Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 30. prosince 2014
Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček J.
Omluvena: Kahounová M.
Dvořák Pavel

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu: Sedláček J.
Kocourek P.
Schůzi zahájil a řídil starosta obce Veliš pan Petr Mach, který v úvodu seznámil přítomné s programem
schůze.
Program schůze:

1. Zahájení a seznámení s programem schůze
2. Zvolení určeného člena zastupitelstva obce Veliš pro spolupráci na
pořízení územního plánu obce Veliš
3. Schválení rozpočtových pravidel pro r. 2015
4. Výplata mezd za měsíc prosinec r. 2014
5. Projednání a schválení vnitřních směrnic obce Veliš na rok 2015
6. Schválení rozpočtového opatření
7. Odměny zastupitelů
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr

ad 2) Zvolení určeného člena zastupitelstva obce Veliš pro spolupráci na pořízení územního
plánu obce Veliš
Vzhledem k tomu, že určený člen zastupitelstva Obce Veliš pro spolupráci s osobou oprávněnou
k výkonu územně plánovací činnosti a s autorizovaným architektem při tvorbě územního plánu Obce
Veliš byl zvolen pouze na minulé volební období, je třeba určit pro tuto činnost člena zastupitelstva na
toto volební období. Určený člen zastupitelstva Obce Veliš bude vykonávat i všechny další činnosti,
které pro něj vyplývají ze stavebního zákona.
V minulém volebním období byl pro tuto spolupráci zvolen starosta obce Veliš p. Petr Mach.
Místostarosta obce Veliš navrhl, aby jako určený člen zastupitelstva obce Veliš pro tuto výše uvedenou
činnost byl i pro toto volební období zvolen starosta obce Veliš p. Petr Mach. Pan Petr Mach s návrhem
souhlasil.
Hlasování:

PRO
: 7 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 1

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby určeným členem zastupitelstva obce Veliš pro
spolupráci s osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti a s autorizovaným architektem
byl i nadále starosta obce Veliš p. Petr Mach.

1

ad 3) Schválení rozpočtových pravidel pro r. 2015
Bylo navrženo, aby byla schválena rozpočtová pravidla pro hospodaření obce Veliš v r. 2015 do
doby než bude schválen rozpočet obce Veliš na r. 2015. V měsíci lednu a únoru roku 2015 se navrhuje,
aby byly čerpány 2/12 rozpočtu roku 2014.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočtová pravidla pro hospodaření obce Veliš v r. 2015
do doby než bude schválen rozpočet obce Veliš na r. 2015. V měsíci lednu a únoru roku 2015 budou
čerpány 2/12 rozpočtu roku 2014.
ad 4) Výplata mezd za měsíc prosinec r. 2014
Bylo navrženo, aby výplata mezd za měsíc prosinec r. 2014 byla zaúčtována v prosinci r. 2014,
ale vyplacena v měsíci lednu r. 2015 z rozpočtu roku 2015.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje, aby výplata mezd za měsíc prosinec r. 2014 byla zaúčtována
v prosinci r. 2014, ale vyplacena v měsíci lednu r. 2015 z rozpočtu roku 2015.
ad 5) Projednání a schválení vnitřních směrnic obce Veliš na rok 2015
Byly projednány vnitřní směrnice obce Veliš na r. 2015. K návrhu směrnic nebyly vzneseny
žádné připomínky, proto se navrhuje schválit vnitřní směrnice obce Veliš na r. 2015 tak, jak byly
navrženy.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje vnitřní směrnice obce Veliš na r. 2015.
ad 6) Schválení rozpočtového opatření
Starosta obce Veliš navrhuje schválení rozpočtového opatření a to dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 5“.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2014 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 5“.
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ad 7) Odměny zastupitelů
Starosta Obce Veliš navrhuje, aby odměny zastupitelů byly stanoveny, s účinností od 1. 1. 2015,
ve výši dle Nařízení vlády č. 459/2013 Sb.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje odměny zastupitelů Obce Veliš, s účinností od 1. 1. 2015,
ve výši dle Nařízení vlády č. 459/2013 Sb.
ad 8) Různé
Navrhuje se, aby byl příspěvek, který je poskytován z prostředků Obce Veliš osamělým
důchodcům navýšen na 700,- Kč pro 1 osamělého důchodce a příspěvek, který je poskytován rodičům
při narození dítěte, aby byl rovněž navýšen na 700,- Kč na 1 narozené dítě a matce narozeného dítěte,
aby byla z prostředků obce zakoupena kytice.
Hlasování:

PRO
: 8 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby byl osamělým důchodcům poskytován příspěvek
z prostředků obce Veliš ve výši 700,- Kč pro 1 osamělého důchodce a příspěvek, který je poskytován
rodičům při narození dítěte, aby byl poskytován ve výši rovněž 700,- Kč na 1 narozené dítě a matce
narozeného dítěte, aby byla z prostředků obce zakoupena kytice.
Ustanovení inventarizační komise
Bylo navrženo ustanovení inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce Veliš ke dni
31. 12. 2014.
Navrhuje se:
Vedoucí:
Pavel Kocourek
Členové:
Josef Buchal
Tomáš Kahoun
Hlasování:

PRO
: 6 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 2

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje, aby inventarizační komise, pro inventarizaci majetku obce
Veliš ke dni 31. 12. 2014, pracovala ve složení: vedoucí: Pavel Kocourek, členové: Josef Buchal a
Tomáš Kahoun.
Zástupci Místní akční skupina Blaník o.s. vznesli požadavek, aby byl z prostředků obcí
poskytnut příspěvek na činnost MAS Blaník a to ve výši 20,- Kč/1 trvale hlášeného obyvatele v obci.
Tento příspěvek bude sloužit MAS Blaník na překlenutí výdajů do období než bude zafinancována.
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Navrhuje se poskytnout MAS Blaník o.s. příspěvek v požadované výši.
Hlasování:

PRO
: 8 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby byl MAS Blaník o.s. poskytnut z prostředků
Obce Veliš příspěvek na její činnost ve výši 20,- Kč/1 trvale hlášeného obyvatele v Obci Veliš.
Starosta obce informoval přítomné, že v rámci dohody obcí sdružených ve svazku obcí
„Blaník“, je stanoveno poskytnutí příspěvku na činnost svazku obcí „Blaník“. Obec Veliš má svazku
obcí „Blaník“ poskytnout částku, na r. 2015, ve výši 51 352,- Kč.
Navrhuje se výše uvedenou částku svazku obcí „Blaník“ poskytnout.
Hlasování:
PRO
: 8 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE
: 0
Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby byl poskytnut finanční příspěvek na činnost svazku obcí
„Blaník“ na r. 2015 ve výši 51 352,- Kč.
Starosta obce informoval přítomné, že Obec Veliš obdržela od Technických služeb Vlašim
návrh smluv na odvoz komunálního odpadu. Ceny za odvoz komunálního odpadu od občanů zůstávají
beze změn.
Poplatek za odvoz odpadu činí: pro občany
– 1170,- Kč/rok
pro osamělé občany – 830,- Kč/rok
pro občany, kteří produkují minimální množství odpadu – 470,- Kč/rok
Dále starosta obce informoval přítomné, že od 1. 1. 2015 bude platit nová vyhláška, podle níž jsou obce
povinny zajistit třídění bioodpadu a kovového odpadu.
Obec Veliš bude muset zakoupit nádoby, do nichž bude odpad ukládán.
Starosta obce upozornil členy zastupitelstva na nutnost zajistit prosekávání ledu na rybnících
v majetku Obce Veliš, aby nedošlo k udušení ryb, zároveň upozornil na nutnost zajistit místa, kde bude
na rybnících led prosekáván tak, aby nedošlo k ohrožení života občanů, zejména dětí.
Prosekávání ledu zajistí na rybníku: „Návesák“ ve Veliši p. Sedláček Jaroslav, ml.
„Patrňák“ v Nesperách p. Kahoun Tomáš, st. a p. Lupač Luděk
„Caudrák“ v Nesperách p. Mach Petr
Starosta Obce Veliš informoval přítomné o tom, že je zajištěna zimní údržba komunikací a
chodníků v obcích.
Pluhování komunikací bude provádět p. Koukal Josef, ml. a p. Robert Zelenka v Sedlečku.
Práce bude fakturována zemědělskou společností Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s. Obci
Veliš.
Starosta obce poděkoval organizátorů akcí „Rozsvěcení vánočních stromů“ ve Veliši a
v Nesperách a rovněž všem, kteří se na akcích jakýmkoliv způsobem podíleli.
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Starosta obce informoval přítomné, že bylo zakoupeno, do majetku Obce Veliš, mobilní WC,
které bude umístěno v hasičské zbrojnici v Nesperách a bude využíváno na různé akce pořádané obcí a
místními spolky.
ad 9) Diskuse
Pan Josef Buchal, Nespery vznesl požadavek na to, aby bylo nějakým způsobem zdůrazněno
omezení rychlosti na hlavní silnici v Nesperách. Mnozí řidiči nerespektují to, že projíždí obcí a nesníží
rychlost jízdy, čímž ohrožují občany, zejména děti, které přecházejí silnici k autobusové zastávce.
Starosta obce prověří možnosti, jakým způsobem je možno snížení rychlosti zdůraznit.
Pan Tomáš Kahoun vznesl požadavek na umístění kontejnerů na posypový materiál do
jednotlivých obcí a na kritická místa, kde dochází k dopravním komplikacím.
Starosta obce prověří možnost zakoupení kontejnerů na posypový materiál.
ad 10) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1. schvaluje návrh, aby určeným členem zastupitelstva obce Veliš pro spolupráci s osobou
oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti a s autorizovaným architektem byl i nadále
starosta obce Veliš p. Petr Mach
2. schvaluje rozpočtová pravidla pro hospodaření obce Veliš v r. 2015 do doby než bude schválen
rozpočet obce Veliš na r. 2015. V měsíci lednu a únoru roku 2015 budou čerpány 2/12 rozpočtu
roku 2014
3. schvaluje, aby výplata mezd za měsíc prosinec r. 2014 byla zaúčtována v prosinci r. 2014, ale
vyplacena v měsíci lednu r. 2015 z rozpočtu roku 2015
4. schvaluje vnitřní směrnice obce Veliš na r. 2015
5. schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2014 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 5“
6. schvaluje odměny zastupitelů Obce Veliš, s účinností od 1. 1. 2015, ve výši dle Nařízení vlády
č. 459/2013 Sb.
7. schvaluje návrh, aby byl osamělým důchodcům poskytován příspěvek z prostředků obce Veliš
ve výši 700,- Kč pro 1 osamělého důchodce a příspěvek, který je poskytován rodičům při
narození dítěte, aby byl poskytován ve výši rovněž 700,- Kč na 1 narozené dítě a matce
narozeného dítěte, aby byla z prostředků obce zakoupena kytice
8. schvaluje, aby inventarizační komise, pro inventarizaci majetku obce Veliš ke dni 31. 12. 2014,
pracovala ve složení: vedoucí: Pavel Kocourek, členové: Josef Buchal a Tomáš Kahoun
9. schvaluje návrh, aby byl MAS Blaník o.s. poskytnut z prostředků Obce Veliš příspěvek na její
činnost ve výši 20,- Kč/1 trvale hlášeného obyvatele v Obci Veliš
10. schvaluje návrh, aby byl poskytnut finanční příspěvek na činnost svazku obcí „Blaník“
na r. 2015 ve výši 51 352,- Kč
11. bere na vědomí informaci o tom, že ceny za odvoz komunálního odpadu od občanů zůstávají
beze změn
12. bere na vědomí informaci o tom, že od 1. 1. 2015 bude platit nová vyhláška, podle níž jsou obce
povinny zajistit třídění bioodpadu a kovového odpadu a že Obec Veliš bude muset zakoupit
nádoby, do nichž bude odpad ukládán
13. bere na vědomí informaci o nutnosti zajistit prosekávání ledu na rybnících v majetku Obce Veliš
14. bere na vědomí informaci o tom, že je zajištěna zimní údržba komunikací a chodníků v obcích
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15. bere na vědomí informaci o tom, že bylo zakoupeno, do majetku Obce Veliš, mobilní WC, které
bude umístěno v hasičské zbrojnici v Nesperách a bude využíváno na různé akce, pořádané obcí
a místními spolky
16. pověřuje starostu Obce Veliš, aby prověřil možnost, jakým způsobem lze zdůraznit snížení
rychlosti na hlavní silnici v obci Nespery
17. pověřuje starostu Obce Veliš, aby prověřil možnost zakoupení kontejnerů na posypový materiál
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva obce Veliš ve znění, jak bylo navrženo.

Ve Veliši dne 30. 12. 2014

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil:

Sedláček Jaroslav

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

...................................................
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