Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015
Přítomni:

Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P.,
Mach P., Sedláček J.
Dvořák Pavel

Zapisovatel:

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení a seznámení s programem schůze
Schválení roční účetní závěrky obce Veliš za r. 2014
Projednání a schválení rozpočtu obce Veliš na r. 2015
Projednání a schválení rozpočtového výhledu obce Veliš na roky 2015-2018
Návrh plánu akcí na r. 2015
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

ad 2) Schválení roční účetní závěrky obce Veliš za r. 2014
Starosta obce navrhl schválit roční účetní závěrku obce Veliš za r. 2014, dle přílohy. Žádné
připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje roční účetní závěrku hospodaření obce Veliš za r. 2014.
ad 3) Projednání a schválení rozpočtu obce Veliš na r. 2015
Rozpočet obce Veliš na r. 2015 se plánuje vyrovnaný a to takto:
Příjmy plánované: 4 692 400,- Kč
Výdaje plánované: 4 692 400,- Kč
Rozpočet se nebude položkovat.
Návrh rozpočtu obce Veliš na r. 2015 byl zveřejněn na úřední desce obce Veliš dne 4. 3. 2015 a
sejmut dne 20. 3. 2015.
K návrhu rozpočtu obce Veliš nebyly vzneseny žádné další návrhy nebo připomínky.
Navrhuje se schválit rozpočet obce Veliš na r. 2015 ve výši, jak byl navržen.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočet obce Veliš na r. 2015 jako vyrovnaný a ve výši, jak
byl navržen.
ad 4) Projednání a schválení rozpočtového výhledu obce Veliš na roky 2015 - 2018
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Rozpočtový výhled obce Veliš na roky 2015 - 2018 se plánuje vyrovnaný a to takto:
Příjmy plánované: 18 800 000,- Kč
Výdaje plánované: 18 800 000,- Kč
Rozpočtový výhled obce Veliš na roky 2015 – 2018 byl zveřejněn na úřední desce obce Veliš
dne 4. 3. 2015 a sejmut dne 20. 3. 2015.
K návrhu rozpočtového výhledu obce Veliš nebyly vzneseny žádné další návrhy nebo
připomínky.
Navrhuje se schválit rozpočtový výhled obce Veliš na roky 2015 – 2018 ve stavu, jak byl
navržen.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočtový výhled obce Veliš na roky 2015 - 2018 jako
vyrovnaný a ve výši, jak byl navržen.
ad 5) Návrh plánu akcí na r. 2015
Zastupitelstvo obce Veliš navrhuje uskutečnit v r. 2015 následující akce:
- dokončení územního plánu obce Veliš
- zahájení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Veliš a Nespery
- zajistit likvidaci biologického a kovového odpadu v souladu s novou právní úpravou,
likvidace bude zajištěna prostřednictvím popelnic, které budou pronajaty od Technických
služeb Vlašim a budou umístěny v každé obci
- hospodaření v lesích v majetku obce Veliš
- hospodaření na rybnících v majetku obce Veliš
- výměna svítidel veřejného osvětlení za úspornější – bude podána žádost o dotaci
- dokončení úpravy okolí budovy obecního úřadu ve Veliši – rekonstrukce oplocení, úprava
dvora a oprava stodoly
- zahájit rekonstrukci domu, v majetku obce Veliš, „U Daubnerů“ a nalézt pro tento dům
využití
- vybudování zpevněné plochy v areálu hřiště ve Veliši
- zahájení budování kolumbária u východní zdi hřbitova ve Veliši
- oprava márnice a studny na hřbitově ve Veliši
- zahájení revitalizace rybníka „Žechovák“ s následným využitím tohoto rybníka pro rekreační
účely – akce bude uskutečněna ve spolupráci a Agenturou ochrany přírody a krajiny a bude
podána žádost o dotaci na tuto akci, plánované dokončení celé akce je v r. 2019
- oprava střechy a věže kapličky v Nesperách – bude podána žádost o dotaci
Navrhuje se podat žádost o dotaci na akci „Oprava kapličky v Nesperách“ z Programu 2015 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
a schválit závazek spolufinancování této akce v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů
akce z prostředků obce Veliš.
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje plán akcí na r. 2015 tak, jak byl navržen.
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Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby byla podána žádost o dotaci na akci „Oprava
kapličky v Nesperách“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a rovněž schvaluje závazek spolufinancování této
akce, v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce, z prostředků obce Veliš.
ad 6) Různé
Dne 8. 1. 2015 byla podána žádost o odkoupení prodejny potravin ve Veliši do majetku obce
Veliš. Dne 2. 2. 2015 byla obdržena odpověď na tuto žádost s tím, že představenstvo Jednoty
s odprodejem nesouhlasí.
Místostarosta obce Veliš Pavel Dvořák informoval přítomné o průběhu jednání valné hromady
Dobrovolného sdružení obcí BENEBUS, kterého se zúčastnil dne 19. 3. 2015. Z jednání vyplynulo, že
příspěvek obcí na ostatní dopravní obslužnost zůstává beze změn a to ve výši 190,- Kč na 1 trvale
hlášeného obyvatele v obci a že pracovníci Středočeského kraje připravují výběrové řízení na dopravce,
které budou zajišťovat dopravní obslužnost v kraji.
Zástupci Sokola Veliš žádají o poskytnutí finančního příspěvku na činnost na r. 2015.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 80 000,- Kč na činnost Sokola Veliš.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, poskytnout finanční příspěvek na r. 2015 pro
Sokol Veliš ve výši 80 000,- Kč z prostředků obce Veliš.
Občanské sdružení zdravotně postižených Vlašimska žádá o poskytnutí finančního příspěvku na
činnost sdružení na r. 2015.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2015 pro
Občanské sdružení zdravotně postižených Vlašimska ve výši 1 000,- Kč z prostředků obce Veliš.
Svaz zdravotně postižených „Podblanicka“ žádá o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
sdružení na r. 2015.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2015 pro Svaz
zdravotně postižených „Podblanicka“ ve výši 1 000,- Kč z prostředků obce Veliš.

3

Základní a mateřská škola Louňovice pod Blaníkem žádá o poskytnutí finančního příspěvku na
činnost na r. 2015.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 3 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2015 pro
Základní a mateřskou školu Louňovice pod Blaníkem ve výši 3 000,- Kč z prostředků obce Veliš.
Zástupci Hasičského sboru Nespery žádají o finanční příspěvek na zhotovení znaku, zakoupení
nových kamen do hasičské zbrojnice, uhrazení nákladů na údržbu hasičské zbrojnice a na výměnu oken
a dveří v hasičské zbrojnici.
Navrhuje se uhradit náklady na zhotovení znaku a na nákup kamen do hasičské zbrojnice,
ostatní požadavky budou řešeny po vypořádání majetkoprávních vztahů.
Hlasování:

PRO
: 9 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0
Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh uhradit, z prostředků obce Veliš, náklady na
zhotovení znaku Hasičského sboru v Nesperách a na nákup kamen do hasičské zbrojnice v Nesperách a
ostatní požadavky řešit po vypořádání majetkoprávních vztahů.
Zástupci Základní organizace Českého svazu včelařů, o.s., Louňovice pod Blaníkem žádají o finanční
příspěvek na r. 2015 na léčení včelstev, aby byl zajištěn alespoň současný stav včelstev.
Navrh: Poskytnout příspěvek ve výši 5 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2015 ve výši
5 000,- Kč pro Základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s., Louňovice pod Blaníkem z
prostředků obce Veliš.
Bylo navrženo uspořádání akce „Oslava dne matek“ a to dne 16. 5. 2015 od 16 hod v kulturním sále ve
Veliši. Obsluhu zajistí zastupitelé obce Veliš.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby se dne 16. 5. 2015 od 16 hod. v kulturním sále ve
Veliši uskutečnila akce „Oslava dne matek“.
Starosta obce informoval přítomné o tom, že bude probíhat, v Kladrubech u Vlašimi č.p. 22, prodej
sazenic lesních dřevin, dle informačního letáku Lesů Vlašim s.r.o.
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ad 7)

Diskuse

Ing. Josef Bureš informoval přítomné o přípravě akce „Velíšskej přespolňák“, která se
uskuteční dne 5. 7. 2015 pod záštitou Obce Veliš a Sokola Veliš. Jedná se o přespolní běh na dvou
tratích o délce 5 km a 10 km a pro děti budou uspořádány závody na kratší trati.
ad 8) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

schvaluje roční účetní závěrku hospodaření obce Veliš za r. 2014
schvaluje rozpočet obce Veliš na r. 2015 jako vyrovnaný a ve výši, jak byl navržen
schvaluje rozpočtový výhled obce Veliš na roky 2015 - 2018 jako vyrovnaný a ve výši, jak
byl navržen
schvaluje plán akcí na r. 2015 tak, jak byl navržen
schvaluje návrh, aby byla podána žádost o dotaci na akci „Oprava kapličky v Nesperách“
z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu kultury a obnovy památek a rovněž schvaluje závazek spolufinancování této akce,
v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce, z prostředků obce Veliš
bere na vědomí informaci o podání žádosti o odkoupení prodejny potravin ve Veliši do
majetku obce Veliš a zamítavé stanovisko představenstva Jednoty
bere na vědomí informaci o průběhu jednání valné hromady Dobrovolného sdružení obcí
BENEBUS
schvaluje návrh, poskytnout finanční příspěvek na r. 2015 pro Sokol Veliš ve výši
80 000,- Kč z prostředků obce Veliš
schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2015 pro Občanské sdružení
zdravotně postižených Vlašimska ve výši 1 000,- Kč z prostředků obce Veliš
schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2015 pro Svaz zdravotně postižených
„Podblanicka“ ve výši 1 000,- Kč z prostředků obce Veliš
schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2015 pro Základní a mateřskou školu
Louňovice pod Blaníkem ve výši 3 000,- Kč z prostředků obce Veliš
schvaluje návrh uhradit, z prostředků obce Veliš, náklady na zhotovení znaku
Hasičského sboru v Nesperách a na nákup kamen do hasičské zbrojnice v Nesperách a
ostatní požadavky řešit po vypořádání majetkoprávních vztahů
schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2015 ve výši 5 000,- Kč pro
Základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s., Louňovice pod Blaníkem z prostředků
obce Veliš
schvaluje návrh, aby se dne 16. 5. 2015 od 16 hod. v kulturním sále ve Veliši uskutečnila
akce „Oslava dne matek“
bere na vědomí informaci o prodeji sazenic lesních dřevin v Kladrubech u Vlašimi č.p. 22,
dle informačního letáku Lesů Vlašim s.r.o.
bere na vědomí diskusní příspěvek Ing. Josefa Bureše o přípravě akce „Velíšskej
přespolňák“, která se uskuteční dne 5. 7. 2015 pod záštitou Obce Veliš a Sokola Veliš

Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva obce Veliš ve znění, jak bylo navrženo.
Ve Veliši dne 20. 3. 2015
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Zapsal:

Dvořák Pavel

Zápis ověřil:

Sedláček Jaroslav

Kocourek Pavel

Mach Petr
starosta obce

…………………………………

………………………………...

…………………………….…..

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