Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 6. května 2015
Přítomni:

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

Zapisovatel:

Dvořák Pavel

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:

ad 2)

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a seznámení s programem schůze
Schválení rozpočtového opatření
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

Schválení rozpočtového opatření

Starosta obce Veliš navrhuje schválení rozpočtového opatření a to dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 1“.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2015 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 1“.

ad 3)

Různé

Starosta obce Veliš informoval přítomné o tom, že v souladu s novou právní úpravou likvidace
biologického odpadu v obcích byly do každé obce umístěny kontejnery do kterých je možno ukládat
biologický odpad.
Starosta obce Veliš dále informoval přítomné o tom, že:
- byla podána žádost o dotaci na opravu střechy a věže kapličky v Nesperách
- že p. Milan Gruber zajistí opravu zábradlí na propustku „U Brožíků“ v Nesperách
- byl zadán požadavek projektantovi na zpracování návrhu na rekonstrukci domu
„U Daubnerů“, který je v majetku obce Veliš
- bude zadán projektantovi požadavek na zpracování návrhu řešení výstavby inženýrských
sítí v lokalitě před bytovkami ve Veliši, která je určena k zařazení do územního plánu obce
Veliš, jako území určené k zastavění individuální bytovou výstavbou, aby bylo zřejmé,
s jak vysokými náklady na výstavbu inženýrských sítí je třeba počítat
- dne 16. 5. 2015 se uskuteční v kulturním sále obecního úřadu ve Veliši „Oslava Dne
matek“ a vyzval zastupitele k účasti při přípravě a realizaci této akce
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Starosta obce Veliš rovněž informoval přítomné o tom, že obec Veliš obdržela nabídku firmy
ENTERPLEX na zorganizování a zpracování aukce na sběr a svoz domovních odpadů z obce.
F. ENTERPLEX neúčtuje žádné poplatky za zpracování aukce, pouze požaduje poplatek, v případě
výběru nového dodavatele na likvidaci domovních odpadů a to 20% z uspořených nákladů za likvidaci
domovních odpadů.
S ohledem na dobrou spolupráci se současným dodavatelem služeb spojených s likvidací domovních
odpadů v obci se navrhuje nabídku f. ENTERPLEX nevyužít a pokračovat ve spolupráci se stávajícím
dodavatelem služeb a to Technickými službami Vlašim.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš souhlasí s návrhem nabídku na zorganizování a zpracování aukce na sběr
a svoz domovních odpadů z obce f. ENTERPLEX nevyužít a pokračovat ve spolupráci se stávajícím
dodavatelem služeb na likvidaci domovních odpadů Technickými službami Vlašim a to s ohledem na
dobrou spolupráci s tímto dodavatelem služeb.
AMK Křížov žádá obec Veliš o příspěvek na uspořádání akce „S veterány Podblanickem“, která se
má uskutečnit dne 27. 6. 2015. S ohledem na skutečnost, že obec Veliš se bude podílet na organizování
a spolufinancování akce „Velíšskej přespolňák“ navrhuje se příspěvek na akci „S veterány
Podblanickem“ neposkytnout.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš souhlasí s návrhem neposkytnout příspěvek na akci „S veterány
Podblanickem“ a to z toho důvodu, že obec Veliš se bude podílet na organizování a spolufinancování
akce „Velíšskej přespolňák“.
Starosta obce Veliš informoval přítomné o tom, že dne 8. 5. 2015 se uskuteční výlov rybníka
„Caudrák“ v Nesperách. Vylovené ryby budou převezeny a rozděleny do dalších rybníků v majetku
obce Veliš. Výlov a převoz ryb zajistí hasiči z Nesper.
Starosta obce Veliš informoval přítomné, že byl upozorněn občany na opakovaný problém
s přetékáním jímky u bytovky č. 59 ve Veliši. Bude nutné tuto záležitost projednat s obyvateli bytovky
č. 59 a zjednat nápravu. Pokud nebude zjednána náprava, bude jímka vyvážena na základě podnětu ze
strany obce a náklady budou obyvatelům bytovky č. 59 rozúčtovány.

ad 4)

Diskuse
Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek.

ad 5) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1. schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2015 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 1“
2. bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci na opravu střechy a věže kapličky
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3.

4.

5.

6.

v Nesperách, o zajištění opravy zábradlí na propustku „U Brožíků“ v Nesperách, o zadání
požadavku projektantovi na zpracování návrhu na rekonstrukci domu „U
Daubnerů“, který je v majetku obce Veliš, o záměru obce Veliš zadat projektantovi
požadavek na zpracování návrhu řešení výstavby inženýrských sítí v lokalitě před
bytovkami ve Veliši, která je určena k zařazení do územního plánu obce Veliš, jako území
určené k zastavění individuální bytovou výstavbou, aby bylo zřejmé, s jak vysokými
náklady na výstavbu inženýrských sítí je třeba počítat a o uspořádání akce „Oslava Dne
matek“, která se uskuteční dne 16. 5. 2015 v kulturním sále obecního úřadu ve Veliši
souhlasí s návrhem nabídku na zorganizování a zpracování aukce na sběr a svoz
domovních odpadů z obce f. ENTERPLEX nevyužít a pokračovat ve spolupráci se
stávajícím dodavatelem služeb na likvidaci domovních odpadů Technickými službami
Vlašim a to s ohledem na dobrou spolupráci s tímto dodavatelem služeb
souhlasí s návrhem neposkytnout příspěvek na akci „S veterány Podblanickem“ a to z toho
důvodu, že obec Veliš se bude podílet na organizování a spolufinancování akce „Velíšskej
přespolňák“
bere na vědomí informaci, že dne 8. 5. 2015 se uskuteční výlov rybníka „Caudrák“
v Nesperách a že vylovené ryby budou převezeny a rozděleny do dalších rybníků v majetku
obce Veliš. Výlov a převoz ryb zajistí hasiči z Nesper
bere na vědomí informaci o problému s přetékáním jímky u bytovky č. 59 ve Veliši, který
bude řešen s obyvateli bytovky

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 6. 5. 2015

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil :

Sedláček Jaroslav

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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