Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 7. října 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. 3“.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2015 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 3“.
ad 3)

Různé
Starosta obce Veliš informoval přítomné o tom, že:
- byla dokončena grafická část územního plánu obce Veliš, celý územní plán bude zveřejněn
na úřední desce obce Veliš a občané budou moci vznášet připomínky
- dokončuje se výstavba komunikace ze Sedlečka do Lipin v rámci komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. Sedlečko u Veliše
- byla zahájena rekonstrukce kapličky v Nesperách
- dokončuje se výměna původních svítidel veřejného osvětlení v obcích za nová úspornější
svítidla
- bude vybudován vjezd k pozemku p. Pavla Setničky ml. ve Veliši
- bude nainstalováno zrcadlo v Nesperách na křižovatce cest „U Žížalů“ a rovněž bude
instalována dopravní značka „Pozor děti“ na silnici při vjezdu do Nesper směrem od
Čeliva
- bude jako každoročně objednán kominík, aby provedl občanům vyčištění spalinových cest
v komínech a zároveň provedl revizi komínů – termín bude ještě upřesněn

Starosta obce navrhl, aby byl dne 28. 10. 2015 proveden výlov rybníka Žechovák“ a ryby
přemístěny do rybníka „Caudrák“ v Nesperách a rybník „Patrňák“ v Nesperách navrhl starosta obce
prozatím nelovit, z důvodu nedostatku vody.
1

S ohledem na to, že se v letošním roce nebudou provádět výlovy rybníků, navrhl starosta obce, aby
se dne 7. 11. 2015 uspořádaly pro občany vepřové hody.
Hlasování:

:
:
:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh starosty obce Veliš, aby se dne 28. 10. 2015 provedl
výlov rybníka Žechovák“, ryby aby byly přemístěny do rybníka „Caudrák“ v Nesperách, aby se
z důvodu nedostatku vody nelovil rybník „Patrňák“ v Nesperách a aby se dne 7. 11. 2015 uspořádaly
pro občany vepřové hody.
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. 3“
2. bere na vědomí informace starosty obce Veliš o dokončení grafické části územního
plánu obce Veliš a zveřejnění územního plánu obce Veliš na úřední desce obce Veliš a o
dalších akcích, včetně plánované činnosti kominíka v obcích
3. schvaluje návrh starosty obce Veliš, aby se dne 28. 10. 2015 provedl výlov rybníka
Žechovák“, ryby aby byly přemístěny do rybníka „Caudrák“ v Nesperách, aby se z důvodu
nedostatku vody nelovil rybník „Patrňák“ v Nesperách a aby se dne 7. 11. 2015 uspořádaly
pro občany vepřové hody
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 7. 10. 2015

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil :

Sedláček Jaroslav

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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