Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 11. prosince 2015
Přítomni:

Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček J.

Omluven:

Kahoun T.

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:

1. Zahájení a seznámení s programem schůze
2. Informace o Územním plánu obce Veliš
3. Průběh akcí
4. Předání a převzetí účelové polní komunikace
5. Schválení rozpočtových pravidel pro r. 2016
6. Výplata mezd za měsíc prosinec r. 2015
7. Projednání rozpočtového opatření
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr

ad 2) Informace o Územním plánu obce Veliš
Dne 10. 12. 2015 skončila lhůta k podání připomínek k návrhu Územního plánu obce Veliš.
Připomínky, které byly vzneseny budou zapracovány do návrhu Územního plánu obce Veliš.
S ohledem na novelu Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu č. 41/2015 Sb. ze dne 6. 3. 2015 je
možné, že vznikne problém se zařazením pozemků naproti bytovkám ve Veliši do územního plánu,
neboť Krajský úřad Středočeského kraje pravděpodobně nepovolí zařadit část tohoto území nebo celé
toto území jako zastavitelné do Územního plánu obce Veliš. Bude však vyvoláno jednání s pracovníky
Krajského úřadu a učiněn pokus o zařazení předmětného území nebo alespoň jeho části do Územního
plánu obce Veliš. Rovněž bude učiněn pokus o podání žádosti o dotaci na zpracování územního plánu.
ad 3) Průběh akcí
Starosta obce Veliš informoval přítomné o průběhu akcí.
byla dokončena rekonstrukce kapličky v Nesperách
byla dokončena výstavba komunikace ze Sedlečka do Lipin
byla provedena výměna původních svítidel veřejného osvětlení v obcích za nová úspornější svítidla
dokončuje se oprava hráze rybníka „Cimovál“
byla pokácena stará vrba u „Brožíků“ v Nesperách – dřevo bude darováno rodině Gruberových za
to, že uklidí prostranství v okolí a zbytky vrby po kácení
- pokračují geodetické práce v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Veliš a Nespery – probíhá
vytyčování pozemků a bodového pole

-

ad 4) Převzetí účelové polní komunikace v k.ú. Sedlečko u Veliše do majetku obce Veliš
Vzhledem k tomu, že v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlečko u Veliše byla
Státním pozemkovým úřadem – Pobočkou Benešov, na pozemcích v majetku obce Veliš uvedených ve
schváleném návrhu pozemkových úprav pod č.j. PÚ 15/K/08(186) ze dne 30. 10. 2011 v katastrálním
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území Sedlečko u Veliše vybudována účelová polní komunikace v účetní investiční hodnotě stavby
3 906 970,- Kč, navrhuje se, aby byla tato komunikace označená jako „Polní cesta VPC 4
v k.ú. Sedlečko u Veliše“, převzata do účetní a majetkové evidence Obce Veliš.
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

8 zastupitelů
0
0

:
:
:

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby byla účelová polní komunikace označená jako „Polní
cesta VPC 4 v k.ú. Sedlečko u Veliše“ v celkové účetní investiční hodnotě stavby 3 906 970,- Kč, která
byla v rámci komplexní pozemkové úpravy vybudována SPÚ – Pobočkou Benešov na pozemcích
v majetku obce Veliš, převzata do účetní a majetkové evidence obce Veliš.
ad 5) Schválení rozpočtových pravidel pro r. 2016
Bylo navrženo, aby byla schválena rozpočtová pravidla pro hospodaření obce Veliš v r. 2016 do
doby než bude schválen rozpočet obce Veliš na r. 2016. V měsíci lednu a únoru roku 2016 se navrhuje,
aby byly čerpány 2/12 rozpočtu roku 2015.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočtová pravidla pro hospodaření obce Veliš v r. 2016 do
doby než bude schválen rozpočet obce Veliš na r. 2016. V měsíci lednu a únoru roku 2016 budou
čerpány 2/12 rozpočtu roku 2015.
ad 6) Výplata mezd za měsíc prosinec r. 2015
Bylo navrženo, aby výplata mezd za měsíc prosinec r. 2015 byla zaúčtována v prosinci r. 2015,
ale vyplacena v měsíci lednu r. 2016 z rozpočtu roku 2016.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje, aby výplata mezd za měsíc prosinec r. 2015 byla zaúčtována
v prosinci r. 2015, ale vyplacena v měsíci lednu r. 2016 z rozpočtu roku 2016.
ad 7) Projednání rozpočtového opatření
Starosta obce Veliš navrhuje schválení rozpočtového opatření a to dle přílohy „Rozpočtové opatření
č. 4“.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2015 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 4“.
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ad 8) Různé
Navrhuje se, aby byla prodloužena a uzavřena veřejnoprávní smlouva s Městským úřadem Vlašim
ohledně řešení přestupků.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby byla prodloužena a uzavřena veřejnoprávní
smlouva s Městským úřadem Vlašim ohledně řešení přestupků.
Projednání podání žádosti o dotaci na vybavení knihovny ve Veliši
Starosta obce navrhl, aby byla podána žádost o dotaci na vybavení knihovny ve Veliši a to ze
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na rok 2016 a zároveň starosta obce navrhl, aby byla
tato akce spolufinancována z rozpočtu obce Veliš v minimální výši 5%.
Hlasování:

PRO
: 8 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby byla podána žádost o dotaci na vybavení
knihovny ve Veliši a to ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na rok 2016 a zároveň
schvaluje návrh, aby byla tato akce spolufinancována z rozpočtu obce Veliš v minimální výši 5%.
Navrhuje se, aby byl z prostředků obce Veliš poskytnut, jako každoročně, jednorázový příspěvek
osamělým důchodcům ve výši 700,- Kč pro 1 osamělého důchodce.
Hlasování:

PRO
: 8 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby byl osamělým důchodcům poskytnut jednorázový
příspěvek z prostředků obce Veliš ve výši 700,- Kč pro 1 osamělého důchodce.
Ustanovení inventarizační komise
Bylo navrženo ustanovení inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce Veliš ke dni
31. 12. 2015.
Navrhuje se:
Vedoucí:
Pavel Kocourek
Členové:
Josef Buchal
Tomáš Kahoun
Hlasování:

PRO
: 8 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje, aby inventarizační komise, pro inventarizaci majetku obce
Veliš ke dni 31. 12. 2015, pracovala ve složení: vedoucí: Pavel Kocourek, členové: Josef Buchal a
Tomáš Kahoun.
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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. 2016, ve výši 51 451,- Kč.
Navrhuje se výše uvedenou částku svazku obcí „Blaník“ z prostředků obce Veliš poskytnout.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby byl poskytnut finanční příspěvek na činnost svazku
obcí „Blaník“ na r. 2016 ve výši 51 451,- Kč.
Starosta obce informoval přítomné o tom, že zástupci Tělovýchovné jednoty Sokol Veliš, Sboru
dobrovolných hasičů Veliš a Sboru dobrovolných hasičů Nespery, v souvislosti s tím, že na základě
zákonné úpravy jsou povinna občanská sdružení uvést sídlo spolku do veřejného rejstříku, požádali obec
Veliš o souhlas s umístěním sídla spolku na adresu obce Veliš, Veliš 1.
Navrhuje se žádostem vyhovět.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš souhlasí s tím, aby Tělovýchovná jednota Sokol Veliš, Sbor
dobrovolných hasičů Veliš a Sbor dobrovolných hasičů Nespery umístily sídlo spolku na adresu obce
Veliš, Veliš 1.
Starosta obce Veliš informoval přítomné, že s ohledem na nečinnost členů Sboru dobrovolných
hasičů Veliš bylo jednáno se starostkou Okresního sboru dobrovolných hasičů paní Vilímkovou a
z jednání vzešel závěr, že je třeba svolat valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů Veliš, provést
přeregistraci členů a obnovit činnost.
Starosta obce Veliš informoval přítomné, že v důsledku těžby dřeva v lese Hřiva a následného
přibližování dřeva došlo k poškození cesty do „Žechov“. Starosta obce jednal se zástupcem firmy, která
těžbu a přibližování dřeva prováděla a tento zástupce přislíbil, že cesta bude opravena a uvedena do
stavu, v jakém se nacházela před zahájením těžby a přibližování dřeva.
Starosta obce informoval přítomné, že ve vodárně obecního vodovodu ve Veliši byla poškozena
řídící jednotka zařízení na úpravu a odstraňování dusičnanů z vody. Tato řídící jednotka byla již
opravena nákladem ve výši cca 12 000,- Kč a voda v obecním vodovodu již vyhovuje požadavkům na
pitnou vodu.
Manželé Peškovi, Veliš žádají o odkup pozemku p.č. 217/6 v k.ú. Veliš. S ohledem na situování
pozemku se navrhuje prozatím pozemek neprodávat a pokusit se získat do majetku obce Veliš část
sousedního pozemku p.č. 226/2, který je v majetku Stavebního bytového družstva Benešov.
Hlasování:

PRO
: 8 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0

Zastupitelstvo obce Veliš neschvaluje záměr pozemek p.č. 217/6 v k.ú. Veliš prodat, avšak
souhlasí s tím, aby byl učiněn pokus o získání části pozemku p.č. 226/2 do majetku obce Veliš.
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Pan Robert Zelenka, Sedlečko 7 žádá o směnu pozemků p.č. 304/1 v majetku obce Veliš a
p.č. 334 v majetku p. Zelenky v k.ú. Sedlečko u Veliše a o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku
p.č. 304/1 v k.ú. Sedlečko u Veliše. Navrhuje se zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení
předmětných pozemků a poté zveřejnit záměr na směnu pozemků a na uzavření nájemní smlouvy na část
pozemku p.č. 304/1 o šíři 2 m od severní hranice oplocení p. Zelenky.
Hlasování:

PRO
: 8 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby byl zpracován geometrický plán na rozdělení
pozemků p.č. 304/1 a 334 v k.ú. Sedlečko u Veliše a poté zveřejněn záměr na směnu pozemků, které má
p. Zelenka oploceny a na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 304/1 o šíři 2 m od severní
hranice oplocení p. Zelenky.
Pan Petr Žák, Sedlečko 2 nabízí k prodeji do majetku obce Veliš část pozemku p.č. st. 8/1 v k.ú.
Sedlečko u Veliše a p. Josef Bureš, Veliš 19 souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 7/1 v k.ú. Sedlečko
u Veliše v místě přístupové cesty k pozemku p.č. st. 8/1 v k.ú. Sedlečko u Veliše, do majetku obce Veliš.
Pan Miroslav Zákostelný, Nespery 2, paní Marie Kahounová, Nespery 3, pan Josef Koukal,
Nespery 21 a pan Vlastimil Suk, Luhovská 1739/6, Praha 8 žádají o směnu, prodej, případně odkoupení
pozemků v k.ú. Nespery.
Navrhuje se zadat zpracování geometrických plánů na rozdělení předmětných pozemků v k.ú. Nespery a
Sedlečko u Veliše a poté projednat záměr směny pozemků, případně odkoupení pozemků do majetku
obce Veliš a prodej pozemků z majetku obce Veliš.
Hlasování:

PRO
: 8 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby byly zpracovány geometrické plány na
rozdělení předmětných pozemků v k.ú. Nespery a Sedlečko u Veliše a poté projednán záměr na směny
pozemků a případné odkoupení pozemků do majetku obce Veliš a prodej pozemků z majetku obce Veliš.
Starosta obce poděkoval organizátorů akcí „Rozsvěcení vánočních stromů“ ve Veliši a v Nesperách a
rovněž všem, kteří se na akcích jakýmkoliv způsobem podíleli.
ad 9) Diskuse
Nebyl vznesen žádný diskusní příspěvek.
ad 10) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1. bere na vědomí informaci o průběhu schvalování Územního plánu obce Veliš
2. bere na vědomí informaci o průběhu akcí
3. schvaluje návrh, aby byla účelová polní komunikace označená jako „Polní cesta VPC 4
v k.ú. Sedlečko u Veliše“ v celkové účetní investiční hodnotě stavby 3 906 970,- Kč, která byla
v rámci komplexní pozemkové úpravy vybudována SPÚ – Pobočkou Benešov na pozemcích
v majetku obce Veliš, převzata do účetní a majetkové evidence obce Veliš
4. schvaluje rozpočtová pravidla pro hospodaření obce Veliš v r. 2016 do doby, než bude schválen
rozpočet obce Veliš na r. 2016. V měsíci lednu a únoru roku 2016 budou čerpány 2/12 rozpočtu
roku 2015
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5. schvaluje, aby výplata mezd za měsíc prosinec r. 2015 byla zaúčtována v prosinci r. 2015, ale
vyplacena v měsíci lednu r. 2016 z rozpočtu roku 2016
6. schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2015 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 4“
7. schvaluje návrh, aby byla prodloužena a uzavřena veřejnoprávní smlouva s Městským úřadem
Vlašim ohledně řešení přestupků
8. schvaluje návrh, aby byla podána žádost o dotaci na vybavení knihovny ve Veliši a to ze
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na rok 2016 a zároveň schvaluje návrh, aby byla
tato akce spolufinancována z rozpočtu obce Veliš v minimální výši 5%
9. schvaluje návrh, aby byl osamělým důchodcům poskytnut jednorázový příspěvek z prostředků
obce Veliš ve výši 700,- Kč pro 1 osamělého důchodce
10. schvaluje, aby inventarizační komise, pro inventarizaci majetku obce Veliš ke dni 31. 12. 2015,
pracovala ve složení: vedoucí: Pavel Kocourek, členové: Josef Buchal a Tomáš Kahoun
11. schvaluje návrh, aby byl poskytnut finanční příspěvek na činnost svazku obcí „Blaník“ na
r. 2016 ve výši 51 451,- Kč
12. souhlasí s tím, aby Tělovýchovná jednota Sokol Veliš, Sbor dobrovolných hasičů Veliš a Sbor
dobrovolných hasičů Nespery umístily sídlo spolku na adresu obce Veliš, Veliš 1
13. bere na vědomí informace o nečinnosti členů Sboru dobrovolných hasičů Veliš a o způsobu
řešení této situace
14. bere na vědomí informaci o poškození cesty do „Žechov“ v důsledku těžby a přibližování dřeva a
o způsobu opravy cesty a jejího uvedení do stavu, ve kterém se nacházela před těžbou a
přibližováním dřeva
15. bere na vědomí informaci o poruše zařízení v úpravně vody vodárny obecního vodovodu ve
Veliši a o způsobu opravy a vyřešení situace
16. neschvaluje záměr pozemek p.č. 217/6 v k.ú. Veliš prodat, avšak souhlasí s tím, aby byl učiněn
pokus o získání části pozemku p.č. 226/2 do majetku obce Veliš
17. schvaluje návrh, aby byl zpracován geometrický plán na rozdělení pozemků p.č. 304/1 a 334
v k.ú. Sedlečko u Veliše a poté zveřejněn záměr na směnu pozemků, které má p. Zelenka
oploceny a na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 304/1 o šíři 2 m od severní
hranice oplocení p. Zelenky
18. schvaluje návrh, aby byly zpracovány geometrické plány na rozdělení předmětných pozemků
v k.ú. Nespery a Sedlečko u Veliše a poté projednán záměr na směny pozemků a případné
odkoupení pozemků do majetku obce Veliš a prodej pozemků z majetku obce Veliš
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 11. 12. 2015
Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil:

Sedláček Jaroslav

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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