Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 30. března 2016
Přítomni:

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

Omluven:

Kahoun T.
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.

Zahájení a seznámení s programem schůze
Schválení roční účetní závěrky obce Veliš za r. 2015
Projednání a schválení rozpočtu obce Veliš na r. 2016
Návrh plánu akcí na r. 2016
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

ad 2) Schválení roční účetní závěrky obce Veliš za r. 2015
Starosta obce navrhl schválit roční účetní závěrku obce Veliš za r. 2015, dle přílohy. Žádné
připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje roční účetní závěrku hospodaření obce Veliš za r. 2015.
ad 3) Projednání a schválení rozpočtu obce Veliš na r. 2016
Rozpočet obce Veliš na r. 2016 se plánuje vyrovnaný a to takto:
Příjmy plánované: 5 300 000,- Kč
Výdaje plánované: 5 300 000,- Kč
Rozpočet se nebude položkovat.
Návrh rozpočtu obce Veliš na r. 2016 byl zveřejněn na úřední desce obce Veliš dne 3. 3. 2016 a
sejmut dne 30. 3. 2016.
K návrhu rozpočtu obce Veliš nebyly vzneseny žádné další návrhy nebo připomínky.
Navrhuje se schválit rozpočet obce Veliš na r. 2016 ve výši, jak byl navržen.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočet obce Veliš na r. 2016 jako vyrovnaný a ve výši, jak
byl navržen.
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ad 4) Návrh plánu akcí na r. 2016
Zastupitelstvo obce Veliš navrhuje uskutečnit v r. 2016 následující akce:
- dokončení územního plánu obce Veliš
- pokračování v komplexních pozemkových úprav v k.ú. Veliš a Nespery
- hospodaření v lesích v majetku obce Veliš
- hospodaření na rybnících v majetku obce Veliš
- 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
Veliš
- oprava fasády, oplocení a vrat pod budovou Obecního úřadu Veliš, dále jen budovy OÚ
- rozšíření archivu budovy OÚ
- oprava elektroinstalace v 1. poschodí budovy OÚ
- snížení a zateplení stropu na chodbě a případně i na schodišti budovy OÚ
- výměna vstupních dveří do budovy Obecního úřadu Veliš
- nákup nových stolů do kulturního sálu v budově obecního úřadu
- vyřešit nákup nebo zapůjčování drátkovače na parkety do kulturního sálu v budově OÚ
- zahájit rekonstrukci domu, v majetku obce Veliš, „U Daubnerů“ a nalézt pro tento dům
využití
- úprava prostor za kabinami na hřišti a vybudování zpevněné plochy v areálu hřiště ve Veliši
- oprava márnice a studny na hřbitově ve Veliši
- oprava nátěru zdi u fary – bude řešeno v rámci reklamace
- oprava komunikace u autobusové čekárny – zpevnění krajnice
- oprava cesty od skládky dřeva ve „Hřivech“ směrem ke „skalám“ – bude řešeno ve
spolupráci s obcí Zvěstov
Nespery
- úprava okolí hasičské zbrojnice
- vybavení dětského hřiště prvky pro děti
- vybudovat zábradlí na mostku u „Brožíků“ a u „Žížalů“
Lipiny a Sedlečko
- osazení mobiliářem - stolek, lavice a vývěsní deska v prostoru u kapličky v Lipinách a v
Sedlečku
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje plán akcí na r. 2016 tak, jak byl navržen.
ad 5) Různé
Starosta obce informoval přítomné, že byly, zástupci obcí sdružených ve Svazku obcí Blaník,
projednány a schváleny nové stanovy Svazku obcí Blaník. Zároveň byla projednána, jednotlivými
zástupci obcí sdružených ve Svazku obcí Blaník, změna způsobu výpočtu příspěvku na činnost Svazku
obcí Blaník a to takto. Obec Veliš bude, pokud bude tato výše příspěvku schválena zastupitelstvem
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obce Veliš, přispívat z rozpočtu obce Veliš na činnost Svazku obcí Blaník namísto původních
51 451,- Kč za rok částku ve výši 34 700,- Kč za rok.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby obec Veliš přispívala, z rozpočtu obce Veliš, na
činnost Svazku obcí Blaník částku ve výši 34 700,- Kč za rok.
Zástupci Sokola Veliš žádají o poskytnutí finančního příspěvku na činnost na r. 2016.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 80 000,- Kč na činnost Sokola Veliš.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, poskytnout finanční příspěvek na r. 2016 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. 2016.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2016 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. 2016.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2016 pro Svaz
zdravotně postižených „Podblanicka“ ve výši 1 000,- Kč z prostředků obce Veliš.
Základní a mateřská škola Louňovice pod Blaníkem žádá o poskytnutí finančního příspěvku na
činnost na r. 2016.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 3 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2016 pro
Základní a mateřskou školu Louňovice pod Blaníkem ve výši 3 000,- Kč z prostředků obce Veliš.
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Zástupci Základní organizace Českého svazu včelařů, o.s., Louňovice pod Blaníkem žádají o finanční
příspěvek na r. 2016 na léčení včelstev, aby byl zajištěn alespoň současný stav včelstev.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 5 000,- Kč.
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2016 ve výši
5 000,- Kč pro Základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s., Louňovice pod Blaníkem z
prostředků obce Veliš.
Navrhuje se projednat s vlastníky pozemků možnost odkoupení pozemků v k.ú. Veliš, které
jsou navrženy v novém návrhu územního plánu Obce Veliš k zástavbě a v případě souhlasu ze strany
vlastníků pozemků, odkoupit tyto pozemky do majetku Obce Veliš. Jedná se o pozemky p.č. 228/1,
229/1, 230 a části pozemků p.č. 227/1, 231, 232, 250/1, 251, 255, 256 a 257 v k.ú. Veliš. Pozemky se
navrhuje odkoupit za cenu, která nepřevýší částku 200,- Kč za 1m2. Rovněž se navrhuje projednat
s paní Janou Soukupovou možnost odkoupení pozemku p.č. 217/3 v k.ú. Veliš do majetku Obce Veliš
za cenu 35,- Kč za 1m2. V případě zájmu vlastníků výše uvedených pozemků o prodej částí pozemků,
které nejsou navrženy v návrhu územního plánu Obce Veliš k zástavbě, se navrhuje tyto části pozemků
rovněž odkoupit do majetku Obce Veliš za cenu 35,- Kč za 1m2.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh odkoupit pozemky p.č. 228/1, 229/1, 230 a části
pozemků p.č. 227/1, 231, 232, 250/1, 251, 255, 256 a 257 v k.ú. Veliš, které jsou navrženy v novém
návrhu územního plánu Obce Veliš k zástavbě, do majetku Obce Veliš za cenu, která nepřevýší částku
200,- Kč za 1m2 a částí výše uvedených pozemků, které nejsou navrženy v návrhu územního plánu
Obce Veliš k zástavbě, za cenu 35,- Kč za 1m2 a pozemku p.č. 217/3 v k.ú. Veliš rovněž za cenu
35,- Kč za 1m2.
Navrhuje se provést směnu a prodej pozemků dle předložených geometrických plánů
v k.ú. Nespery s p. Josefem Koukalem, Nespery 21 a p. Miroslavem Zákostelným, Nespery 2.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh provést směnu a prodej pozemků dle předložených
geometrických plánů v k.ú. Nespery s p. Josefem Koukalem, Nespery 21 a p. Miroslavem Zákostelným,
Nespery 2.
Společnost MAŠEK ELEKTRO s.r.o. se sídlem Krusičany 74 žádá o vyjádření k projektové
dokumentaci na výstavbu elektrické přípojky pro p. Miroslava Zákostelného, Nespery 2. Elektrická
přípojka bude vedena přes pozemek p.č. 401/4 v k.ú. Nespery, který je ve vlastnictví obce Veliš.
Zároveň společnost MAŠEK ELEKTRO s.r.o. žádá o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. Nespery – kNN – p.č. 81/3,
IP-12-6010272/VB/1, na jejímž základě bude na pozemku p.č. 401/4 v k.ú. Nespery uloženo do země
kabelové vedení a zřízeno, za úplatu, věcné břemeno. Navrhuje se vydat souhlas se stavbou, avšak do
vyjádření uvést, že v pozemku p.č. 401/4 v k.ú. Nespery je uložena dešťová kanalizace, aby tato nebyla
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stavbou poškozena. Zároveň se navrhuje souhlasit s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. Nespery – kNN – p.č. 81/3,
IP-12-6010272/VB/1.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh vydat společnosti MAŠEK ELEKTRO s.r.o. se
sídlem Krusičany 74 souhlas se stavbou elektrické přípojky, vedené přes pozemek p.č. 401/4 v k.ú.
Nespery, avšak do vyjádření uvést, že v pozemku p.č. 401/4 v k.ú. Nespery je uložena dešťová
kanalizace, aby tato nebyla stavbou poškozena a zároveň souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. Nespery
– kNN – p.č. 81/3, IP-12-6010272/VB/1, na jejímž základě bude na pozemku p.č. 401/4 v k.ú. Nespery
uloženo do země kabelové vedení a zřízeno, za úplatu, věcné břemeno.
Manželé Peškovi, Veliš žádají o umístění bezpečnostního zrcadla proti vjezdu do dvora domu v jejich
vlastnictví, neboť výjezd na komunikaci je nebezpečný.
Tento požadavek bude projednán se správou a údržbou silnic Votice.

ad 6)

Diskuse

Pan Josef Provazník vznesl připomínku ke stavu potoka v sousedství pozemků v jeho
vlastnictví, neboť potok se zanáší a voda, která se vzdouvá poškozuje pozemky v jeho vlastnictví.
Starosta obce požádal p. Provazníka, aby podal písemnou žádost, na jejímž základě bude jednáno se
správcem toku – Povodím Vltavy a učiněn pokus o vyřešení tohoto stavu.
ad 7) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
schvaluje roční účetní závěrku hospodaření obce Veliš za r. 2015
schvaluje rozpočet obce Veliš na r. 2016 jako vyrovnaný a ve výši, jak byl navržen
schvaluje plán akcí na r. 2016 tak, jak byl navržen
schvaluje návrh, aby obec Veliš přispívala, z rozpočtu obce Veliš, na činnost Svazku obcí
Blaník částku ve výši 34 700,- Kč za rok
5. schvaluje návrh, poskytnout finanční příspěvek na r. 2016 pro Sokol Veliš ve výši
80 000,- Kč z prostředků obce Veliš
6. schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2016 pro Občanské sdružení
zdravotně postižených Vlašimska ve výši 1 000,- Kč z prostředků obce Veliš
7. schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2016 pro Svaz zdravotně postižených
„Podblanicka“ ve výši 1 000,- Kč z prostředků obce Veliš
8. schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2016 pro Základní a mateřskou školu
Louňovice pod Blaníkem ve výši 3 000,- Kč z prostředků obce Veliš
9. schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2016 ve výši 5 000,- Kč pro
Základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s., Louňovice pod Blaníkem z prostředků
obce Veliš
10. schvaluje návrh odkoupit pozemky p.č. 228/1, 229/1, 230 a části pozemků p.č. 227/1, 231,
232, 250/1, 251, 255, 256 a 257 v k.ú. Veliš, které jsou navrženy v novém návrhu
územního plánu Obce Veliš k zástavbě, do majetku Obce Veliš za cenu, která nepřevýší
1.
2.
3.
4.
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částku 200,- Kč za 1m2 a částí výše uvedených pozemků, které nejsou navrženy v návrhu
územního plánu Obce Veliš k zástavbě, za cenu 35,- Kč za 1m2 a pozemku p.č. 217/3
v k.ú. Veliš rovněž za cenu 35,- Kč za 1m2
11. schvaluje návrh provést směnu a prodej pozemků dle předložených geometrických plánů
v k.ú. Nespery s p. Josefem Koukalem, Nespery 21 a p. Miroslavem Zákostelným,
Nespery 2
12. schvaluje návrh vydat společnosti MAŠEK ELEKTRO s.r.o. se sídlem Krusičany 74
souhlas se stavbou elektrické přípojky, vedené přes pozemek p.č. 401/4 v k.ú. Nespery,
avšak do vyjádření uvést, že v pozemku p.č. 401/4 v k.ú. Nespery je uložena dešťová
kanalizace, aby tato nebyla stavbou poškozena a zároveň souhlasí s uzavřením Smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. Nespery – kNN – p.č. 81/3, IP-12-6010272/VB/1, na jejímž základě
bude na pozemku p.č. 401/4 v k.ú. Nespery uloženo do země kabelové vedení a zřízeno,
za úplatu, věcné břemeno
13. bere na vědomí požadavek manželů Peškových na umístění bezpečnostního zrcadla proti
vjezdu do dvora domu v jejich vlastnictví
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. 3. 2016

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil:

Sedláček Jaroslav

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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