Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 12. října 2016
Přítomni:

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

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu: Kahoun Tomáš
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.
9.

Zahájení a seznámení s programem schůze
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nespery a Veliš
Územní plán Obce Veliš
Schválení rozpočtového opatření
Schválení směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Průběh akcí
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

ad 2) Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nespery a Veliš
Místostarosta obce informoval přítomné o průběhu komplexní pozemkové úpravy v
k. ú. Nespery a Veliš. V k.ú. Nespery byl stanoven obvod lesních pozemků, které budou komplexní
pozemkovou úpravou řešeny a zpracovává se soupis nároků vlastníků pozemků, který bude
vlastníkům pozemků zaslán na začátku r. 2017.
ad 3) Územní plán Obce Veliš
Starosta Obce Veliš informoval přítomné o tom, že v současné době je Návrh územního plánu
Obce Veliš zpřístupněn k novému veřejnému nahlédnutí a to do 18. 10. 2016. ÚP je možno zhlédnout
na obecním úřadě nebo v elektronické podobě na webových stránkách Obce Veliš.
ad 4) Schválení rozpočtového opatření
Místostarosta obce Veliš navrhuje schválení rozpočtového opatření a to dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 2“.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2016 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 2“.
ad 5) Schválení směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Starosta Obce Veliš informoval přítomné o povinnosti Obce Veliš vypracovat směrnici pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Směrnice byla vypracována a byla předložena
zastupitelům. K obsahu směrnice nebyla vznesena žádná připomínka.
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Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje Směrnici Obce Veliš o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
ad 6) Průběh akcí
-

ad 7)

byla dokončena rekonstrukce elektroinstalace a montáž sádrokartonových podhledů včetně
zateplení stropu v předsálí a na schodech do kulturního sálu v budově obecního úřadu ve
Veliši
jsou vyrobeny nové stoly do kulturního sálu
je opravena knihovna a archiv v budově obecního úřadu ve Veliši
dokončuje se výstavba dětského hřiště v Nesperách
Různé

Dne 5. 11. 2016 se uskuteční výlov rybníka „Patrňák“ a v mysliveckém zařízení se uskuteční
rybí hody.
Starosta obce informoval přítomné, že ve dnech 28. a 29. 10. 2016 bude v obcích pracovat
kominík. Je třeba, aby si občané, kteří budou mít zájem o vyčištění a revizi komína, kominíka objednali
na tel. č.: 775 242994.
Starosta dále informoval přítomné, že do 31. 12. 2016 jsou provozovatelé kotlů na pevná
paliva, o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, povinni 1x za 2 roky nechat provést
revizi těchto kotlů. Od 1. 1. 2017 musí být schopen každý provozovatel takového kotle, na vyžádání
obecního úřadu s rozšířenou působností, předložit doklad o revizi kotle. V případě, že provozovatel
kotle doklad o revizi nepředloží, hrozí mu pokuta až 20 000,- Kč.
ad 8)

Diskuse
Nebyl vznesen žádný diskusní příspěvek.

ad 9) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

bere na vědomí informaci o průběhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nespery a Veliš
bere na vědomí informaci o zpřístupnění Návrhu územního plánu Obce Veliš k novému
veřejnému nahlédnutí
schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2016 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 2“
schvaluje Směrnici Obce Veliš o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
bere na vědomí informaci o průběhu akcí
bere na vědomí informaci o výlovu rybníka „Patrňák v Nesperách a rybích hodech, které
se uskuteční dne 5. 11. 2016
bere na vědomí informaci o práci kominíka v obcích dne 28. a 29. 10. 2016
bere na vědomí informaci o povinné revizi kotlů na tuhá paliva o jmenovitém tepelném
příkonu 10 kW až 300 kW včetně, která musí být provedena do 31. 12. 2016 a následně
musí být prováděna každé 2 roky. Provozovatelé kotlů jsou povinni si tuto revizi nechat
provést, jinak jim hrozí pokuta až do výše 20 000,- Kč
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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 12. 10. 2016

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil:

Kahoun Tomáš

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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