Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 25. listopadu 2016
Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček J.
Omluvena: Kahounová M.
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:

Zahájení a seznámení s programem schůze
Vyhodnocení výzdoby oken občanů v obci
Schválení územního plánu Veliš
Dílčí přezkoumání hospodaření Obce Veliš
Převzetí účelové polní komunikace v k.ú. Sedlečko u Veliše do majetku Obce
Veliš
6. Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nespery a Veliš
7. Průběh akcí
8. Schválení rozpočtových pravidel pro r. 2017
9. Výplata mezd za měsíc prosinec r. 2016
10. Různé
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr
1.
2.
3.
4.
5.

ad 2) Vyhodnocení výzdoby oken občanů v obci
Starosta obce Veliš informoval přítomné o vyhodnocení výzdoby oken občanů v obci.
Vyhodnocení provedli pracovnice Svazu ochránců přírody Vlašim jako nestranný hodnotitel. Ve Veliši
byli vyhodnoceni za nejlepší květinovou výzdobu v obci Sedláčkovi, st., Indrovi a Kocourkovi,
v Nesperách Kubálkovi a v Lipinách Vaškovi.
Vyhodnoceným byly předány poukazy k odběru zboží od Zahradnictví Crhán Domašín v hodnotě
500,- Kč.
ad 3) Schválení územního plánu Veliš
I.
Navrhuje se zrušit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2003, kterou se vyhlásila závazná část
územního plánu Veliš, neboť vydáním nového územního plánu pozbývá platnosti předcházející územně
plánovací dokumentace, která byla schválena usnesením zastupitelstva Obce Veliš dne 7.5.2003 a nabyla
účinnosti dne 23.5.2003.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0
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II. Zastupitelům byla předložena a přečtena „Předkládací zpráva k územnímu plánu“, která bude
tvořit přílohu č. 1 usnesení ze zastupitelstva. Předkládací zpráva obsahuje průběh projednávání a proces
schvalování územního plánu. Zastupitelé se se zprávou seznámili a vzali ji na vědomí. Zejména se
zastupitelé seznámili s vyhodnocením připomínek ze strany veřejnosti, které byly uplatněny v rámci
společného projednání a s jejich odůvodněním.
Navrhuje se souhlasit s vyhodnocením připomínek ze strany veřejnosti, které byly uplatněny
v rámci společného projednání a s jejich odůvodněním.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0

III. Zastupitelé dále ověřili, na základě kapitol textové části odůvodnění územního plánu soulad
s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona, že zpracovaná dokumentace není v rozporu:
a) s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.1,
b) s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – se zásadami územního rozoje Středočeského
kraje, ve znění Aktualizace č.1,
c) s výsledkem řešení rozporů, které nebyly v rámci územního plánu řešeny,
d) se stanovisky dotčených orgánů a
e) se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 11. 7. 2016, č.j.: 099087/2016/KUSK
IV. Navrhuje se schválit a vydat územní plán Veliš, který vyhotovila Ing. arch. Ivana
Schwarzmannová, autorizovaný architekt ČKA 01 195 formou opatření obecné povahy (dále též OOP).
Zastupitelstvo Obce Veliš je příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
uzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití
ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydat územní plán Veliš.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0

V. Navrhuje se uložit pořizovateli, aby:
a) zajistil, po nabytí účinnosti územního plánu Veliš, povinnosti vyplývající z ustanovení § 165
stavebního zákona a z § 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentace a způsobu evidence územně plánovací činnosti a
b) zaslal registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje ve smyslu ustanovení § 162
stavebního zákona
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0

ad 4) Dílčí přezkoumání hospodaření Obce Veliš
Starosta Obce Veliš informoval přítomné o tom, že dne 12. 9. 2016 bylo provedeno dílčí
přezkoumání hospodaření Obce Veliš pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje.
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ad 5) 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
území Sedlečko u Veliše vybudována účelová polní komunikace v účetní investiční hodnotě stavby
2 463 552,39 Kč, navrhuje se, aby byla tato komunikace označená jako „Polní cesta VPC 2
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 2 v k.ú. Sedlečko u Veliše“ v celkové účetní investiční hodnotě stavby 2 463 552,39 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 6) Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nespery a Veliš
Místostarosta obce informoval přítomné o průběhu komplexní pozemkové úpravy v
k. ú. Nespery a Veliš. Zpracovává se soupis nároků vlastníků pozemků, který bude vlastníkům
pozemků zaslán na začátku r. 2017.
ad 7) Průběh akcí
-

-

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
kulturní sál je vybaven novými stoly
je opravena knihovna a archiv v budově obecního úřadu ve Veliši
byly instalovány nové vchodové dveře do budovy obecního úřadu ve Veliši
byla provedena rekonstrukce okolí obecních studní a vlastních obecních studní, čímž bude
zabráněno vnikání dešťové vody do studní
byla dokončena výstavba dětského hřiště v Nesperách

Plánovaná rekonstrukce svahu a ostrůvku u autobusové čekárny ve Veliši bude odložena na jarní
měsíce r. 2017 z důvodu nedostatečné stavební kapacity společnosti BESS, která bude rekonstrukci
provádět.
Plánované náklady na tuto akci jsou 500 000,- Kč. Náklady ve výši 400 000,- Kč uhradí Správa a
údržba silnic a částkou 100 000,- Kč by se měla na rekonstrukci podílet Obec Veliš.
Navrhuje se souhlasit s příspěvkem Obce Veliš ve výši 100 000,- Kč na rekonstrukci.
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo Obce Veliš souhlasí s příspěvkem Obce Veliš ve výši 100 000,- Kč na rekonstrukci svahu
a ostrůvku u autobusové čekárny ve Veliši.
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ad 8) Schválení rozpočtových pravidel pro r. 2017
Bylo navrženo, aby byla schválena rozpočtová pravidla pro hospodaření Obce Veliš v r. 2017 do
doby než bude schválen rozpočet Obce Veliš na r. 2017. V měsíci lednu a únoru roku 2017 se navrhuje,
aby byly čerpány 2/12 rozpočtu roku 2016.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje rozpočtová pravidla pro hospodaření Obce Veliš v r. 2017
do doby než bude schválen rozpočet Obce Veliš na r. 2017. V měsíci lednu a únoru roku 2017 budou
čerpány 2/12 rozpočtu roku 2016.
ad 9) Výplata mezd za měsíc prosinec r. 2016
Bylo navrženo, aby výplata mezd za měsíc prosinec r. 2016 byla zaúčtována v prosinci r. 2016,
ale vyplacena v měsíci lednu r. 2017 z rozpočtu roku 2017.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje, aby výplata mezd za měsíc prosinec r. 2016 byla zaúčtována
v prosinci r. 2016, ale vyplacena v měsíci lednu r. 2017 z rozpočtu roku 2017.

ad 10)

Různé

Starosta Obce Veliš informoval přítomné o nabídce Sdružení místních samospráv ČR o
možnosti, aby se Obec Veliš stala členem tohoto sdružení. Sdružení místních samospráv ČR poskytuje
svým členům právní pomoc a další služby a z tohoto důvodu je vhodné být členem tohoto sdružení.
Poplatek za členství činí 2 000,- Kč za 1 rok + 1,- Kč za 1 trvale hlášeného obyvatele v obci. Na příští
jednání zastupitelstva Obce Veliš bude pozván zástupce Sdružení místních samospráv ČR, který
poskytne podrobnější informace o činnosti a výhodách členství v tomto sdružení.
Poté bude projednáno, zda se Obec Veliš stane členem tohoto sdružení.
Starosta Obce Veliš navrhl, 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.
Rozsvěcení vánočních stromů se uskuteční ve Veliši dne 3. 12. 2016 a v Nesperách dne
10. 12. 2016.
Dne 30. 12. 2016 se uskuteční ve Veliši Silvestr pro děti.
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ad 11)

Diskuse
Nebyl vznesen žádný diskusní příspěvek.

ad 12) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

bere na vědomí informaci o vyhodnocení výzdoby oken občanů v obci
zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2003, kterou se vyhlásila závazná část územního
plánu Obce Veliš, neboť vydáním nového územního plánu pozbývá platnosti předcházející
územně plánovací dokumentace, která byla schválena usnesením zastupitelstva Obce Veliš
dne 7.5.2003 a nabyla účinnosti dne 23.5.2003
bere na vědomí „Předkládací zprávu k územnímu plánu“, která tvoří přílohu č. 1 tohoto
usnesení
souhlasí s vyhodnocením připomínek ze strany veřejnosti, které byly uplatněny v rámci
společného projednání a s jejich odůvodněním
ověřilo, na základě kapitol textové části odůvodnění územního plánu soulad s ustanovením
§ 54 odst. 2 stavebního zákona, že zpracovaná dokumentace není v rozporu:
a) s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.1,
b) s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – se zásadami územního rozvoje
Středočeského kraje, ve znění Aktualizace č.1,
c) s výsledkem řešení rozporů, které nebyly v rámci územního plánu řešeny,
d) se stanovisky dotčených orgánů a
e) se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 11. 7. 2016,
č.j.: 099087/2016/KUSK
schvaluje a vydává územní plán Veliš, který vyhotovila Ing. arch. Ivana Schwarzmannová,
autorizovaný architekt ČKA 01 195 formou opatření obecné povahy (dále též OOP).
(Zastupitelstvo Obce Veliš, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 stavebního zákona, § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, vydává územní plán Veliš)
ukládá pořizovateli:
a) zajistit, po nabytí účinnosti územního plánu Veliš, povinnosti vyplývající z ustanovení
§ 165 stavebního zákona a z § 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentace a způsobu evidence územně plánovací
činnosti a
b) zaslat registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje ve smyslu ustanovení § 162
stavebního zákona
bere na vědomí informaci o dílčím přezkoumání hospodaření Obce Veliš
schvaluje návrh, aby byla účelová polní komunikace označená jako „Polní cesta VPC 2
v k.ú. Sedlečko u Veliše“ v celkové účetní investiční hodnotě stavby 2 463 552,39 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
bere na vědomí informaci o průběhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nespery a Veliš
bere na vědomí informaci o průběhu akcí a souhlasí s příspěvkem Obce Veliš ve výši
100 000,- Kč na rekonstrukci svahu a ostrůvku u autobusové čekárny ve Veliši
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12. schvaluje rozpočtová pravidla pro hospodaření Obce Veliš v r. 2017 do doby než bude
schválen rozpočet Obce Veliš na r. 2017. V měsíci lednu a únoru roku 2017 budou čerpány
2/12 rozpočtu roku 2016
13. schvaluje, aby výplata mezd za měsíc prosinec r. 2016 byla zaúčtována v prosinci r. 2016,
ale vyplacena v měsíci lednu r. 2017 z rozpočtu roku 2017
14. bere na vědomí informaci o nabídce Sdružení místních samospráv ČR o možnosti, aby se
Obec Veliš stala členem tohoto sdružení
15. schvaluje návrh, aby byl osamělým důchodcům poskytnut jednorázový příspěvek
z prostředků Obce Veliš ve výši 700,- Kč pro 1 osamělého důchodce
16. bere na vědomí informaci o rozsvěcení vánočních stromů ve Veliši dne 3. 12. 2016 a
v Nesperách dne 10. 12. 2016 a o Silvestru pro děti dne 30. 12. 2016 ve Veliši
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 25. 11. 2016

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil:

Kahoun Tomáš

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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