Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 17. února 2017
Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kocourek M., Kocourek P., Sedláček J.
Kahounová M.
Omluven: Mach P.
Dvořák Pavel

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu: Kahoun Tomáš
Kocourek Pavel
Schůzi zahájil a řídil místostarosta Obce Veliš Pavel Dvořák, který v úvodu seznámil přítomné
s programem schůze.
Program schůze:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a seznámení s programem schůze
Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

ad 2) Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky
Místostarosta Obce Veliš informoval přítomné o tom, že s ohledem na ustanovení §178 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), je obec povinna zajistit plnění povinné školní docházky a rovněž zajistit předškolní vzdělávání
dětí s místem trvalého pobytu na svém území. Obec Veliš na základě výše uvedeného uzavřela s Městem
Vlašim dohodu o stanovení společného školského obvodu a nyní je třeba vydat Obecně závaznou
vyhlášku, jejíž návrh je předložen.
Zastupitelstvo Obce Veliš nevzneslo k návrhu znění Obecně závazné vyhlášky Obce Veliš č. 1/2017,
kterou se stanoví společný školský obvod žádné námitky ani připomínky.
Místostarosta Obce Veliš navrhl hlasovat o schválení výše uvedené vyhlášky.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku Obce Veliš č. 1/2017,
kterou se stanoví společný školský obvod.
ad 3)

Různé

Místostarosta Obce Veliš informoval přítomné o tom, že vzhledem k tomu, že ve Smlouvě o
úvěru č. 0433684479 ze dne 6. 9. 2016 uzavřené s Českou spořitelnou, a.s. je uvedeno, že první splátka
úvěru bude zaplacena dne 20. 1. 2017. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo zahájeno čerpání úvěru a
z tohoto důvodu nebylo možno ani zahájit splácení úvěru, je nutno uzavřít dodatek č. 2 k výše uvedené
smlouvě o úvěru, aby bylo možno finanční prostředky z úvěru čerpat.
Místostarosta Obce Veliš z výše uvedeného důvodu navrhl, aby bylo schváleno uzavření Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o úvěru č. 0433684479 ze dne 6. 9. 2016 uzavřené s Českou spořitelnou, a.s., kterým bude
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upravena smlouva tak, že první splátka bude zaplacena dne 20. 3. 2017. Na základě tohoto dodatku
bude možno zahájit čerpání úvěru.
Hlasování:

PRO
: 8 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje, aby byl uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 0433684479
ze dne 6. 9. 2016 uzavřené s Českou spořitelnou, a.s., na jehož základě bude možno zahájit čerpání
finančních prostředků z úvěru.
Místostarosta Obce Veliš dále informoval přítomné o možnosti podat žádost o dotaci
z prostředků Ministerstva zemědělství z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků a
jedním z podprogramů této dotace je Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku.
Členové hasičského sboru Nespery mají zájem o vybudování 2 míst pasivního odpočinku v Nesperách.
Výše dotace je max. 70% vynaložených uznatelných výdajů a min. hodnota požadované dotace musí být
25 000,- Kč a max. hodnota poskytnuté dotace činí 200 000,- Kč.
Navrhuje se žádost o dotaci na vybudování 2 míst pasivního odpočinku v Nesperách podat s tím, aby
celkové plánované výdaje nepřekročily 200 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
: 8 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje návrh, aby byla podána Obcí Veliš žádost o dotaci
z prostředků Ministerstva zemědělství z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků
na vybudování 2 míst pasivního odpočinku v Nesperách s tím, aby celkové plánované výdaje
nepřekročily částku 200 000,- Kč.

ad 4)

Diskuse
Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek.

ad 5) Návrh usnesení
Zastupitelstvo Obce Veliš:
1.
2.

3.

schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku Obce Veliš č. 1/2017, kterou se stanoví
společný školský obvod
schvaluje, aby byl uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 0433684479 ze dne 6. 9. 2016
uzavřené s Českou spořitelnou, a.s., na jehož základě bude možno zahájit čerpání finančních
prostředků z úvěru
schvaluje návrh, aby byla podána Obcí Veliš žádost o dotaci z prostředků Ministerstva
zemědělství z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na vybudování 2
míst pasivního odpočinku v Nesperách s tím, aby celkové plánované výdaje nepřekročily
částku 200 000,- Kč
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0
2

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva Obce Veliš ve znění, jak bylo
navrženo.

Ve Veliši dne 17. 2. 2017

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil:

Kahoun Tomáš

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Pavel Dvořák
místostarosta obce

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