Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 31. března 2017
Přítomni:

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

Omluven: Mach P., Kahoun T.
Dvořák Pavel

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu: Sedláček Jaroslav
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.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a seznámení s programem schůze
Schválení roční účetní závěrky Obce Veliš za r. 2016
Projednání a schválení rozpočtu Obce Veliš na r. 2017
Návrh plánu akcí na r. 2017
Schválení směrnice č. 1/2017 – Spisový řád
Projednání návrhu Střednědobého výhledu Obce Veliš na r. 2017-2018
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

ad 2) Schválení roční účetní závěrky Obce Veliš za r. 2016
Místostarosta obce navrhl schválit roční účetní závěrku Obce Veliš za r. 2016 dle přílohy. Žádné
připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje roční účetní závěrku hospodaření Obce Veliš za r. 2016.
ad 3) Projednání a schválení rozpočtu Obce Veliš na r. 2017
Rozpočet Obce Veliš na r. 2017 se plánuje schodkový a to takto:
Příjmy plánované: 5 635 200,- Kč
Výdaje plánované: 11 635 200,- Kč
Rozpočet Obce Veliš na rok 2017 je sestaven jako schodkový. Plánovaný schodek bude kryt
částí zůstatku finančních prostředků obce z roku 2016 a dlouhodobým úvěrem.
Rozpočet se nebude položkovat.
Návrh rozpočtu Obce Veliš na r. 2017 byl zveřejněn na úřední desce obce Veliš dne 2. 3. 2017
a sejmut dne 31. 3. 2017.
K návrhu rozpočtu Obce Veliš nebyly vzneseny žádné další návrhy nebo připomínky.
Navrhuje se schválit rozpočet Obce Veliš na r. 2017 ve výši, jak byl navržen.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0
1

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje rozpočet obce Veliš na r. 2017 jako schodkový a ve výši,
jak byl navržen.
ad 4) Návrh plánu akcí na r. 2017
Zastupitelstvo Obce Veliš navrhuje uskutečnit v r. 2017 následující akce:
- pokračování v komplexních pozemkových úpravách 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
- příprava na vybudování inženýrských sítí (elektřina, vodovod, kanalizace) na pozemku
určeného pro výstavbu rodinných domů a příprava na parcelaci a následný prodej stavebních
parcel
- dokončení opravy komunikace u „Dubů“ ve spolupráci se SÚS
- zahájit rekonstrukci domu, v majetku Obce Veliš, „U Daubnerů“ a nalézt pro tento dům
využití
- oprava márnice a studny na hřbitově
Nespery
- úprava okolí hasičské zbrojnice
- vybudování odpočinkových míst – byla podána žádost o dotaci
Lipiny a Sedlečko
- osazení mobiliářem - stolek, lavice a vývěsní deska v prostoru u kapličky v Lipinách a v
Sedlečku

Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

7 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje plán akcí na r. 2017 tak, jak byl navržen.
ad 5) Schválení směrnice č. 1/2017 – Spisový řád
Byla vypracována směrnice pro vedení spisů č. 1/2017 – Spisový řád. Směrnice byla předložena
zastupitelům k posouzení a navrhuje se tuto směrnici schválit.
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

7 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje Směrnici č. 1/2017 – Spisový řád.
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ad 6) Projednání návrhu Střednědobého výhledu Obce Veliš na r. 2017-2018
Místostarosta Obce Veliš navrhl, aby byl schválen Střednědobý výhled Obce Veliš na rok 20172018 dle přílohy: „Návrh – Střednědobý výhled Obce Veliš na r. 2017 – 2018“, který byl zveřejněn na
úřední desce Obce Veliš dne 2. 3. 2017 a ke kterému nebyly vzneseny žádné návrhy či připomínky.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

7 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje Střednědobý výhled Obce Veliš na rok 2017-2018 dle
přílohy: „Návrh – Střednědobý výhled Obce Veliš na r. 2017 – 2018“.
ad 7) Různé
Místostarosta Obce Veliš informoval přítomné o možnosti podat žádost o dotaci na výsadbu stromů k
cestě do Lipin a to z prostředků Nadace Partnerství. Navrhuje se schválit podání žádosti o dotaci.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje návrh podat žádost o dotaci na výsadbu stromů k cestě do Lipin
z prostředků Nadace Partnerství.
Místostarosta dále informoval přítomné o možnosti podat žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu hejtmana na akci Cyklorytíř 2017. Navrhuje se schválit podání žádosti o
dotaci.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje návrh podat žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu hejtmana na akci Cyklorytíř 2017.
Místostarosta dále informoval přítomné o možnosti podat žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Obecní
knihovny. Navrhuje se schválit podání žádosti o dotaci.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje návrh podat žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Obecní knihovny.
Zástupci Sokola Veliš žádají o poskytnutí finančního příspěvku na činnost na r. 2017.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 80 000,- Kč na činnost Sokola Veliš.
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Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje návrh, poskytnout finanční příspěvek na r. 2017 pro
Sokol Veliš ve výši 80 000,- Kč z prostředků Obce Veliš.
Zástupci Mysliveckého spolku „Háj“ Veliš žádají o poskytnutí finančního příspěvku na
činnost na r. 2017.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 5 000,- Kč na činnost Mysliveckého spolku „Háj“ Veliš.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje návrh, poskytnout finanční příspěvek na r. 2017 pro
Myslivecký spolek „Háj“ Veliš ve výši 5 000,- Kč z prostředků Obce Veliš.
Zástupci Hasičského sboru Nespery žádají o poskytnutí finančního příspěvku na činnost na
r. 2017.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 5 000,- Kč na činnost Hasičského sboru Nespery.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje návrh, poskytnout finanční příspěvek na r. 2017 pro
Hasičský sbor Nespery ve výši 5 000,- Kč z prostředků Obce Veliš.
Svaz zdravotně postižených „Podblanicka“ žádá o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
sdružení na r. 2017.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2017 pro Svaz
zdravotně postižených „Podblanicka“ ve výši 1 000,- Kč z prostředků Obce Veliš.
Občanské sdružení zdravotně postižených Vlašimska žádá o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
sdružení na r. 2017.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2017 pro
Občanské sdružení zdravotně postižených Vlašimska ve výši 1 000,- Kč z prostředků Obce Veliš.
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Základní a mateřská škola Louňovice pod Blaníkem žádá o poskytnutí finančního příspěvku na
činnost na r. 2017.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2017 pro
Základní a mateřskou školu Louňovice pod Blaníkem ve výši 1 000,- Kč z prostředků Obce Veliš.
Zástupci Základní organizace Českého svazu včelařů, o.s., Louňovice pod Blaníkem žádají o finanční
příspěvek na r. 2017 na léčení včelstev, aby byl zajištěn alespoň současný stav včelstev.
Navrh: Poskytnout příspěvek ve výši 5 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2017 ve výši
5 000,- Kč pro Základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s., Louňovice pod Blaníkem z
prostředků Obce Veliš.
Místostarosta Obce Veliš informoval přítomné o jednání valné hromady DSO BENEBUS, které se
uskutečnilo dne 30. 3. 2017 v Benešově. Na tomto jednání byl schválen rozpočet DSO BENEBUS na
r. 2017 a Střednědobý výhled rozpočtu DSO BENEBUS na r. 2018 – 2020. V současné době probíhají
jednání o integraci části dopravy BENEBUSU do Pražské integrované dopravy. Do konce r. 2018 by
měla být dokončena II. etapa integrace a v této etapě by měla být integrována i část dopravy
Podblanicka a Vlašimska. S ohledem na dostatek finančních prostředků na účtu DSO BENEBUS se
neuvažuje o navyšování plateb z prostředků členů DSO BENEBUS.
Pan Josef Kakos, Veliš 10 nechal vypracovat geometrický plán na pozemky v jeho vlastnictví p.č. st.12,
44/1, 1905/16, dále na pozemky ve spoluvlastnictví p. Jaroslava Duba, Veliš 9 a pí. Magdaleny
Jiráčkové, Na Bezděkově 1780, Benešov p.č. 46 a 48/1 a na pozemek ve vlastnictví Obce Veliš
p.č. 1905/18 vše v k.ú. Veliš. Geometrický plán byl vypracován pod číslem plánu: 190-7/2017 a na
základě tohoto geometrického plánu bylo zaměřeno stávající oplocení dotčených pozemků a vlastníci
pozemků žádají o prodej pozemků, které mají zaploceny do svého vlastnictví a naopak nabízejí
odprodat pozemky ze svého vlastnictví do majetku Obce Veliš.
Navrhuje se souhlasit s prodejem a výkupem pozemků na základě výše uvedeného geometrického
plánu, neboť dojde k nápravě vlastnických vztahů a uvedení hranic pozemků do souladu se
stávajícím oplocením.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje záměr prodat z majetku Obce Veliš a naopak vykoupit do
majetku Obce Veliš pozemky v k.ú. Veliš dle geometrického plánu č. 190-7/2017, který se týká
vlastníků pozemků p. Josefa Kakosa, Veliš 10, p. Jaroslava Duba, Veliš 9, paní Magdaleny Jiráčkové,
Na Bezděkově 1780, Benešov a Obce Veliš.
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ad 8)

Diskuse
Nebyl vznesen žádný diskusní příspěvek.

ad 9) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

schvaluje roční účetní závěrku hospodaření Obce Veliš za r. 2016
schvaluje rozpočet Obce Veliš na r. 2017 jako schodkový a ve výši, jak byl navržen
schvaluje plán akcí na r. 2017 tak, jak byl navržen
schvaluje Směrnici č. 1/2017 – Spisový řád
schvaluje Střednědobý výhled Obce Veliš na rok 2017-2018 dle přílohy: „Návrh –
Střednědobý výhled Obce Veliš na r. 2017 – 2018“
schvaluje návrh podat žádost o dotaci na výsadbu stromů k cestě do Lipin z prostředků
Nadace Partnerství
schvaluje návrh podat žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu hejtmana na akci Cyklorytíř 2017
schvaluje návrh podat žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Obecní knihovny
schvaluje návrh, poskytnout finanční příspěvek na r. 2017 pro Sokol Veliš ve výši
80 000,- Kč z prostředků Obce Veliš
schvaluje návrh, poskytnout finanční příspěvek na r. 2017 pro Myslivecký spolek „Háj“
Veliš ve výši 5 000,- Kč z prostředků Obce Veliš
schvaluje návrh, poskytnout finanční příspěvek na r. 2017 pro Hasičský sbor Nespery ve
výši 5 000,- Kč z prostředků Obce Veliš
schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2017 pro Svaz zdravotně postižených
„Podblanicka“ ve výši 1 000,- Kč z prostředků Obce Veliš
schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2017 pro Občanské sdružení
zdravotně postižených Vlašimska ve výši 1 000,- Kč z prostředků Obce Veliš
schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2017 pro Základní a mateřskou školu
Louňovice pod Blaníkem ve výši 1 000,- Kč z prostředků Obce Veliš
schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2017 ve výši 5 000,- Kč pro
Základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s., Louňovice pod Blaníkem z prostředků
Obce Veliš
bere na vědomí informaci o průběhu jednání valné hromady DSO BENEBUS
schvaluje záměr prodat z majetku Obce Veliš a naopak vykoupit do majetku Obce Veliš
pozemky v k.ú. Veliš dle geometrického plánu č. 190-7/2017, který se týká vlastníků
pozemků p. Josefa Kakosa, Veliš 10, p. Jaroslava Duba, Veliš 9, paní Magdaleny
Jiráčkové, Na Bezděkově 1780, Benešov a Obce Veliš

Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

7 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva Obce Veliš ve znění, jak bylo
navrženo.
Ve Veliši dne 31. 3. 2017
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Zapsal:

Pavel Dvořák

…………………………………

Zápis ověřil:

Jaroslav Sedláček

………………………………...

Pavel Kocourek

…………………………….…..

Pavel Dvořák
...................................................
místostarosta Obce Veliš
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