Usnesení zastupitelstva Obce Veliš č.1/2019 ze dne 27.2.2019
Zastupitelstvo obce Veliš:
Schvaluje:
- předložený program zasedání
- ověřovatele zápisu p. M. Peška a p. J. Buchala, a zapisovatele p. M Kahounovou
- formu přidělení parcel dle data podání žádosti a prodej parcel za cenu 500,- Kč za 1 m2 - jedná se o
parcely p.č. 228/5, 228/7, 228/9
- aby starosta nechal vypracovat smlouvy k prodeji parcel
- rozpočet Obce Veliš na r. 2019 jako schodkový a ve výši, jak byl navržen
- roční účetní závěrku hospodaření Obce Veliš za r. 2018
- Střednědobý výhled Obce Veliš na rok 2020-2021 dle přílohy: ,, Návrh - Střednědobý výhled Obce
Veliš na r. 2020-2021".
- prodej části pozemku v majetku obce Veliš p.č. 115/4 o výměře 29m2v k.ú. Veliš p. K.P. za cenu 35,kč za 1 m2
- prodej části pozemků v majetku obce Veliš p.č. 1905/4 o výměře 81 m2 a p.č. 156 o výměře 6 m2 v
k.ú. Veliš p. J.K. za cenu 35,- kč za 1 m2
- záměr prodeje částí pozemků p.č. 401/1 a 401/4 v k.ú. Nespery a částí pozemků p.č. 1905/4 a 156 v
k.ú. Veliš.
- koupi pozemku p.č. 135/12 o výměře 439 m2 a p.č. 135/15 o výměře 21 m2 v k.ú. Nespery za cenu
35,- kč.za 1 m2
- zvýšení cenu vodného na 28,- Kč za 1 m3, a to od dubna 2019
- mimořádnou jednorázovou odměnu p. Jitce Štikové ve výši 10 000,- Kč
- vybírat vratnou zálohu 1000,- Kč, při pronájmu sálu ve Veliši dle kategorie

Bere na vědomí:
- informace o průběhu jednání ohledně projektu revitalizace rybníka Žechovák
- informace o podaných žádostech na vybudování inženýrských sítí a na vybudování vodovodu k
parcelám ve Veliši
- informace o plánovaných akcích na r. 2019
- informaci o návrhu p. starosty, aby správcovství hřbitova bylo nabídnuto panu Z.Š.

- stížnost p. P.M. ohledně stavu obecní cesty v Lipinech.
Připomínky:
- Paní Z.P. pochválila obec za renovaci pomníku ve Veliši a za zkulturnění jeho okolí
- Paní Z.P. reagovala na informaci ohledně účetní náročnosti a vznesla dotaz, zda by nebylo vhodné
najmout brigádnici na pomoc s účetnictvím

Hlasování:
Pro: 8 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

Omluven: pan Josef Kakos
Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva Obce Veliš ve znění, jak bylo navrženo.
Zápis byl vyhotoven dne 27.2.2019

Zapisovatel: Marie Kahounová........................................................dne 27.2.2019

Ověřovatelé: Marek Peška...............................................................dne 27.2.2019
Josef Buchal...............................................................dne 27.2.2019

Starosta:

Petr Mach..................................................................dne 27.2.2019

