Usnesení zastupitelstva Obce Veliš č.2/2019 ze dne 3.4.2019
Zastupitelstvo obce Veliš
Schvaluje:
- předložený program zasedání
- ověřovatele zápisu p. Josefa Kakose a p. Pavla Dvořáka, a zapisovatele pí. Marii
Kahounovou
- tříčlennou výběrovou komisi pro hodnocení nabídek veřejných zakázek na inženýrské sítě
ve složení p. P. D, p. P. M a p. E. Š.
- aby Pasport místních obecních komunikacích, byl vypracován p. ing. Š. Čerčany IČ:
71300856 dle cenové nabídky zpracovatele
- záměr prodeje částí pozemku p.č. 304/1 v k.ú. Sedlečko u Veliše, dle geometrického plánu
č.65-15/2018, se jedná nově o pozemky p.č. 304/3 o výměře 97 m2, 304/4 o výměře 69 m2,
díl „e“ o výměře 9 m2 a díl „f“ o výměře 15 m2 v k.ú. Sedlečko u Veliše
- návrh, aby správcem webových obecních stránek byl pan J. B. a správcem hřbitova pan Z. Š.
Současně schvaluje, aby odměna činila, za každé jedno správcovství 1500,- Kč za 1 měsíc.
- příspěvek občanskému sdružení zdravotně postižených Podblanicka na r. 2019 ve výši
1000,- Kč z prostředků Obce Veliš
- příspěvek na činnost ZŠ a MŠ Louňovice po Blaníkem na r. 2019 ve výši 1000,- Kč z
prostředků Obce Veliš
- příspěvek Českému svazu včelařů, o.s., Louňovice pod Blaníkem na r. 2019 ve výši 7 000,Kč z prostředků Obce Veliš
- příspěvek poskytnout SDH Nespery, Obec Veliš čp.1 na r. 2019 ve výši 20 000,- Kč z
prostředků Obce Veliš
- příspěvek pro organizaci RUAH o.p.s Benešov na r.2019 ve výši 5 000,- Kč z prostředků
Obce Veliš.
- příspěvek na modernizaci Baby boxu v nemocnici Benešov ve výši 5 000,- Kč z prostředků
Obce Veliš.
- příspěvek Sokolu Veliš na činnost na r. 2019 ve výši 49 000,- Kč z prostředků Obce Veliš.
- příspěvek 1 000,- Kč pro Linku bezpečí z prostředků Obce Veliš.
- příspěvek 10 000,- Kč pro MS Háj Veliš z prostředků Obce Veliš.
- pomoc při zpevnění přístupové komunikace ve vlastnictví Obce Veliš p.č 156 v k.ú. Veliš.
Obec poskytne žadateli na opravu komunikace dvě fůry kamene.
Bere na vědomí:
- informace o průběhu jednání revitalizace rybníka Žechovák od pana Pavla Dvořáka
- informace pana starosty o plánovaných akcích
- informace o připravovaných volbách pro volební okrsek Veliš č.1, konaných ve dnech 24.5.
a 25.5. a zvolenou pětičlennou komisi.
Diskuze, závěr:
- p. J. K., Veliš čp. 10, prosí o pomoc v jednání se sousedy. Důvodem je ohrožení
nemovitosti p. J. K., od naklánějící se borovice od sousedů z čp.13 v obci Veliš. Pan starosta
přislíbil pomoc v jednání.

Hlasování:
Pro: 9 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva Obce Veliš ve znění, jak bylo
navrženo.

Zápis byl vyhotoven dne 3.4.2019

Zapisovatel: Marie Kahounová........................................................
Ověřovatelé: Pavel Dvořák...............................................................

Josef Kakos.............................................................

Starosta:

Petr Mach..................................................................

