Usnesení zastupitelstva Obce Veliš č.3/2019 ze dne 19. 6. 2019
Zastupitelstvo Obce Veliš
schvaluje:
• předložený program zasedání
• ověřovatele zápisu p. Marka Peška a p. Josef Buchala a zapisovatele p. Marii Kahounovou
• aktualizovaný plán společných zařízení v rámci KPÚ v k.ú. Veliš
• uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění vodovodu a
následně i Smlouvy o zřízení věcného břemene umístění vodovodu do pozemků p.č. 215/6,
215/7 a 215/8 v k.ú. Veliš se Statním pozemkovým úřadem za podmínek uvedených v těchto
smlouvách
• návrh zařadit část pozemku p.č. 525 v k.ú. Nespery do územního plánu obce, doplnit
předchozí žádost o změnu č. 1 Územního plánu Veliš o tento požadavek a i nadále provést
změnu č. 1 Územního plánu Veliš ve zkráceném postupu dle § 55a, 55b a 55c stavebního
zákona a to za předpokladu, že náklady na změnu uhradí zájemci o změnu Územního plánu
Veliš
• prodej částí pozemku p.č. 304/1 v k. ú. Sedlečko u Veliše z majetku Obce Veliš. Dle
geometrického plánu č. 65-15/2018 se pozemek p. č. 304/3 o výměře 97 m2 v k.ú. Sedlečko u
Veliše prodá manželům A. a D. R., bytem Praha-Strašnice, pozemek p. č. 304/4 o výměře
69 m2 v k.ú. Sedlečko u Veliše se prodá manželům R. a D. P., bytem Praha-Staré Město a
díl „e“ o výměře 9 m2 a díl „f“ o výměře 15 m2 v k. ú. Sedlečko u Veliše se prodá panu M.
K., bytem Kondrac, vše za cenu 35,- Kč za 1m2
• zrušení výběrové řízení na zakázku malého rozsahu s názvem ,,Místní komunikace Veliš“
z důvodu příliš vysokých nabídkových cen zúčastněných uchazečů
• předloženou cenovou nabídku od firmy B E S s. r. o. Benešov, pro ,, Místní komunikaci
Veliš“ která činní 2 650 000,- Kč a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo
• výsledek hospodaření Obce Veliš za rok 2019
• projednaný závěrečný účet Obce Veliš za rok 2018, který byl v návrhu zveřejněn na ÚD od
24. 5. 2019 do 19. 6. 2019. Při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Při závěrečném přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):(§10 odst. 3 písm. b) zákona č.
420/2004 Sb.)
• vypracovaný Řád veřejného pohřebiště Obce Veliš podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví.
• zabudování elektrického zvonění do kapličky v Lipinách.
• zafinancování umístění podzemního kabelového vedení pro internetové připojení v Lipinách
od firmy VLAŠIMNET s.r.o., z prostředků Obce Veliš
• poskytnutí příspěvku pro SDH Veliš na r. 2019 ve výši 10 000,- Kč z prostředků Obce Veliš
bere na vědomí:
• odložení prodeje domu u ,,Daubnerů“
• žádost pana V. D., Veliš, ohledně plánovaného umístění své novostavby na parcele
p. č. 228/9 v k.ú. Veliš
• informaci o plánu vyspravit místní komunikaci v Sedlečku, která je v havarijním stavu
• informaci o plánované schůzce dne 24. 6. 2019 s projektantem stavby a zástupcem silnic
ohledně zasíťování parcel ve Veliši, kde se bude hledat nejschůdnější řešení pro tuto stavbu.
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• informaci o poskytování finančních prostředků z Krajského úřadu, které činí 1000,- Kč na
jednoho občana. Tyto prostředky jsou určené na obnovu vesnice a je podmínkou je
proinvestovat do konce roku 2020.
• informaci o příjmu z recyklovaného odpadu od firmy EKOCOM a. s.
• informaci pana J. K. o nahlášené závadě na obecním vodovodu u domu čp. 30 ve Veliši a
návrh ZO, aby byl vypracován rozpočet k této potřebné opravě panem J. K.
• prosbu pana L. D. , Nespery o vyřešení nepořádku v Nesperách na pozemcích v majetku
Obce Veliš p.č. 50/2 a 401/4
• informaci starosty obce Veliš pana Petra Macha o jeho zamýšleném ukončení funkce
starosty i zastupitele Obce Veliš ke dni 31. 8. 2019.
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 19. 6. 2019

Zapisovatel: Marie Kahounová

……………………………………………………….…

Ověřovatelé: Marek Peška

……………………………………………………….…

Josef Kakos

……………………………………………....................

Petr Mach

…………………………………………………………

Starosta:
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