Usnesení zastupitelstva Obce Veliš č. 5/2019 ze dne 27. 9. 2019
Zastupitelstvo Obce Veliš:
1.
2.
3.
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5.
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15.
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bere na vědomí informaci o průběhu KPÚ v k.ú. Veliš
schvaluje návrh prodat parcelu p.č. 228/3 ve Veliši p. V. T., Veliš za podmínek
schválených zastupitelstvem Obce Veliš dne 27. 6. 2018
bere na vědomí informaci, že bylo schváleno poskytnutí dotace na výstavbu komunikace u
nových stavebních parcel ve Veliši a to z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
640 000,- Kč
schvaluje návrh uzavřít smlouvu o dílo na výstavbu vodovodu a kanalizace k novým
stavebním parcelám ve Veliši s firmou Cubit, s.r.o.
bere na vědomí informaci, že nastaly komplikace při navrhování trasy přípojky
elektrického vedení k novým stavebním parcelám, neboť správa a údržba silnic
nesouhlasila s umístěním kabelu, dle návrhu pracovníků ČEZ, do přilehlého pozemku po
pravé straně komunikace směrem z obce, který je v majetku SÚS. Z tohoto důvodu bylo
dohodnuto, že přípojka bude vedena po levé straně komunikace pod chodníkem, avšak
ČEZ, z důvodu složitějšího řešení stavby, prodloužil termín pro dokončení stavby na
31. 7. 2020.
schvaluje návrh, aby byla podána žádost o dotaci na Krajský úřad Středočeského kraje ze
Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství na výstavbu vodovodu a kanalizace
k novým stavebním parcelám ve Veliši
bere na vědomí rezignaci paní Marie Kahounová na funkci místostarostky a zároveň na
funkci zastupitele obce
schvaluje, aby funkci místostarosty Obce Veliš vykonával pan Martin Kocourek
schvaluje, aby funkci předsedy kontrolního výboru
Obce
Veliš vykonával
p. Vojtěch Zmrhal
schvaluje,
aby
funkci člena kontrolního výboru Obce Veliš
vykonával
p. Jaroslav Sedláček
bere na vědomí informaci, že je vypracován projekt na přestavbu stodoly na sklad na dvoře
obecního úřadu a dle tohoto projektu by měly náklady činit 469 663,- Kč a že je vypsáno
výběrové řízení na dodavatele přestavby
nesouhlasí s projektem rozšíření farmy chovu skotu na VKK Veliš a trvá na svém vyjádření
a odůvodnění ze dne 31. 8. 2018
souhlasí s návrhem uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení Změny č. 1 ÚP Veliš
s Ing. arch. I. S.
schvaluje návrh uzavřít smlouvy o zřízení věcných břemen uložení kabelového vedení
nízkého napětí pro ČEZ Distibuce, a.s. k pozemkům p.č. 593 v k.ú. Nespery a p.č. 304/1
v k.ú. Sedlečko u Veliše
nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 1922/9 v k.ú. Veliš a pověřuje starostu Obce Veliš,
aby situaci projednal se zástupci Lesů ČR a bylo jim umožněno opravit hráz, přestože je
v majetku Obce Veliš
schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 50/3 v k.ú. Nespery
schvaluje prodej části pozemku p.č. 304/1 v k.ú. Sedlečko u Veliše z majetku Obce Veliš
Ing. M. K. a panu I. K., oba bytem Praha za kupní cenu 35,- Kč za 1m2. Dle
geometrického plánu č. 67-29/2018 se jedná o díl „a“ o výměře 9 m2 a o díl „b“ o
výměře 8 m2
bere na vědomí informaci o nabídce firmy PM komíny s.r.o. na čištění a revize komínů pro
majitele domů. Čištění a revize komínů je možno objednat, za zvýhodněnou
cenu, na tel. č.: 777 848710.
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Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva Obce Veliš ve znění, jak bylo navrženo.

Ve Veliši dne 27. 9. 2019

Zapsal:

Pavel Dvořák

…………………………………

Zápis ověřil:

Martin Kocourek

………………………………...

Marek Peška

………………….………….…..

Petr Mach
...................................................
starosta Obce Veliš
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