Usnesení zastupitelstva Obce Veliš č. 5/2020 ze dne 4. 12. 2020
Zastupitelstvo Obce Veliš:
bere na vědomí informaci o průběhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veliš
bere na vědomí informaci o průběhu akcí
schvaluje rozpočtová pravidla pro hospodaření Obce Veliš v r. 2021 do doby, než bude
schválen rozpočet Obce Veliš na r. 2021. V měsíci lednu a únoru roku 2021 budou čerpány
2/12 rozpočtu roku 2020
4. schvaluje návrh, aby výplata mezd za měsíc prosinec r. 2020 byla zaúčtována v prosinci
r. 2020, ale vyplacena v měsíci lednu r. 2021 z rozpočtu roku 2021
5. schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2020 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 4“
6. schvaluje návrh, aby inventarizační komise pro inventarizaci majetku Obce Veliš ke dni
31. 12. 2020
pracovala ve složení:
Josef Buchal – předseda a Marek Peška a
Vojtěch Zmrhal – členové
7. schvaluje návrh provést výsadbu listnatých stromů v rámci dotačního titulu 9/2019 NPŽP
„Sázíme budoucnost“ na pozemcích v majetku Obce Veliš p.č. 228/1, 228/2, 229/1, 1049/3,
1054/1 a 19032/20 v k.ú. Veliš a to včetně udržitelnosti projektu. Výsadba bude
realizována spolkem Futura academica z.s., který bude rovněž žadatelem o dotaci. Výsadba
bude provedena v termínu v souladu s danou výzvou, dle předloženého návrhu a odborného
posudku č 02011, který zastupitelstvo schválilo společně se souhlasem majitele pozemku
s výsadbou
8. schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1924/1 v k.ú. Veliš
9. schvaluje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1008 C 19 45 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 tomto dodatku
10. schvaluje návrh, aby byl jako každoročně, tak i v letošním roce poskytnut osamělým
důchodcům jednorázový příspěvek z prostředků Obce Veliš ve výši 1 000,- Kč pro 1
osamělého důchodce
11. bere na vědomí informaci o tom, že od Lesního hospodářského družstva Vlašim, jehož je
Obec Veliš členem bude za letošní rok obdržena částka ve výši 10 000,- Kč, která je
s ohledem na kůrovcovou kalamitu v lesích a tím nízkou cenu dřeva nižší než v minulých
letech
12. bere na vědomí informaci, že je zajištěna zimní údržba komunikací v obcích a to
prostřednictvím akciové společnosti Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s.
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Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva Obce Veliš ve znění, jak bylo navrženo.
Ve Veliši dne 4. 12. 2020
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Zapsal:

Martin Kocourek

…………………………………

Zápis ověřil:

Jaroslav Sedláček

………………………………...

Vojtěch Zmrhal

…………………………….…..

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