Usnesení zastupitelstva Obce Veliš č. 2/2021 ze dne 3. 3. 2021
Zastupitelstvo Obce Veliš:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

schvaluje rozpočet Obce Veliš na r. 2021 jako schodkový a ve výši, jak byl navržen
schvaluje Střednědobý výhled Obce Veliš na rok 2022-2023 dle přílohy: „Návrh –
Střednědobý výhled Obce Veliš na r. 2022 – 2023“
schvaluje roční účetní závěrku hospodaření Obce Veliš za r. 2020
schvaluje plán činnosti na r. 2021
zamítá pronájem pozemku p.č. 2054 v k.ú. Veliš
neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 156 v k.ú. Veliš
schvaluje záměr koupě pozemků p.č. 109/1 a 1049/1 v k.ú. Veliš
schvaluje navýšení ceny vodného v obci Veliš na částku 30,- Kč za 1m3 odebrané vody
z obecního vodovodu s účinností od následujícího jarního odečtu vodoměrů
schvaluje zvýšení příspěvku z prostředků Obce Veliš na dítě narozené občanům s trvalým
bydlištěm v obci Veliš, které se narodí od 1. 1. 2021 na 1 000,- Kč
schvaluje umožnit uložení elektrického vedení do pozemků v majetku Obce Veliš
p.č. 414/4 a 813 v k.ú. Nespery k pozemku p.č. 525 v k.ú. Nespery a souhlasí s uzavřením
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. IP-12-6018672/VB/2 Nespery-kNN-p.č. 525 s ČEZ Distribuce, a.s.
bere na vědomí informaci o elektronickém sčítání domů a bytů ve dnech 26. a 27. 3. 2021 a
o povinnosti těch občanů, kteří neprovedou elektronické ščítání domů a bytů vyplnit v
období od 17. 4. do 11. 5. 2021 listinný formulář a tento odevzdat sčítacím komisařům,
kteří je navštíví
bere na vědomí informaci o nabídce společnosti JD Rozhlasy na dodání pouličních světel
na solární baterie a to s různými možnostmi regulace za cenu 145 000,- Kč za 4 svítidla a
pověřuje starostu, aby získal o těchto svítidlech více informací a rovněž porovnání
s dalšími dodavateli
bere na vědomí informaci o tom, že 11. 1. 2021 byl proveden rozbor vody z obecního
vodovodu ve Veliši, kterým bylo zjištěno, že množství manganu neodpovídá normě, proto
byl následně proveden další rozbor, ze kterého bylo zjištěno, že množství manganu již
normě odpovídá
bere na vědomí informaci o tom, že ochranné pásmo, ve kterém se nacházela obec Veliš
v důsledku výskytu ptačí chřipky v Podolí na Jankovsku již bylo zrušeno
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Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva Obce Veliš ve znění, jak bylo navrženo.
Ve Veliši dne 3. 3. 2021

Zapsal:

Pavel Dvořák

…………………………………
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Zápis ověřil:

Martin Kocourek

………………………………...

Jaroslav Sedláček

…………………………….…..

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