Usnesení zastupitelstva Obce Veliš č. 7/2021 ze dne 20. 10. 2021
Zastupitelstvo Obce Veliš:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2021 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 5“
schvaluje návrh vykoupit pozemky p.č. 2076, 2078, 2079, 2108 a 2110 v k.ú. Veliš o
celkové výměře 4 944 m2 od vlastníků za cenu 600,- Kč/1m2 a pozemky p.č. 1047, 1048,
1049/4, 1051 a 1052/2 v k.ú. Veliš odkoupit za cenu 35,- Kč/1m2, popřípadě tyto pozemky
směnit za pozemky v majetku Obce Veliš, avšak o konkrétní směně bude ještě jednáno
s dotčenými vlastníky pozemků a poté bude návrh směny zastupitelstvu předložen
k projednání
bere na vědomí informaci o průběhu akcí
schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 478 v k.ú. Nespery
schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1905/18 v k.ú. Veliš a to plochy zaplocené
zahrádky u domu č.p. E10 ve Veliši
schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 401/4 v k.ú. Nespery, dle návrhu GP se jedná o
výměru 61 m2 a rovněž schvaluje odkoupit do majetku Obce Veliš od p. M.K.
schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 414/4 v k.ú. Nespery, která je historicky
zaplocena a která navazuje na pozemky p.č. 4/4 a 4/5 v k.ú. Nespery a rovněž schvaluje
odkoupit do majetku Obce Veliš od p. D. L. části pozemků p.č. 4/4 a 4/5 v k.ú. Nespery,
které jsou za jeho oplocením a navazují na pozemek p.č. 414/4 v k.ú. Nespery
schvaluje záměr prodeje částí pozemku p.č. 401/4 v k.ú. Nespery, dle návrhu GP se
jedná o části o výměře 25 m2 a 35 m2 a neschvaluje prodej části pozemku p.č. 401/4
v k.ú. Nespery, která se nachází na západní straně pozemku ve vlastnictví Ing. Z. Ž.
p.č. st.23 v k.ú. Nespery
schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 50/3 a části pozemku p.č. 50/2, která je historicky
zaplocena v k.ú. Nespery
schvaluje návrh, aby část pozemku p.č. 401/4, která se nachází před domem a zahradou
pí. M. G. byla ponechána v dlouhodobém bezúplatném pronájmu pro pí. M. G., Nespery za
podmínky, že členové rodiny G. budou tuto plochu udržovat v čistém stavu a v případě, že
na ní bude umístěn kontejner na odpad, tak místo kolem kontejneru budou rovněž uklízet a
udržovat v čistém stavu
bere na vědomí informaci o tom, že pozemek p.č. 752 v k.ú. Nespery nelze zařadit do
územního
plánu
Veliš
za účelem výstavby,
neboť
dle
sdělení
architektky
Ing. arch. S. nelze tento pozemek zařadit do ÚP Veliš, neboť se nachází
mimo zastavitelné území obce a ani na zastavitelné či zastavěné území obce nenavazuje
bere na vědomí informaci o tom, že u nových stavebních parcel ve Veliši je nefunkčních
5 uzávěrů vody k novým stavebním parcelám. Uzávěry samotné nejsou poškozeny, závada
je v teleskopických ovládacích tyčích, které ovládají uzávěry. Uskuteční se jednání se
zhotoviteli vodovodního potrubí a zhotoviteli komunikace a dohodne se oprava
bere na vědomí, že proběhla dílčí kontrola hospodaření Obce Veliš v r. 2021 pracovníky
Krajského úřadu Středočeského kraje, která upozornila na nutnost, aby náplň záměru
prodeje, směny či pronájmu pozemků byla v souladu s usnesením zastupitelstva obce
bere na vědomí informaci o tom, že od 1. 1. 2022 dojde ke změně v účtování úhrady
nákladů za likvidaci pevných domovních odpadů v souladu s novým zákonem o odpadech,
dle kterého obec vydá novou vyhlášku
bere na vědomí informaci o tom, že v r. 2022, s největší pravděpodobností na jaře, bude
zahájena rekonstrukce silnice z Veliše od křižovatky u zemědělského areálu do Vlašimi
bere na vědomí informaci o tom, že došlo k přehodnocení původního záměru, že v zimním
období bude komunikace z Veliše do Vlašimi ošetřována solí. Z důvodu výskytu
Velevruba tupého v řece Blanici, který je chráněným živočichem a sůl z posypu, která by
se dostala do řeky Blanice by jej mohla usmrtit, bude v zimním období pro ošetření
komunikace z Veliše do Vlašimi používán inertní materiál
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17. bere na vědomí informaci o tom, že v r. 2022 bude zahájena rekonstrukce mostů na silnici
v Nesperách a po dokončení rekonstrukce mostů bude provedena rekonstrukce silnice
z Nesper do Veliše a v Nesperách bude silnice rozšířena a že doprava bude vedena po
objízdných trasách
18. bere na vědomí informaci o tom, že v souvislosti s integrací autobusové dopravy Vlašimska
byl zaslán dotčeným orgánům požadavek na úpravu jízdních řádů dle požadavku některých
občanů z Veliše
19. bere na vědomí požadavek na úpravu dřevinné vegetace v okolí cesty p.č. 2172 v k.ú. Veliš
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Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva Obce Veliš ve znění, jak bylo navrženo.
Ve Veliši dne 20. 10. 2021

Zapsal:

Pavel Dvořák

…………………………………………

Zápis ověřil:

Vojtěch Zmrhal

………………………………….……...

Jaroslav Sedláček

……………………………….…….…..

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