Usnesení zastupitelstva Obce Veliš č. 3/2018 ze dne 27. 6. 2018
Zastupitelstvo obce Veliš:
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bere na vědomí informaci o průběhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nespery a
Veliš
schvaluje záměr prodeje částí pozemku v majetku Obce Veliš p.č. 228/1 v k.ú. Veliš,
nově dle GP č. 202-6/2018 se jedná o pozemky p.č. 228/3, 228/4, 228/5, 228/6, 228/7,
228/8, 228/9 a 228/10 a následně zahájení prodeje stavebních parcel v této lokalitě za
cenu 500,- Kč/1m2. Dále schvaluje možnost poskytnout novým vlastníkům pozemků v této
lokalitě slevu z kupní ceny pozemku ve výši 20% za předpokladu, že stavbu zkolaudují a
předloží doklady o kolaudaci stavby do 3 let od koupě pozemku a poskytnout možnost
důvěryhodným zájemcům z řad místních občanů uhradit kupní cenu ve 3 splátkách
takto: 1. splátka bude uhrazena při koupi pozemku ve výši 300,- Kč/1m2, 2. splátka
bude uhrazena do 1. roka po 1. splátce ve výši 100,- Kč/1m2 a 3. splátka bude uhrazena
do 2. let po 1. splátce ve výši 100,- Kč/1m2
schvaluje Závěrečný účet Obce Veliš za r. 2017
schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2018 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 2“
stanovuje v souladu s ustanovením §67 a §68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, 9 členů zastupitelstva Obce Veliš pro následující volební období 2018
- 2022
bere na vědomí informaci o průběhu některých plánovaných akcí
schvaluje podat žádost o změnu č. 1 Územního plánu Veliš ve zkráceném postupu dle
§ 55a, 55b a 55c stavebního zákona a za předpokladu, že náklady na změnu uhradí zájemci
o změnu Územního plánu Veliš
schvaluje prodej částí pozemků p.č. 156 o výměře 6m2 a 1905/4 o výměře 81 m2 v k.ú.
Veliš, dle geometrického plánu číslo: 203-9/2018 za kupní cenu 35,- Kč za 1m2 paní H.K.,
bytem Praha
schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 115/4 v k.ú. Veliš, která sousedí s pozemkem
p.č. 109/3 v k.ú. Veliš za předpokladu, že p. K.P. nechá vyhotovit geometrický plán a
uhradí náklady na jeho zhotovení
schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 304/1 v k.ú. Sedlečko u Veliše, která sousedí
s pozemkem p.č. 109/3 v k.ú. Veliš za předpokladu, za předpokladu, že M.K. p. I.K.
nechají vyhotovit geometrický plán a uhradí náklady na jeho zhotovení
bere na vědomí informaci o tom, že proběhlo přezkoumání hospodaření Obce Veliš
pracovníky Středočeského kraje s výsledkem: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“
bere na vědomí informaci o tom, že byla podána žádost o dotaci na rozšíření obecního
vodovodu k novým stavebním parcelám ve Veliši ze Středočeského Fondu životního
prostředí a zemědělství na r. 2018 ze zdrojů Středočeského kraje
bere na vědomí informaci o tom, že je zpracováván projekt na revitalizaci rybníka
„Žechovák“
bere na vědomí informaci o tom, že na základě stížností občanů z Veliše a Nesper na šíření
nepříjemného zápachu z VKK Veliš, probíhají jednání se zástupci společnosti Podblanicko
Louňovice pod Blaníkem a.s. o omezení případně odstranění tohoto zápachu
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Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva Obce Veliš ve znění, jak bylo navrženo.
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Ve Veliši dne 27. 6. 2018

Zapsal:

Pavel Dvořák

…………………………………

Zápis ověřil:

Tomáš Kahoun

………………………………...

Pavel Kocourek

…………………………….…..

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