Usnesení zastupitelstva Obce Veliš č. 8/2018 ze dne 7. 12. 2018
Zastupitelstvo Obce Veliš:
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bere na vědomí informaci o průběhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nespery a
v k.ú. Veliš
schvaluje návrh, aby byly připraveny podklady pro podání žádosti o dotaci na výstavbu
inženýrských sítí ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu Technická
infrastruktura 2019, podprogramu 117D0630, žádost o dotaci, aby byla podána a aby Obec
Veliš spolufinancovala tento projekt ze svého rozpočtu a to ve výši, která bude uvedena
v žádosti o poskytnutí dotace
schvaluje rovněž návrh, aby byly připraveny podklady pro podání žádosti o dotaci na
výstavbu vodovodu ze zdrojů Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního
prostředí a zemědělství na r. 2019, žádost aby byla podána a aby Obec Veliš
spolufinancovala tento projekt ze svého rozpočtu a to ve výši, která bude uvedena v žádosti
o poskytnutí dotace
bere na vědomí informaci o průběhu plánovaných akcí
schvaluje rozpočtová pravidla pro hospodaření Obce Veliš v r. 2019 do doby, než bude
schválen rozpočet Obce Veliš na r. 2019. V měsíci lednu a únoru roku 2019 budou čerpány
2/12 rozpočtu roku 2018
schvaluje návrh, aby výplata mezd za měsíc prosinec r. 2018 byla zaúčtována v prosinci
r. 2018, ale vyplacena v měsíci lednu r. 2019 z rozpočtu roku 2019
schvaluje návrh, s ohledem na změnu právní úpravy ohledně odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků v souladu s nařízením vlády č. 202/2018 ze dne
20. 9. 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů
zastupitelstev samosprávných celků a které nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019, navýšit
dosavadní odměnu starosty, místostarosty a členů zastupitelstva Obce Veliš o 7%
s účinností od 1. 2. 2019.
schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2018 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 5“
bere na vědomí informaci o situaci a o hospodaření v lesích v majetku Obce Veliš a
schvaluje návrh, aby dřevo, které je napadeno kůrovcem bylo vytěženo, připraveno na
prodej a lesní hospodář pan B., aby dřevo nabídl k prodeji
schvaluje návrh, aby inventarizační komise pro inventarizaci majetku Obce Veliš ke dni
31. 12. 2018 pracovala ve složení: Martin Kocourek, Josef Buchal a Marek Peška
schvaluje návrh, aby byl v letošním roce poskytnut osamělým důchodcům jednorázový
příspěvek z prostředků Obce Veliš ve výši 1 000,- Kč pro 1 osamělého důchodce
schvaluje návrh, aby byl s účinností od 1. 1. 2019, poskytován matkám novorozených dětí
jednorázový příspěvek z prostředků Obce Veliš ve výši 1 000,- Kč na 1 novorozené dítě
schvaluje návrh, aby byla uzavřena dohoda mezí Městem Vlašim a Obcí Veliš o poskytnutí
finančního příspěvku na neinvestiční výdaje mateřských škol ve Vlašimi ve výši 500,Kč na 1 měsíc a na 1 dítě, což činí 5 000,- Kč na 1 rok a na 1 dítě, které navštěvuje
mateřskou školu ve Vlašimi
bere na vědomí informaci o jednání valné hromady dobrovolného svazku obcí BENEBUS
schvaluje návrh, aby změna č. 1 územního plánu Veliš byla pořízena ve zkráceném postupu
dle § 55a odst. 3 stavebního zákona a aby byla oslovena architektka Ing. arch. I. S.,
zda změnu zpracuje
souhlasí se zařazením části pozemku p.č. 135/18 v k.ú. Nespery do územního plánu Veliš
do zóny vybavenosti, avšak s ohledem na to, že je již změna č. 1 územního plánu Veliš
rozpracována, je třeba doporučit p. K. požadovanou změnu odložit
schvaluje návrh, aby kabelové vedení pro připojení k internetu v Lipinách bylo vedeno po
pozemku p.č. 1949 v k.ú. Veliš, který je v majetku Obce Veliš a aby náklady na provedení
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výkopových prací a náklady spojené s instalací kabelové přípojky byly uhrazeny
z prostředků Obce Veliš
18. bere na vědomí informaci, že je zajištěna zimní údržba komunikací v obcích a to
prostřednictvím akciové společnosti Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s. a p. D. L.,
který bude zajišťovat pluhování komunikací
19. bere na vědomí informaci o tom, že dne 8. 12. 2018 od 17 hodin proběhne ve Veliši na
návsi setkání občanů při příležitosti rozsvěcení vánočního stromu a dne 9. 12. 2018 od 14
hodin se uskuteční v kulturním sále Obecního úřadu ve Veliši Mikulášský rej pro děti
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Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva Obce Veliš ve znění, jak bylo
navrženo.
Ve Veliši dne 7. 12. 2018

Zapsal:

Pavel Dvořák

…………………………………

Zápis ověřil:

Martin Kocourek

………………………………...

Vojtěch Zmrhal

…………………………….…..

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