Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 30. března 2012
Přítomni:

Buchal, Bureš, Dvořák, Kocourek M., Kocourek P., Lupač, Mach, Setnička, Štika

Omluven:

Lupač J., od 20,20 hod. – Setnička P.
Dvořák Pavel

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu: Kocourek Pavel
Bureš Josef
Schůzi zahájil a řídil starosta obce Veliš pan Petr Mach, který v úvodu seznámil přítomné s programem
schůze.
Program schůze:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a seznámení s programem schůze
Zhodnocení finančního hospodaření obce Veliš v r. 2011
Projednání a schválení rozpočtu obce Veliš na r. 2012
Návrh plánu akcí na r. 2012
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

ad 2) Zhodnocení finančního hospodaření obce Veliš za r. 2011
Příjmy za r. 2011 celkem
Výdaje za r. 2011 celkem

plán: 3 127 700,- Kč
plán: 3 127 700,- Kč

skutečnost: 3 513 058,- Kč
skutečnost: 3 608 583,78 Kč

Na účtu obce Veliš byl k 31.12. 2011 zůstatek ve výši 567 677,60 Kč.
ad 3) Projednání a schválení rozpočtu obce Veliš na r. 2012
Rozpočet obce Veliš na r. 2012 se plánuje vyrovnaný a to takto:
Příjmy plánované: 3 193 900,- Kč
Výdaje plánované: 3 193 900,- Kč
Návrh rozpočtu obce Veliš na r. 2012 byl zveřejněn na úřední desce obce Veliš dne 12. 3. 2012
a sejmut dne 30. 3. 2012.
K návrhu rozpočtu obce Veliš nebyly vzneseny žádné další návrhy nebo připomínky.
Navrhuje se schválit rozpočet obce Veliš na r. 2012 ve výši, jak byl navržen.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočet obce Veliš na r. 2012 jako vyrovnaný a ve výši, jak
byl navržen.
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ad 4) Návrh plánu akcí na r. 2012
Zastupitelstvo obce Veliš navrhuje uskutečnit v r. 2012 následující akce:
- výstavba komunikace v Nesperách (z centra obce jižním směrem k novým stavebním
parcelám)
- generální oprava komunikace ve Veliši – z centra obce k bramborárně - bývalý „Úvoz“
- běžné opravy komunikací v obcích
- dokončení výstavby dětského hřiště ve Veliši
- oprava kapličky v Lipinách
- rekonstrukce chodeb a horního výčepu v budově obecního úřadu ve Veliši
- zahájení tvorby nového územního plánu obce Veliš
- připojení nového vrtu do obecního vodovodu ve Veliši
- zahájení výstavby komunikací v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlečko u
Veliše
- zahájení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Veliš a Nespery
Na některé z výše uvedených akcí již byly v r. 2011 podány žádosti o dotace, avšak dotace
nebyly na tyto akce přiznány, proto byly podány žádosti v letošním roce opakovaně, dosud však nebylo
rozhodnuto o přiznání či odmítnutí dotací.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje plán akcí na r. 2012 tak, jak byl navržen.
ad 5) Různé
Projednání výše horního finančního limitu pro sjednávání zakázek starostou obce Veliš.
Navrhuje se, aby výše horního finančního limitu pro sjednávání zakázek starostou obce Veliš
činila 150 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby výše horního finančního limitu pro sjednávání
zakázek starostou obce Veliš činila 150 000,- Kč.
Místostarosta obce Veliš Pavel Dvořák informoval přítomné o průběhu jednání valné hromady
Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS, které se konalo dne 20. 3. 2012 v Benešově. Výsledkem
jednání je skutečnost, že příspěvek na ostatní dopravní obslužnost pro r. 2012 zůstává ve stejné výši
jako v r. 2011 a to 170,- Kč/1 trvale hlášeného obyvatele v obci a příspěvek na činnost DSO BENEBUS, zůstává rovněž beze změny oproti r. 2011 a to ve výši 1,- Kč/1 trvale hlášeného obyvatele v obci.
V letošním roce se prozatím neplánuje rušení autobusových linek. V průběhu r. 2012 se uskuteční
výběrové řízení, jehož cílem je vybrat nejvýhodnější dopravce, kteří budou zajišťovat dopravní
obslužnost v okrese Benešov a potažmo ve Středočeském kraji. Výběrové řízení bude vypisovat
Středočeský kraj a DSO BENE-BUS se k výběrovému řízení připojí.
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Skládkovné
Navrhuje se zvýšit částku, kterou se občané podílejí na úhradě skládkového (uložení
domovního odpadu) na skládce v Trhovém Štěpánově. V r. 2011 a v předcházejících letech byla
stanovena částka, kterou občané přispívali obci Veliš na skládkovné ve výši 80,-Kč/1 trvale hlášeného
obyvatele v obci Veliš. Náklady na skládkovné se však zvyšují, proto se navrhuje tuto částku navýšit o
20,- Kč/1trvale hlášeného obyvatele v obci Veliš, čímž budou občané přispívat obci Veliš na
skládkovné částkou ve výši 100,- Kč/1 trvale hlášeného obyvatele v obci Veliš.
Hlasování:

PRO
: 8 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0
Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh na zvýšení skládkovného. Od r. 2012 budou občané
obce Veliš přispívat na skládkovné částkou ve výši 100,-Kč/ 1 trvale hlášeného obyvatele v obci Veliš.
Starosta obce navrhuje, aby byl projednán odkup pozemků p.č. st.48/1, 105, 107/3 a 108/1
v k.ú. Nespery od paní Věry Stehlíkové, Královopolská 927/72, Brno. Uvedené pozemky navazují na
pozemky v majetku obce a je vhodné je získat do majetku obce Veliš. Pozemek p.č. st.48/1 je navíc
zastavěn hasičskou zbrojnicí a z tohoto důvodu je rovněž třeba jej získat do majetku obce Veliš.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh a pověřuje starostu obce Veliš zahájit jednání o
odkupu pozemků p.č. st.48/1, 105, 107/3, 108/1 v k.ú. Nespery od paní Věry Stehlíkové, Královopolská
927/72, Brno a poté informovat zastupitele o výsledku jednání, zejména o ceně, kterou požaduje paní
Stehlíková za výše uvedené pozemky.
Paní Jaroslava Papežová, Nespery 9 žádá o směnu a odkup částí pozemků p.č. 49(KN),
50/1(KN), 50/2(KN) a 401/4(KN) v k.ú. Nespery. Jedná se o pozemky, které přímo navazují na
pozemky ve vlastnictví paní Papežové a které jsou uvedeny v geometrickém plánu č. 97-66/2012.
Záměr obce Veliš pozemky směnit a zbývající část prodat byl zveřejněn na úřední desce OÚ Veliš
dne 12. 3. 2012 a sejmut dne 30. 3. 2012. K záměru obce nebyly vzneseny žádné připomínky a
nepřihlásil se ani žádný další zájemce. Vzhledem k lokalizaci a malé výměře pozemků se navrhuje
předmětné výše uvedené pozemky s paní Papežovou směnit a zbývající výměru paní Papežové
odprodat za cenu 35,- Kč/m2.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh uskutečnit směnu pozemků s paní Jaroslavou
Papežovou, Nespery 9 a prodej částí pozemků p.č. 49(KN), 50/1(KN), 50/2(KN) a 401/4(KN)
v k.ú. Nespery z majetku obce Veliš paní J. Papežové. Prodej pozemků z majetku obce Veliš bude
realizován za cenu 35,- Kč/m2.
Manželé Provazníkovi, Veliš 26 žádají o směnu a odkup částí pozemků p.č. 1905/5(KN),
1905/19(KN) a 198/4(KN) v k.ú. Veliš. Jedná se o pozemky, které přímo navazují na pozemky ve
vlastnictví manželů Provazníkových a které jsou uvedeny v geometrickém plánu č. 159-72/2011.
Záměr obce Veliš pozemky směnit a zbývající část prodat byl zveřejněn na úřední desce OÚ Veliš
dne 12. 3. 2012 a sejmut dne 30. 3. 2012. K záměru obce nebyly vzneseny žádné připomínky a
nepřihlásil se ani žádný další zájemce. Vzhledem k lokalizaci a malé výměře pozemků se navrhuje
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předmětné výše uvedené pozemky s manželi Provazníkovými směnit a zbývající výměru manželům
Provazníkovým odprodat za cenu 35,- Kč/m2.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh uskutečnit směnu pozemků s manželi
Provazníkovými, Veliš 26 a prodej částí pozemků p.č. 1905/5(KN), 1905/19(KN) a 198/4(KN)
v k.ú. Veliš manželům Provazníkovým. Prodej pozemků z majetku obce Veliš bude realizován za
cenu 35,- Kč/m2.
Ochrana fauny ČR žádá o poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro r. 2012.
Návrh: Příspěvek neposkytnout.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh neposkytnout finanční příspěvek pro Ochranu fauny ČR.
Sdružení hasičů Čech a Moravy žádá o poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro r. 2012.
Návrh: Příspěvek neposkytnout.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh neposkytnout finanční příspěvek pro Sdružení hasičů
Čech a Moravy.
Občanské sdružení zdravotně postižených Vlašimska žádá o poskytnutí finančního příspěvku na
činnost sdružení pro r. 2012.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek pro Občanské sdružení
zdravotně postižených Vlašimska ve výši 1 000,- Kč z prostředků obce Veliš.
Zástupci Základní organizace Českého svazu včelařů, o.s., Louňovice pod Blaníkem žádají o
finanční příspěvek na činnost.
Navrh: Poskytnout příspěvek ve výši 2 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0
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Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč
pro Základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s., Louňovice pod Blaníkem z prostředků obce
Veliš.
Základní a mateřská škola Louňovice pod Blaníkem žádá o poskytnutí finančního příspěvku na
činnost.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 2 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek pro Základní a
mateřskou školu Louňovice pod Blaníkem ve výši 2 000,- Kč z prostředků obce Veliš.
Pan Ing. Tomáš Borkovec, Křtěnovice 5, vlastník pozemků p.č. 237 a 238 v k.ú. Veliš žádá o
vyjádření ke svému záměru vybudovat tůně na výše uvedených pozemcích.
Návrh: Nesouhlasit se záměrem p. Ing. Tomáše Borkovce vybudovat tůně na pozemcích p.č. 237 a 238
v k.ú. Veliš a to z důvodu záměru obce Veliš využít sousední pozemky pro účely výstavby rodinných
domů a možnosti negativního ovlivnění tohoto záměru obce Veliš existencí tůní v sousedství.
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh a nesouhlasí se záměrem p. Ing. Tomáše Borkovce
vybudovat tůně na pozemcích p.č. 237 a 238 v k.ú. Veliš.
Starosta obce Veliš informoval přítomné o záměru obce Veliš provést jarní výlovy rybníků a to
v těchto termínech:
„Návesák“ ve Veliši
– 14. 4. 2012
„Caudrák“ v Nesperách – 21. 4. 2012
V této souvislosti informoval starosta obce přítomné rovněž o skutečnosti, že v rybníku „Návesák“ ve
Veliši došlo, v zimním období, k masivnímu úhynu ryb a proto bude s největší pravděpodobností tento
rybník bez rybí obsádky, přesto bude vypuštěn, vyčištěn a znovu napuštěn.
Rybník „Caudrák“ je zarybněn a vylovené ryby budou rozděleny a umístěny do rybníků „Žechovák“ a
„Cimovál“.
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš souhlasí s provedením výlovů rybníků v termínech:
„Návesák“ ve Veliši - 14. 4. 2012 a „Caudrák“ v Nesperách - 21. 4. 2012 a s umístěním vylovených
ryb do rybníků „Žechovák“ a „Cimovál“.
Současná paní prodavačka v prodejně potravin ve Veliši vznesla požadavek na rozšíření
asfaltové plochy u rampy prodejny a to z toho důvodu, že dochází na nezpevněné části této plochy
k uváznutí vozidel zásobování.
Návrh: Rozšíření asfaltové plochy bude provedeno s ohledem na finanční možnosti obce Veliš.
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0
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Zastupitelstvo obce Veliš souhlasí s rozšířením asfaltové plochy u rampy prodejny potravin ve Veliši
avšak s ohledem na finanční možnosti obce Veliš.
Starosta obce informoval přítomné o stížnostech občanů na parkování vozidel, zejména členů
rodiny Sedláčkovy, Veliš, na komunikaci před prodejnou potravin ve Veliši, čímž dochází k zúžení
komunikace a nebezpečí poškození projíždějících, ale i parkujících vozidel.
Návrh: Projednat s p. Sedláčkem parkování vozidel členů rodiny Sedláčkovy na jeho vlastních
pozemcích a v případě neúspěšného jednání s p. Sedláčkem, nainstalovat na komunikaci v obou
směrech dopravní značky „ Zákaz stání“.
Hlasování: PRO
: 7 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0
Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh projednat s p. Sedláčkem, Veliš, parkování
vozidel členů rodiny Sedláčkovy na jejich vlastních pozemcích a v případě neúspěšného jednání s p.
Sedláčkem, nainstalovat na komunikaci v obou směrech dopravní značky „ Zákaz stání“.
Starosta obce informoval přítomné o výsledku ankety – „strategie rozvoje obce“ a poděkoval
všem občanům, kteří přispěli svým názorem či požadavkem za účast v anketě. K názorům občanů bude
přihlédnuto a v rámci možností budou některé požadavky realizovány. Plánuje se zejména řešení
likvidace tekutých domovních odpadů a to formou odvozu těchto odpadů na čističku odpadních vod do
Postupic a po vybudování čističky odpadních vod v Louňovicích p. Bl. i na tuto čističku, kde by byla
zajištěna likvidace odpadů smluvně. Rovněž se plánují opravy a rekonstrukce komunikací v obcí, které
budou probíhat postupně s ohledem na finanční možnosti obce Veliš, případně s ohledem na možnost
využití dotačních prostředků a finančních prostředků, které je možno získat na základě provedení
komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích.
Starosta obce informoval přítomné o tom, že bude probíhat, v Kladrubech u Vlašimi, prodej
sazenic lesních dřevin, dle informačního letáku.
Starosta obce rovněž informoval přítomné o tom, že dne 14. 4. 2012 od 17°° hod. se uskuteční,
v kostele ve Veliši, velikonoční koncert.

ad 6)

Diskuse

Pan Jeníček, Nespery vznesl požadavek, aby vlastník včel pan Vondrák, Nespery, který bydlí
v sousedství domu manželů Jeníčkových omezil chov včel, z důvodu obavy o děti a z toho důvodu, že
včely znečišťují prádlo a vozidla.
Starosta obce projedná tuto záležitost s vlastníkem včel p. Vondrákem.
Pan Jeníček, Nespery dále vznesl požadavek na úpravu pozemků a komunikace v návaznosti
na pozemky ve vlastnictví jeho manželky a to takovým způsobem, aby dešťová voda z okolních
pozemků nevnikala na pozemek ve vlastnictví jeho manželky a neohrožovala jejich majetek.
Starosta obce sdělil panu Jeníčkovi, že se plánuje vybudování nové komunikace v sousedství
pozemku, který je ve vlastnictví paní Jeníčkové a že budou učiněny opatření, aby bylo omezeno vnikání
dešťové vody na pozemky ve vlastnictví paní Jeníčkové.
Pan Kahoun, Nespery vznesl dotaz: Jak probíhá jednání ohledně směny pozemků ve vlastnictví
obce Veliš a p. Miroslava Zákostelného v Nesperách. Místostarosta obce odpověděl, že jednání se
uskuteční, že s p. Zákostelným směnu pozemků projedná.
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ad 7) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
bere na vědomí informaci o finančním hospodaření obce Veliš za r. 2011
schvaluje rozpočet obce Veliš na r. 2012 jako vyrovnaný a ve výši, jak byl navržen
schvaluje plán akcí na r. 2012 tak, jak byl navržen
schvaluje návrh, aby výše horního finančního limitu pro sjednávání zakázek starostou
obce Veliš činila 150 000,- Kč
5. bere na vědomí informaci o jednání Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS, které se
konalo dne 20. 3. 2012 v Benešově
6. schvaluje návrh na zvýšení skládkového a to na částku 100,-Kč/1 trvale hlášeného
obyvatele v obci Veliš
7. schvaluje návrh a pověřuje starostu obce Veliš zahájit jednání o odkupu pozemků
p.č. st.48/1, 105, 107/3, 108/1 v k.ú. Nespery od paní Věry Stehlíkové, Královopolská
927/72, Brno a poté informovat zastupitele o výsledku jednání, zejména o ceně, kterou
požaduje paní Stehlíková za výše uvedené pozemky
8. schvaluje návrh uskutečnit směnu pozemků s paní Jaroslavou Papežovou, Nespery 9 a
prodej částí pozemků p.č. 49(KN), 50/1(KN), 50/2(KN) a 401/4(KN) v k.ú. Nespery
z majetku obce Veliš paní J. Papežové. Prodej pozemků z majetku obce Veliš bude
realizován za cenu 35,- Kč/m2
9. schvaluje návrh uskutečnit směnu pozemků s manželi Provazníkovými, Veliš 26 a prodej
částí pozemků p.č. 1905/5(KN), 1905/19(KN) a 198/4(KN) v k.ú. Veliš manželům
Provazníkovým. Prodej pozemků z majetku obce Veliš bude realizován za cenu
35,- Kč/m2
10. schvaluje návrh neposkytnout finanční příspěvek pro Ochranu fauny ČR
11. schvaluje návrh neposkytnout finanční příspěvek pro Sdružení hasičů Čech a Moravy
12. schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek pro Občanské sdružení zdravotně
postižených Vlašimska ve výši 1 000,- Kč z prostředků obce Veliš
13. schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč pro Základní
organizaci Českého svazu včelařů, o.s., Louňovice pod Blaníkem z prostředků obce Veliš
14. schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek pro Základní a mateřskou školu Louňovice
pod Blaníkem ve výši 2 000,- Kč z prostředků obce Veliš
15. schvaluje návrh a nesouhlasí se záměrem p. Ing. Tomáše Borkovce vybudovat tůně na
pozemcích p.č. 237 a 238 v k.ú. Veliš
16. souhlasí s provedením výlovů rybníků v termínech: „Návesák“ ve Veliši - 14. 4. 2012 a
„Caudrák“ v Nesperách - 21. 4. 2012 a s umístěním vylovených ryb do rybníků
„Žechovák“ a „Cimovál“
17. souhlasí s rozšířením asfaltové plochy u rampy prodejny potravin ve Veliši avšak
s ohledem na finanční možnosti obce Veliš
18. schvaluje návrh projednat s p. Sedláčkem, Veliš, parkování vozidel členů rodiny
Sedláčkovy na jejich vlastních pozemcích a v případě neúspěšného jednání s p.
Sedláčkem, nainstalovat na komunikaci v obou směrech dopravní značky „ Zákaz stání“
19. bere na vědomí informaci o výsledku ankety – „strategie rozvoje obce“
20. bere na vědomí informaci o prodeji sazenic lesních dřevin, dle informačního letáku
v Kladrubech u Vlašimi
21. bere na vědomí informaci o konání velikonočního koncertu v kostele ve Veliši dne
14. 4. 2012 od 17°° hod.
22. bere na vědomí diskusní příspěvky a požadavky p. Jeníčka, Nespery a p. Kahouna,
Nespery
1.
2.
3.
4.
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7 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva obce Veliš ve znění, jak bylo navrženo.

Ve Veliši dne 30. 3. 2012

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil :

Kocourek Pavel

………………………………...

Bureš Josef

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

...................................................
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