Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. července 2012
Přítomni:

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

Omluven:

Lupač Jiří
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.

Zahájení a seznámení s programem schůze
Změna územního plánu obce Veliš
Průběh plánovaných akcí
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

ad 2) Změna územního plánu obce Veliš
Starosta obce Veliš informoval přítomné o tom, že došlo ke změně právní úpravy, která řeší to,
že všechny obce a města musí mít vyhotoveny nové územní plány. Nyní podle této nové právní úpravy
musí být vyhotoveny nové územní plány obcí do konce r. 2020. Vzhledem k tomu, že občané a zároveň
zemědělská společnost Podblanicko Louňovice pod Blaníkem, a.s. požaduje změny v ÚP obce Veliš již
nyní, budou tyto požadované změny řešeny změnou stávajícího ÚP obce Veliš. Z tohoto důvodu je
třeba pověřit zpracovatele ÚP, uzavřít s tímto zpracovatelem ÚP smlouvu a pověřit z řad zastupitelů
obce Veliš jednoho zastupitele, který bude spolupracovat se zpracovatelem územního plánu obce Veliš.
Navrhuje se, aby zpracováním změny územního plánu obce Veliš byla pověřena paní Bechyňová a aby
s paní Bechyňovou byla uzavřena smlouva.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby zpracováním změny územního plánu obce Veliš
byla pověřena paní Bechyňová a aby s paní Bechyňovou byla uzavřena smlouva.
Dále se navrhuje, aby spolupracovníkem zpracovatele ÚP obce Veliš, z řad zastupitelů, byl pověřen
starosta obce Veliš pan Petr Mach.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby spolupracovníkem zpracovatele ÚP obce Veliš,
z řad zastupitelů obce Veliš, byl pověřen starosta obce Veliš pan Petr Mach.
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Dále se navrhuje, aby byl do územního plánu obce Veliš zapracován požadavek zemědělské
společnosti Podblanicko Louňovice pod Blaníkem, a.s. na rozšíření území zóny zemědělské výroby
v lokalitě VKK Veliš.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby byl do územního plánu obce Veliš zapracován
požadavek zemědělské společnosti Podblanicko Louňovice pod Blaníkem, a.s. na rozšíření území zóny
zemědělské výroby v lokalitě VKK Veliš.
ad 3) Průběh plánovaných akcí
- byla provedena oprava střešní krytiny na budově OÚ ve Veliši
- obci Veliš byla přiznána dotace na opravu kapličky v Lipinách a to ve výši 250 000,- Kč,
bude vypsáno výběrové řízení na dodávku prací
- ve stádiu jednání je dodávka nového zařízení na chlorování pitné vody a úpravu množství
dusičnanů v pitné vodě ve vodárně obecního vodovodu ve Veliši
- rovněž bude uvedena do činnosti přípojka vody z nově vybudovaného vrtu ve Veliši
- v blízké době bude zahájena výstavba komunikace a rozšíření veřejného osvětlení
v Nesperách (z centra obce jižním směrem k novým stavebním parcelám), neboť již byly
uzavřeny, prozatím ústní, dohody o koupi a nájmu pozemků v této části obce Nespery, které
budou využity na výstavbu této komunikace
- rovněž se plánuje v blízké době zahájení generální opravy komunikace ve Veliši – z centra
obce k bramborárně - bývalý „Úvoz“
- byl vyhotoven geometrický plán na komunikaci k obecní studni v Lipinách
ad 4) Různé
Pan Josef Setnička, Veliš 16 žádá o odkup pozemku p.č. 7/2(KN) v k.ú. Veliš, který je
v majetku obce Veliš.. Jedná se o pozemek, který přímo navazuje na pozemky ve vlastnictví pana
Setničky. Záměr obce Veliš pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce OÚ Veliš dne 2. 7. 2012 a
sejmut dne 18. 7. 2012. K záměru obce nebyly vzneseny žádné připomínky a nepřihlásil se ani žádný
další zájemce. Vzhledem k lokalizaci a malé výměře pozemku se navrhuje, pozemek p.č. 7/2(KN) o
výměře 144m2 v k.ú. Veliš panu Josefovi Setničkovi, Veliš 16 prodat za cenu 35,- Kč/m2.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje prodej pozemku p.č. 7/2(KN) o výměře 144m2 v k.ú. Veliš
panu Josefovi Setničkovi, Veliš 16 za cenu 35,- Kč/m2.
Pan Zdeněk Indra, Praha 5 žádá o odkup části pozemku p.č. 115/1(KN) v k.ú. Veliš. Jedná se o
pozemek, který přímo navazuje na pozemek ve vlastnictví pana Indry.
Vzhledem k lokalizaci pozemku se navrhuje, aby p. Indra nechal zpracovat geometrický plán
předmětného pozemku a poté bude odprodej části pozemku projednán.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0
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Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby p. Indra nechal zpracovat geometrický plán
předmětné části pozemku p.č. 115/1 a poté bude odprodej této části předmětného pozemku projednán.
„Svaz zdravotně postižených Podblanicka“ žádá o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
sdružení pro r. 2012.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek pro „Svaz zdravotně
postižených Podblanicka“ ve výši 1 000,- Kč z prostředků obce Veliš.
Dochází ke stížnostem občanů, prozatím ústních, na unikání fekálií z jímky u bytovky č. 59 ve
Veliši. Zastupitelstvo obce Veliš pověřuje starostu obce Veliš, aby projednal tuto skutečnost s obyvateli
bytovky č. 59 ve Veliši a pokud nedojde k nápravě, bude tato skutečnost řešena s odborem životního
prostředí MěÚ Vlašim.
ad 5) Diskuse
Pan Luděk Dub, Nespery vznesl požadavek, aby obec Veliš objednala mobilní WC na den
18. 8. 2012, kdy se uskuteční v Nesperách taneční zábava. Objednání zajistí starosta obce Veliš.
Pan Tomáš Kahoun, Nespery vznesl požadavek, aby byla do plánu akcí na r. 2013 zahrnuta
oprava střechy na hasičské zbrojnici v Nesperách, neboť začíná do budovy zatékat. Prozatím bude
řešeno opravou stávající krytiny a požadavek bude zahrnut do plánu akcí na r. 2013.
Pan Pavel Jarolím, Nespery vznesl požadavek, aby byly na vjezdech do obce Nespery
instalovány dopravní značky s omezením rychlosti na 40 km/h. Důvodem je skutečnost, že někteří
řidiči nerespektují značky začátek obce a projíždí obcí Nespery, zvláště ze směru od Benešova vysokou
rychlostí. Děti, které přecházejí silnici k autobusové zastávce jsou tak značnou měrou ohroženy. Proto
by dopravní značka s omezením rychlosti měla řidičům více zdůraznit skutečnost, že projíždí úsekem
s omezenou rychlostí a uzavřenou obcí. Tento požadavek byl přednesen na zasedání zastupitelstva obce
Veliš již dne 17. 8. 2011 p. Buchalem, prozatím však nebyly v této věci provedeny další kroky.
Starosta obce Veliš projedná tento požadavek s odborem dopravy MěÚ Vlašim.
ad 6) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1.
2.
3.

4.

schvaluje návrh, aby zpracováním změny územního plánu obce Veliš byla pověřena paní
Bechyňová a aby s paní Bechyňovou byla uzavřena smlouva
schvaluje návrh, aby spolupracovníkem zpracovatele ÚP obce Veliš, z řad zastupitelů
obce Veliš, byl pověřen starosta obce Veliš pan Petr Mach
schvaluje návrh, aby byl do územního plánu obce Veliš zapracován požadavek
zemědělské společnosti Podblanicko Louňovice pod Blaníkem, a.s. na rozšíření území
zóny zemědělské výroby v lokalitě VKK Veliš
bere na vědomí informaci o průběhu akcí obce Veliš
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schvaluje prodej pozemku p.č. 7/2(KN) o výměře 144m2 v k.ú. Veliš panu Josefovi
Setničkovi, Veliš 16 za cenu 35,- Kč/m2
6. schvaluje
návrh, aby p. Indra nechal zpracovat geometrický plán předmětné části
pozemku p.č. 115/1 a poté bude odprodej této části předmětného pozemku projednán
7. schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek pro „Svaz zdravotně postižených
Podblanicka“ ve výši 1 000,- Kč z prostředků obce Veliš
8. bere na vědomí informaci o stížnostech občanů na unikání fekálií z jímky u bytovky č. 59
ve Veliši a pověřuje starostu obce Veliš, aby projednal tuto skutečnost s obyvateli bytovky
č. 59 ve Veliši a pokud nedojde k nápravě, aby byla tato skutečnost řešena s odborem
životního prostředí MěÚ Vlašim
9. bere na vědomí požadavek pana Luďka Duba, Nespery na objednání mobilního WC na
den 18. 8. 2012, kdy se uskuteční v Nesperách taneční zábava a pověřuje objednáním
starostu obce Veliš
10. bere na vědomí požadavek pana Tomáše Kahouna, Nespery na zařazení opravy střešní
krytiny na hasičské zbrojnici v Nesperách do plánu akcí na rok 2013
11. bere na vědomí požadavek pana Pavla Jarolíma, Nespery na instalaci dopravní značky
s omezením rychlosti na 40 km/h na vjezdech do obce Nespery a pověřuje starostu obce
Veliš projednáním tohoto požadavku s odborem dopravy MěÚ Vlašim
5.

Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0

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

Ve Veliši dne 20. 7. 2012

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil :

Kocourek Pavel

………………………………...

Bureš Josef

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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