Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 27. března 2013
Přítomni:

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

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu: Lupač Jiří
Kocourek Pavel
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
Informace o jednání valné hromady DSO BENEBUS
Schválení rozpočtového opatření
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

ad 2) Informace z jednání valné hromady DSO BENEBUS
Starosta obce Veliš Petr Mach informoval přítomné o průběhu jednání valné hromady
dobrovolného sdružení obcí „BENEBUS“, které se konalo dne 21. 3. 2013 v Benešově. Výsledkem
jednání valné hromady je skutečnost, že příspěvek obcí na ostatní dopravní obslužnost pro r. 2013
zůstává beze změny ve výši 170,- Kč/1 trvale hlášeného obyvatele v obci a příspěvek na činnost DSO
„BENEBUS“ zůstává rovněž beze změny ve výši 1,- Kč/1 trvale hlášeného obyvatele v obci.
ad 3) Schválení rozpočtového opatření
Starosta obce Veliš navrhuje schválení rozpočtového opatření a to dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 1“.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2013 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 1“.
ad 4) Různé
Pan Jaroslav Machek, Blanická 926, Vlašim žádá o odkup části pozemku p.č. 304 v k.ú.
Sedlečko u Veliše, který je v majetku obce Veliš. Jedná se o část výše uvedeného pozemku o výměře
cca 30 m2. Vzhledem ke skutečnosti, že p. Jaroslav Machek odprodává obci Veliš pozemek p.č. 15/3
v k.ú. Sedlečko u Veliše navrhuje se předběžně souhlasit s prodejem předmětné části pozemku p.č. 304
p. Jaroslavovi Machkovi a to za cenu 35,- Kč/1m2. Dále se navrhuje, aby p. Jaroslav Machek objednal a
uhradil náklady na zpracování geometrického plánu a po jeho vyhotovení, aby byl zveřejněn záměr
prodeje předmětné části pozemku p.č. 304 v k.ú. Sedlečko u Veliše a prodej byl znovu pojednán
zastupitelstvem obce Veliš.
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Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš předběžně souhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 304
v k.ú. Sedlečko u Veliše p. Jaroslavovi Machkovi, bytem Blanická 926, Vlašim. Odprodej pozemku
z majetku obce Veliš uskutečnit za cenu 35,- Kč/1m2. Zveřejnění záměru prodeje předmětné části výše
uvedeného pozemku a opakované projednání prodeje zastupitelstvem obce Veliš bude provedeno po
vyhotovení geometrického plánu, který si objedná a zpracování uhradí p. Jaroslav Machek.
Starosta obce Veliš informoval přítomné o zahájení mýtní těžby dřeva v obecních lesích a to
v návaznosti na odsouhlasení provedení této těžby na předcházejícím jednání zastupitelstva obce Veliš
dne 8. 3. 2013.
Starosta obce Veliš dále informoval přítomné o tom, že proběhlo jednání o oddělení obce Tehov
od stávajícího hospodářského lesního družstva Vlašim, jehož členem je i obec Veliš. Obec Tehov
souhlasí s návrhem, že do jejího majetku bude převedeno cca 20 ha lesních pozemků z majetku
hospodářského lesního družstva Vlašim, čímž by byl nárok obce Tehov vyrovnán.
Výnos z hospodaření hospodářského lesního družstva Vlašim za r. 2012 pro obec Veliš činí
91 397,- Kč.
Starosta obce Veliš přednesl návrh, aby se v letošním roce, po roční přestávce, opět uskutečnila
akce „Oslava dne matek“ a to v předběžně navrženém termínu dne 10. 5. 2013 od 18 hodin v kulturním
sále obecního úřadu Veliš.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby se v předběžně navrženém termínu dne
10. 5. 2013 od 18 hodin uskutečnila akce „Oslava dne matek“ v kulturním sále obecního úřadu Veliš.
ad 5)

Diskuse
Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek.

ad 6) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1.

2.
3.

bere na vědomí informaci o průběhu jednání valné hromady dobrovolného sdružení obcí
„BENEBUS“ a o výši příspěvku obcí na ostatní dopravní obslužnost a na činnost DSO
„BENEBUS“ pro r. 2013 v nezměněné výši
schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2013 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 1“
předběžně souhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 304 v k.ú. Sedlečko u Veliše
p. Jaroslavovi Machkovi, bytem Blanická 926, Vlašim. Odprodej pozemku z majetku obce
Veliš uskutečnit za cenu 35,- Kč/1m2. Zveřejnění záměru prodeje předmětné části výše
uvedeného pozemku a opakované projednání prodeje zastupitelstvem obce Veliš bude
provedeno po vyhotovení geometrického plánu, který si objedná a zpracování uhradí
p. Jaroslav Machek
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bere na vědomí informaci o zahájení mýtní těžby dřeva v obecních lesích a to v návaznosti
na odsouhlasení provedení této těžby na předcházejícím jednání zastupitelstva obce Veliš
dne 8. 3. 2013
5. bere na vědomí informaci o tom, že proběhlo jednání o oddělení obce Tehov od
stávajícího hospodářského lesního družstva Vlašim, jehož členem je i obec Veliš. Obec
Tehov souhlasí s návrhem, že do jejího majetku bude převedeno cca 20 ha lesních
pozemků z majetku hospodářského lesního družstva Vlašim, čímž by byl nárok obce
Tehov vyrovnán
6. bere na vědomí informaci, že výnos z hospodaření hospodářského lesního družstva
Vlašim za r. 2012 pro obec Veliš činí 91 397,- Kč
7. schvaluje návrh, aby se v předběžně navrženém termínu dne 10. 5. 2013 od 18 hodin
uskutečnila akce „Oslava dne matek“ v kulturním sále obecního úřadu Veliš
4.

Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva obce Veliš ve znění, jak bylo navrženo.
Ve Veliši dne 27. 3. 2013

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil :

Lupač Jiří

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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