Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 21. června 2013
Přítomni:

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

Zapisovatel:

Dvořák Pavel

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:

ad 2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení a seznámení s programem schůze
Projednání vydání změny č. 1 územního plánu obce Veliš
Projednání účetní závěrky za r. 2012
Projednání závěrečného účtu obce Veliš za r. 2012
Projednání závěrečného účtu svazku obcí Blaník za r. 2012
Projednání zařazení obce Veliš do MAS Blaník o.s.
Informace o akcích
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

Projednání vydání změny č. 1 územního plánu obce Veliš

Obecní úřad Veliš dokončil práce na pořízení změny č. 1 územního plánu obce Veliš (dále jen
ÚPO Veliš), neboť zastupitelstvo obce Veliš rozhodlo na svém zasedání dne 20. 7. 2012 o pořízení
změny. Následně byly učiněny další úkony požadované příslušnými zákonnými úpravami a bylo
zpracováno zadání, které schválilo zastupitelstvo obce Veliš na svém zasedání dne 15. 11. 2012. Dále
byla zpracována dokumentace návrhu změny č. 1 ÚPO Veliš, kterou zpracovala oprávněná osoba
Ing. arch. Ivana Schwarzmanová. Následně byl projednán návrh změny ÚPO Veliš v souladu s
platnými právními předpisy.
V souladu s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního zákona byl předložen zastupitelstvu obce Veliš
návrh na vydání změny č. 1 ÚPO Veliš s jeho odůvodněním a zastupitelstvo bylo upozorněno, že
změna nabude účinnosti až po řádném zveřejnění veřejné vyhlášky, oznámení o vydání změny č. 1
ÚPO Veliš formou opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení § 174 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád v platném znění.
Zastupitelstvo obce Veliš bere na vědomí informaci o projednání a závěry vyhodnocení návrhu změny
č. 1 ÚPO Veliš, provedené podle § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon).
Zastupitelstvo obce Veliš ověřilo, na základě textové části odůvodnění změny č. 1 ÚPO, v souladu
s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona, že zpracovaná změna ÚPO není v rozporu:
a) s Politikou územního rozvoje ČR schválenou vládou ČR č. 929 dne 20. 7. 2009
b) s nadřazenou územně plánovanou dokumentací vydanou krajem – se Zásadami územního
rozvoje Středočeského kraje vydanými dne 19. 12. 2011, č. usnesení 4-20/2011/ZK
c) se stanovisky dotčených orgánů a výsledkem řešení rozporů (nebyly řešeny)
d) se stanoviskem krajského úřadu ze dne 11. 4. 2013
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Navrhuje se, aby zastupitelstvo obce Veliš rozhodlo vydat změnu č. 1 ÚPO Veliš (zhotovitel, projektant
Ing. arch. Ivana Schwarzmannová, autorizovaný architekt ČKA – 01 195) formou opatření obecné
povahy (dále též „OOP“)
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití § 188
odst. 3 ve spojení s § 55 odst. 2, § 43 a § 50 až 54 stavebního zákona, dále za použití § 16 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 188
odst. 4 stavebního zákona vydává změnu č. 1 ÚPO Veliš.
Návrhuje se, aby zastupitelstvo obce Veliš uložilo starostovi obce:
a) zajistit, po nabytí účinnosti změny č. 1 ÚPO vydané formou OOP, povinnosti vyplývající
z ust. § 165 stavebního zákona a z § 14 vyhlášky
b) zaslat registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš ukládá starostovi obce:
a) zajistit, po nabytí účinnosti změny č. 1 ÚPO vydané formou OOP povinnosti vyplývající
z ust. § 165 stavebního zákona a z § 14 vyhlášky
b) zaslat registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje
ad 3) Projednání účetní závěrky za r. 2012
Účetní závěrka hospodaření obce Veliš za r. 2012 byla vyvěšena na úřední desce obce Veliš dne
3. 6. 2013 a sejmuta dne 21. 6. 2013. Žádná připomínka nebyla vznesena.
Navrhuje se schválit účetní závěrku obce Veliš za rok 2012.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje účetní závěrku obce Veliš za r. 2012 bez připomínek.
ad 4) Projednání závěrečného účtu obce Veliš za r. 2012
Návrh rozpočtu obce Veliš na r. 2012 byl vyvěšen na úřední desce obce Veliš dne 12. 3. 2012 a
sejmut dne 30. 3. 2012 a schválen byl zastupitelstvem obce Veliš dne 30. 3. 2012.
Skutečné příjmy za r. 2012 činily: 4 048 409,24 Kč
Skutečné výdaje za r. 2012 činily: 3 608 877,50 Kč
Byl zpracován závěrečný účet obce Veliš, který byl v návrhu vyvěšen na úřední desce obce Veliš
dne 3. 6. 2013 a sejmut dne 21. 6. 2013. Obec Veliš hospodařila v r. 2012 se schváleným a
upraveným rozpočtem, jehož změny schvalovalo průběžně zastupitelstvo obce Veliš. K návrhu
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závěrečného účtu měli občané možnost vznést připomínky. Žádná připomínka nebyla vznesena.
Navrhuje se schválit závěrečný účet obce Veliš za rok 2012 ve znění, jak byl navržen.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje závěrečný účet obce Veliš za rok 2012 bez výhrad.
ad 5) Projednání závěrečného účtu svazku obcí Blaník (Mikroregion Blaník) za r. 2012
Zástupci mikroregionu Blaník schválili rozpočet Mikroregionu Blaník na r. 2012 dne
28. 12. 2011.
Skutečné příjmy za r. 2012 činily: 665 887,- Kč
Skutečné výdaje za r. 2012 činily: 646 804,- Kč
Byl zpracován závěrečný účet Mikroregionu Blaník z něhož vyplývá, že Mikroregion Blaník
hospodařil, v r. 2012, v souladu se schváleným rozpočtem a v souladu s rozpočtem, jehož změny
schválili v průběhu roku zástupci výboru svazku obcí Blaník.
Navrhuje se schválit závěrečný účet svazku obcí Blaník za rok 2012 ve znění, jak byl navržen.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje závěrečný účet svazku obcí Blaník (Mikroregion Blaník), za
rok 2012, bez výhrad.
ad 6) Projednání zařazení obce Veliš do MAS Blaník o.s.
Starosta obce Veliš navrhl, aby správní území obce Veliš bylo zařazeno do územní působnosti
Místní akční skupiny Blaník o.s. (MAS Blaník o.s.) a aby na správním území MAS Blaník byla na
období let 2014 – 2020 připravena integrovaná strategie území.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby správní území obce Veliš bylo zařazeno do územní
působnosti Místní akční skupiny Blaník o.s. (MAS Blaník o.s.) a souhlasí s přípravou integrované
strategie území MAS Blaník o.s. na období let 2014 – 2020 na svém správním území.
ad 7) Informace o akcích
- byla provedena výměna čerpadla – nautily ve studni obecního vodovodu ve Veliši, neboť
původní nautila byla neopravitelně poškozena
- bylo instalováno a uvedeno do provozu nové zařízení na odstraňování dusičnanů z vody
obecního vodovodu ve Veliši, byla prověřena funkčnost tohoto zařízení a konstatováno, že je
toto zařízení plně funkční
- byly uklizeny komunikace a chodníky v obcích
- byly vyloveny ryby z rybníka „Caudrák“, kde byly zazimovány a tyto ryby byly rozděleny a
vypuštěny do rybníků „Patrňák“, „Cimovál“ a „Žechovák“
- dne 11. 5. 2013 se uskutečnila v kulturním sále obecního úřadu ve Veliši oslava „Dne matek“,
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která byla hodnocena velmi kladně
- plánuje se:
- provést opravu schodů kolem fary ke kostelu a zeď u fary ve Veliši
- provést opravu komunikací v obcích
- provést opravu oplocení a dokončit úpravu dvora obecního úřadu ve Veliši
- zahájit úkony směřující k zahájení změny č. 2 územního plánu obce Veliš- zejména vyhledání
pozemků vhodných pro výstavbu a projednání odkupu či směny pozemků s vlastníky pozemků
ad 8) Různé
Starosta obce informoval přítomné o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veliš.
Dne 24. 5. 2013 proběhlo přezkoumání hospodaření obce Veliš pracovníky Krajského úřadu
Středočeského kraje.
Závěr přezkoumání zní:
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem
c): (§10 odst. 3písm. b) zákona č. 420/2004Sb.).
Starosta obce informoval přítomné, že v důsledku povodní a přívalových dešťů, které postihly
i obec Veliš došlo k poškození komunikací v Nesperách a Sedlečku. V Nesperách je nejvíce poškozena
komunikace pozemek p.č. 401/4 (od Suků ke Gruberovům), kde byl vodou částečně odplaven svršek
komunikace a rovněž došlo k výraznému vymletí této komunikace. Rovněž byla v Nesperách
poškozena komunikace pozemek p.č. 414/1 (od Lipin k Žížalovům), kde došlo rovněž ke
značnému vymletí povrchu. Rovněž ve Veliši byla poškozena komunikace p.č. 1941/3 (od Žechov
k traktorce). Všechny tyto pozemky jsou ve vlastnictví obce Veliš.
Dále bylo poškozeno potrubí, které odvádí vodu z rybníka „Patrňák“ v Nesperách. K poškození trubek
došlo pod hrází rybníka.
Navrhuje se, aby náhrada za škody na komunikacích po povodních byla uplatněna v rámci příspěvků na
úhradu škod po povodních, popřípadě v rámci dotace na opravu komunikací.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby náhrada za škody na komunikacích (pozemky p.č. 401/4
a 414/1 v k.ú. Nespery a pozemek p.č. 1941/3 v k.ú. Veliš), které vznikly po povodních, byla uplatněna
v rámci příspěvků na úhradu škod po povodních, popřípadě v rámci dotace na opravu komunikací.
Rovněž došlo ke škodám na majetku občanů a to rodiny Gruberovi v Nesperách, kde voda vnikla do
rodinného domu a došlo k poškození a zničení nábytku a podlahových krytin a rovněž došlo
k poškození majetku p. Roberta Zelenky v Sedlečku.
Navrhuje se poskytnout poškozeným příspěvek, z prostředků obce Veliš, na částečné pokrytí škod.
Rodině Gruberových se navrhuje poskytnout příspěvek ve výši 50 000,- Kč a manželům Zelenkovým ze
Sedlečka se navrhuje poskytnout příspěvek ve výši 30 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby byl poskytnut příspěvek, z prostředků obce Veliš,
spoluobčanům, kterým vznikly škody na majetku v důsledku povodní a to manželům Gruberovým z
Nesper ve výši 50 000,- Kč a manželům Zelenkovým ze Sedlečka ve výši 30 000,- Kč.
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Starosta obce dále informoval přítomné o tom, že paní Kristýna Němcová, Vlašim podala výpověď
z nájmu restaurace v budově obecního úřadu ve Veliši ke dni 30. 6. 2013.
Tato situace byla již řešena a žádost o pronájem podala ústně paní Ivana Kunstová, Vlašim a pan Lukáš
Havel, Postupice.
S ohledem na situaci se navrhuje, aby smlouva o pronájmu restaurace v budově obecního úřadu ve
Veliši byla uzavřena s paní Ivanou Kunstovou, Vlašim.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby smlouva o pronájmu restaurace v budově obecního
úřadu ve Veliši byla uzavřena s paní Ivanou Kunstovou, Vlašim.
Pan Zdeněk Indra, Praha podal žádost o odkup části pozemku v majetku obce Veliš a to části
pozemku p.č. 115/1 v k.ú. Veliš. Dne 6. 1. 2013 byl zveřejněn záměr obce Veliš předmětnou část
pozemku p.č. 115/1 prodat. Následně, avšak po termínu vyvěšení nabídky podal žádost o odkup stejné
části pozemku v majetku obce Veliš a to část p.č. 115/1 v k.ú. Veliš i p. Pavel Dobeš.
Návrh na prodej části pozemku p.č. 115/1 v k.ú. Veliš a to pouze části bývalé cesty v návaznosti
na hranici pozemku p.č. st.64 v k.ú. Veliš (kosodélník od severozápadního rohu pozemku p.č. st.64
k severovýchodnímu rohu pozemku p.č. st.64) panu Zdeňkovi Indrovi za cenu 35,- Kč/1m2
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 6 zastupitelů
: 3
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje prodej části pozemku p.č. 115/1 v k.ú. Veliš a to část bývalé cesty
v návaznosti na pozemek p.č. st.64 v k.ú. Veliš - kosodélník od severozápadního rohu pozemku
p.č. st.64 k severovýchodnímu rohu pozemku p.č. st. 64 panu Zdeňkovi Indrovi, Praha.
Návrh na prodej části pozemku p.č. 115/1 v k.ú.Veliš panu Zdeňkovi Indrovi, Praha. Jedná se o
část pozemku p.č. 115/1 v k.ú. Veliš, kterou má již p. Zdeněk Indra zaplocenu a která se nachází
východně od pozemku p.č. st. 64 v k.ú. Veliš v návaznosti na pozemek p.č. st. 64.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje prodej části pozemku p.č.115/1 v k.ú. Veliš panu Zdeňkovi Indrovi,
Praha. Jedná se o část pozemku p.č. 115/1 v k.ú. Veliš a to části, kterou má již p. Zdeněk Indra
zaplocenu a která se nachází východně od pozemku p.č. st. 64 v k.ú. Veliš v návaznosti na pozemek
p.č. st. 64.
Návrh na prodej části pozemku p.č. 115/1 v k.ú.Veliš panu Zdeňkovi Indrovi, Praha. Jedná se o
část pozemku p.č. 115/1 v k.ú. Veliš, která se nachází východně od pozemku p.č. st. 64 v k.ú. Veliš bývalý rybníček za stávajícím oplocením.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 0
: 9 zastupitelů
: 0
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Zastupitelstvo obce Veliš neschvaluje prodej části pozemku p.č.115/1 v k.ú. Veliš panu Zdeňkovi
Indrovi, Praha. Jedná se o část pozemku p.č. 115/1 v k.ú. Veliš, která se nachází východně od pozemku
p.č. st. 64 v k.ú. Veliš - bývalý rybníček za stávajícím oplocením.
Pan Vlastimil Volšický, bytem Benešov 1113 - vlastník pozemku p.č. 161/5 v k.ú. Veliš žádá o
finanční příspěvek na vybudování plotu, který hodlá vybudovat mezi pozemky p.č. 161/5 a 161/6, který
je ve vlastnictví obce Veliš.
Návrh finanční příspěvek p. Vlastimilovi Volšickému poskytnout.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 2 zastupitelé
: 7 zastupitelů
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš neschvaluje návrh poskytnout příspěvek na vybudování oplocení mezi
pozemky p.č. 161/5 a 161/6 v k.ú. Veliš panu Vlastimilovi Volšickému, bytem Benešov - vlastníkovi
pozemku p.č. 161/5 v k.ú. Veliš.
Pan Martin Kaprálek, Praha spoluvlastník pozemků p.č. st. 4 a 16/2 v k.ú. Sedlečko u Veliše žádá o
zohlednění jeho pozemků a staveb při budování komunikace na pozemku p.č. 304 v k.ú. Sedlečko u
Veliše a zároveň žádá o vybudování propustku pod pozemkem p.č. 304, aby voda odtékala z pozemků
v jeho spoluvlastnictví p.č. st. 4 a 16/2 v k.ú. Sedlečko u Veliše a nezadržovala se na těchto pozemcích
v důsledku vybudování komunikace na pozemku p.č. 304 v k.ú. Sedlečko u Veliše.
S p. Martinem Kaprálkem situaci projedná p. Bohumil Kaprálek, Sedlečko, který bude zastupitelstvo
obce následně informovat o výsledku jednání.

ad 9) Diskuse
Pan Jiří Kakos st., Veliš vznesl připomínku ke kvalitě rekonstrukce komunikace ve Veliši.
Jedná se o komunikaci pozemek p.č. 1956/2 (úvoz) od bramborárny směrem do centra obce.
Rekonstrukce probíhala za špatných povětrnostních podmínek a vznikají pochybnosti o kvalitě
provedení této rekonstrukce. Navíc došlo při pokládce svršku k zakrytí uzávěrů vody obecního
vodovodu, které jsou v této cestě uloženy. Starosta obce sdělil přítomným, že firma, která rekonstrukci
komunikací prováděla je si vědoma komplikací, které provázely rekonstrukci komunikací a v rámci
záruky je ochotna provést potřebné opravy.
ad 10) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1. bere na vědomí informaci o projednání a závěry vyhodnocení návrhu změny č. 1 ÚPO Veliš,
provedené podle § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)
2. ověřilo, na základě textové části odůvodnění změny č. 1 ÚPO, v souladu s ustanovením § 54
odst. 2 stavebního zákona, že zpracovaná změna ÚPO není v rozporu:
e) s Politikou územního rozvoje ČR schválenou vládou ČR č. 929 dne 20. 7. 2009
f) s nadřazenou územně plánovanou dokumentací vydanou krajem – se Zásadami územního
rozvoje Středočeského kraje vydanými dne 19. 12. 2011, č. usnesení 4-20/2011/ZK
g) se stanovisky dotčených orgánů a výsledkem řešení rozporů (nebyly řešeny)
h) se stanoviskem krajského úřadu ze dne 11. 4. 2013
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3. rozhodlo vydat změnu č. 1 ÚPO Veliš (zhotovitel, projektant Ing. arch. Ivana Schwarzmannová,
autorizovaný architekt ČKA – 01 195) formou opatření obecné povahy (dále též „OOP“)
Zastupitelstvo obce Veliš, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití § 188
odst. 3 ve spojení s § 55 odst. 2, § 43 a § 50 až 54 stavebního zákona, dále za použití § 16 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 188
odst. 4 stavebního zákona vydává změnu č. 1 ÚPO Veliš.
4. ukládá starostovi obce:
c) zajistit, po nabytí účinnosti změny č. 1 ÚPO vydané formou OOP povinnosti vyplývající
z ust. § 165 stavebního zákona a z § 14 vyhlášky
d) zaslat registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje
schvaluje účetní závěrku obce Veliš za r. 2012 bez připomínek
schvaluje závěrečný účet obce Veliš za rok 2012 bez výhrad
schvaluje závěrečný účet svazku obcí Blaník (Mikroregion Blaník), za rok 2012, bez výhrad
schvaluje návrh, aby správní území obce Veliš bylo zařazeno do územní působnosti Místní
akční skupiny Blaník o.s. (MAS Blaník o.s.) a souhlasí s přípravou integrované strategie
území MAS Blaník o.s. na období let 2014 – 2020 na svém správním území
9. bere na vědomí informaci o průběhu akcí a o plánu akcí na další období
10. bere na vědomí informaci o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veliš pracovníky
Krajského úřadu Středočeského kraje
11. schvaluje návrh, aby náhrada za škody na komunikacích (pozemky p.č. 401/4 a 414/1 v k.ú.
Nespery a pozemek p.č. 1941/3 v k.ú. Veliš), které vznikly po povodních, byla uplatněna
v rámci příspěvků na úhradu škod po povodních, popřípadě v rámci dotace na opravu
komunikací
12. schvaluje návrh, aby byl poskytnut příspěvek, z prostředků obce Veliš, spoluobčanům, kterým
vznikly škody na majetku v důsledku povodní a to manželům Gruberovým z Nesper ve výši
50 000,- Kč a manželům Zelenkovým ze Sedlečka ve výši 30 000,- Kč
13. schvaluje návrh, aby smlouva o pronájmu restaurace v budově obecního úřadu ve Veliši byla
uzavřena s paní Ivanou Kunstovou, Vlašim
14. schvaluje prodej části pozemku p.č. 115/1 v k.ú. Veliš panu Zdeňkovi Indrovi, Praha a to část
bývalé cesty v návaznosti na pozemek p.č. st. 64 v k.ú. Veliš - kosodélník od severozápadního
rohu pozemku p.č. st. 64 k severovýchodnímu rohu pozemku p.č. st. 64 v k.ú. Veliš a části
pozemku p.č. 115/1 v k.ú. Veliš, která se nachází východně od pozemku p.č. st. 64 v k.ú. Veliš
v návaznosti na pozemek p.č. st. 64 v k.ú. Veliš, kterou má již p. Zdeněk Indra zaplocenu
15. neschvaluje prodej části pozemku p.č. 115/1 v k.ú. Veliš panu Zdeňkovi Indrovi, Praha. Jedná
se o část pozemku p.č. 115/1 v k.ú. Veliš, která se nachází východně od pozemku p.č. st. 64
v k.ú. Veliš - bývalý rybníček za stávajícím oplocením
16. neschvaluje návrh poskytnout příspěvek na vybudování oplocení mezi pozemky p.č. 161/5 a
161/6 v k.ú. Veliš panu Vlastimilovi Volšickému, bytem Benešov - vlastníkovi pozemku
p.č. 161/5 v k.ú. Veliš
15. bere na vědomí žádost pana Martina Kaprálka, Praha spoluvlastníka pozemků p.č. st. 4 a 16/2
v k.ú. Sedlečko u Veliše o zohlednění jeho pozemků a staveb při budování komunikace na
pozemku p.č. 304 v k.ú. Sedlečko u Veliše a bere na vědomí žádost o vybudování propustku
pod pozemkem p.č. 304 v k.ú. Sedlečko u Veliše a pověřuje p. Bohumila Kaprálka, Sedlečko,
aby situaci s p. Martinem Kaprálkem projednal a následně informoval zastupitelstvo obce Veliš
o výsledku jednání
16. bere na vědomí připomínky ke kvalitě rekonstrukce komunikace p.č. 1956/2 ve Veliši a
pověřuje starostu obce Veliš, aby uplatnil reklamaci na firmě, která rekonstrukci komunikací
prováděla a to ve Veliši i v Nesperách
5.
6.
7.
8.
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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 21. 6. 2013

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil :

Lupač Jiří

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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