Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 29. října 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:

ad 2)
-

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

Zahájení a seznámení s programem schůze
Informace o akcích
Schválení rozpočtového opatření
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

Informace o akcích
byla provedena oprava schodů vedoucích ke kostelu a opěrné zdi u fary ve Veliši
bude provedena oprava nadzemní části studní, úprava terénu v okolí obecních studní ve
Veliši a bude připojen nový vrt
bude provedena oprava parkoviště u hřbitova ve Veliši
bude položen nový povrch na komunikaci k fotbalovému hřišti ve Veliši
bude upraven odvod dešťových vod, z komunikace vedoucí od Žechov ke hřišti ve Veliši,
položením žlabovnic
bude provedena úprava odvodu dešťové vody ve Veliši před domem „Kotů“ a „Provazníků“
a v Lipinách u kapličky, kde bude zároveň položen nový povrch – obalovačka
vyřešit způsob opravy autobusové čekárny v Nesperách nebo výstavba čekárny nové

ad 3) Schválení rozpočtového opatření
Starosta obce Veliš navrhuje schválení rozpočtového opatření a to dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 4“.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2013 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 4“.
ad 4) Různé
Obec Tehov hodlá vystoupit ze Sdružení vlastníků lesů, jehož členem je i obec Veliš. Bylo
dohodnuto, že obec Tehov získá do majetku lesní pozemek p.č. 920/1, 921/1 a 1568/4 v k.ú. Tehov o
celkové výměře 21,3831 ha. Zbývající obce zůstanou členy Sdružení vlastníků lesů i nadále.
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Hlasování:

:
:
:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby obec Tehov převzala do majetku lesní
pozemky p.č. 920/1, 921/1 a 1568/4 v k.ú. Tehov z majetku Sdružení vlastníků lesů a tímto způsobem
bylo ukončeno majetkové vypořádání mezi Sdružením vlastníků lesů a obcí Tehov.
Příspěvek osamělým důchodcům
Každoročně obec Veliš přispívá osamělým důchodcům finanční částkou ve výši 500,- Kč
k jejich starobnímu důchodu. Návrh na vyplacení 500,- Kč příspěvku osamělým důchodcům i
v letošním roce.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh vyplatit osamělým důchodcům částku ve výši 500,- Kč
pro 1 osamělého důchodce z rozpočtu obce Veliš.
Žádost vlašimských Mažoretek, které postoupily na mistrovství Evropy v Norsku, o finanční
příspěvek. Nabídka mažoretek, že pro sponzora uskuteční zdarma vystoupení.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 5 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
: 9 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek pro vlašimské
Mažoretky ve výši 5 000,- Kč z prostředků obce Veliš.

ad 5)

Diskuse
Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek.

ad 6) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
bere na vědomí informaci o akcích uskutečněných i plánovaných
schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2013 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 4“
schvaluje návrh, aby obec Tehov převzala do majetku lesní pozemky p.č. 920/1, 921/1 a
1568/4 v k.ú. Tehov z majetku Sdružení vlastníků lesů a tímto způsobem bylo ukončeno
majetkové vypořádání mezi Sdružením vlastníků lesů a obcí Tehov
4. schvaluje návrh vyplatit osamělým důchodcům částku ve výši 500,- Kč pro 1 osamělého
důchodce z rozpočtu obce Veliš
5. schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek pro vlašimské Mažoretky ve výši
5 000,- Kč z prostředků obce Veliš
1.
2.
3.
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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 29. 10. 2013

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil :

Lupač Jiří

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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