Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 30. prosince 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.

Zahájení a seznámení s programem schůze
Informace o uskutečněných akcích v r. 2013
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

ad 2) Informace o uskutečněných akcích v r. 2013
- byla dokončena rekonstrukce úpravny vody v obecním vodovodu ve Veliši, při které bylo
nainstalováno nové zařízení na odstraňování dusičnanů z vody a rovněž bylo nainstalováno
nové zařízení na desinfekci vody, které používá jiný způsob desinfekce vody než doposud –
nepoužívá se chlór
- jako nový zdroj vody pro obec Veliš byl vybudován a připojen do vodovodního řádu nový vrt
- byla provedena úprava terénu v okolí obecních studní ve Veliši
- byla provedena oprava parkoviště u hřbitova ve Veliši
- byl položen nový povrch na komunikaci k fotbalovému hřišti ve Veliši
- byl upraven odvod dešťových vod, z komunikace vedoucí od Žechov ke hřišti ve Veliši,
položením žlabovnic
- byla provedena oprava schodů vedoucích ke kostelu a opěrné zdi u fary ve Veliši
- byla provedena úprava odvodu dešťové vody ve Veliši před domem „Kotů“ a „Provazníků“
a v Lipinách u kapličky
- byla zafinancována oprava odvodu dešťové vody do dešťové kanalizace u mysliveckého
zařízení ve Veliši
- byly učiněny kroky k zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veliš a Nespery
- prozatím nebyla zahájena výstavba komunikací, které bylo naplánováno vybudovat v rámci
komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlečko u Veliše, neboť nebyla vypsána na tuto akci
dotace, tato akce byla přesunuta na letošní rok
- na r. 2014 se přesouvá také rekonstrukce domu v majetku obce Veliš „U Daubnerů“ – rovněž
na tuto rekonstrukci se bude očekávat možnost získání dotace
- oprava komunikací, které byly rekonstruovány v r. 2012 na podzim a to za špatných
povětrnostních podmínek – jedná se o komunikaci ve Veliši „Úvoz“ a v Nesperách - část
komunikace k novým parcelám směrem k Lipinám – byla reklamována, reklamace byla
uznána a bylo přislíbeno dodavatelem, že provede opravu těchto komunikací – tato oprava
bude provedena v letošním roce
- rovněž rekonstrukce dvora u budovy obecního úřadu ve Veliši je odložena na r. 2014, neboť
také na tuto akci nebylo možno čerpat dotaci v r. 2013 – bude snaha získat dotaci v letošním
roce
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ad 3) Různé
Starosta obce Veliš informoval přítomné, že na základě Nařízení vlády č. 459/2013 Sb. ze dne
18. prosince 2013 došlo ke změně Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. V důsledku tohoto nařízení se navrhuje s účinností
od 1. 2. 2014 navýšit odměny zastupitelů obce Veliš, starosty a místostarosty obce Veliš v souladu
s výše uvedeným nařízením vlády.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 9 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby dosavadní odměny zastupitelů obce Veliš, starosty a
místostarosty byly navýšeny s účinností od 1. 2. 2014, v souladu s Nařízením vlády č. 459/2013 Sb.
ad 4) Diskuse
Nebyl vznesen žádný diskusní příspěvek.
ad 5) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1.
2.

bere na vědomí informaci o akcích uskutečněných v r. 2013
schvaluje návrh, aby dosavadní odměny zastupitelů obce Veliš, starosty a místostarosty
byly navýšeny s účinností od 1. 2. 2014, v souladu s Nařízením vlády č. 459/2013 Sb.

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 30. 12. 2013

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil:

Lupač Jiří

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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