Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 4. dubna 2014
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 průběhu akcí
Schválení rozpočtového opatření
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

ad 2) Informace o plánovaných akcích
- byla dokončena rekonstrukce propustku pod silnicí v Sedlečku
- byla provedena oprava světel veřejného osvětlení v obcích
- byly vyměněny reflektory osvětlující kostel ve Veliši
- probíhá úprava zeleně v obcích
- byly zahájeny úkony vedoucí k vytvoření nového územního plánu obce Veliš
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. 2014 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 1“.
ad 4) Různé
Starosta obce informoval přítomné o tom, že paní Eva Havlová nejprve podala výpověď
z nájmu restaurace v budově obecního úřadu ve Veliši a následně tuto výpověď opět stáhla. S paní
Havlovou bylo původně domluveno, že bude restauraci provozovat do konce měsíce dubna. Avšak
v době, kdy paní Havlové běžela výpovědní lhůta podal žádost o pronájem restaurace pan Vojtěch
Dobrý. S ohledem na tuto situaci budou do konce měsíce dubna posouzeny žádosti o pronájem
restaurace a bude rozhodnuto, s kým bude smlouva o pronájmu restaurace v budově obecního úřadu ve
Veliši uzavřena s účinností od 1. 5. 2014.
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Bylo projednáno, zda bude v letošním roce uskutečněna akce „Oslava dne matek“ a bylo
navrženo, aby se namísto oslavy dne matek v kulturním sále obecního úřadu ve Veliši uspořádal zájezd
do divadla nebo do sklípku, případně aby se uspořádal koncert dechové hudby.
Budou posouzeny možnosti a bude rozhodnuto na dalším jednání zastupitelstva obce Veliš.
Starosta obce Veliš navrhl, aby se uskutečnily výlovy rybníků a ryby se rozdělily do všech
rybníků v majetku obce Veliš. Výlovy se uskuteční následovně:
„Patrňák“ v Nesperách - 19. 4. 2014
„Návesák“ ve Veliši
- 26. 4. 2014
„Caudrák“ v Nesperách - 3. 5. 2014
Starosta obce Veliš navrhl zbourat stávající autobusovou čekárnu v Nesperách a namísto ní
umístit novou autobusovou čekárnu dřevěnou.
Nabídky na zhotovení dřevěné čekárny podali:
pí. Tichá, Louňovice
- za 43 000,- Kč
p. Peclinovský Ladislav, Lhýšov - za 59 665,- Kč
p. Jarolím Petr, Nespery
- za 55 000,- Kč
Navrhuje se objednat zhotovení autobusové čekárny od pí. Tiché z Louňovic a tuto umístit
namísto dosavadní čekárny v Nesperách
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

6 zastupitelů
3 zastupitelé
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh objednat zhotovení autobusové čekárny od pí.
Tiché z Louňovic a tuto umístit namísto dosavadní čekárny v Nesperách.
Starosta obce Veliš, s ohledem na návrhy občanů obce Veliš, informoval přítomné o návrhu
na zhotovení znaku a praporu obce Veliš. Navrhuje se, aby na znaku a praporu obce Veliš byly
následující symboly a to: Blaník, pluh, les a voda s rybou. Tento návrh by byl předán heraldikovi
k vytvoření návrhu znaku a praporu obce Veliš.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby symboly na znaku a praporu obce Veliš byly:
Blaník, pluh, les a voda s rybou a souhlasí s tím, aby tento námět byl předán heraldikovi k vytvoření
návrhu znaku a praporu obce Veliš.
V rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlečko u Veliše se naskýtá možnost vybudovat
komunikaci z okraje obce Lipiny na okraj obce Sedlečko u Veliše. Tato komunikace však nebude
napojena na stávající komunikaci, která spojuje obce Veliš a Hrzín, neboť v intravilánu obce Sedlečko
již není možno budovat komunikace v rámci komplexní pozemkové úpravy. Z důvodu toho, aby byla
plánovaná nově vybudovaná komunikace napojena na stávající komunikaci z Veliše do Hrzína, se
navrhuje vybudovat toto propojení na náklady obce Veliš.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0
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Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby část komunikace, která propojí plánovanou
nově vybudovanou komunikaci z okraje obce Lipiny na okraj obce Sedlečko se stávající komunikací
z Veliše do Hrzína, byla vybudována na náklady obce Veliš.
ad 5)

Diskuse
Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek.

ad 6) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

bere na vědomí informaci o průběhu akcí
schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2014 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 1“
bere na vědomí informaci ohledně pronájmu restaurace v budově obecního úřadu ve Veliši
bere na vědomí informaci ohledně akce „Oslava dne matek“
bere na vědomí informaci ohledně výlovů rybníků v majetku obce Veliš a rozdělení ryb do
všech rybníků v majetku obce Veliš
schvaluje návrh objednat zhotovení autobusové čekárny od pí. Tiché z Louňovic a
tuto umístit namísto dosavadní čekárny v Nesperách
schvaluje návrh, aby symboly na znaku a praporu obce Veliš byly: Blaník, pluh, les a
voda s rybou a souhlasí s tím, aby tento námět byl předán heraldikovi k vytvoření návrhu
znaku a praporu obce Veliš
schvaluje návrh, aby část komunikace, která propojí plánovanou nově vybudovanou
komunikaci z okraje obce Lipiny na okraj obce Sedlečko se stávající komunikací z Veliše
do Hrzína, byla vybudována na náklady obce Veliš

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 4. 4. 2014

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil :

Lupač Jiří

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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