Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 2. května 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:

ad 2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a seznámení s programem schůze
Audit hospodaření obce Veliš za r. 2013
Schválení rozpočtového opatření
Pronájem restaurace v majetku obce Veliš
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

Audit hospodaření obce Veliš za r. 2013

Starosta obce informoval přítomné o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veliš za r. 2013.
Dne 18. 4. 2014 proběhlo přezkoumání hospodaření obce Veliš pracovníky Krajského úřadu
Středočeského kraje.
Závěr přezkoumání zní:
Při přezkoumání hospodaření obce Veliš nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ad 3) Schválení rozpočtového opatření
Starosta obce Veliš navrhuje schválení rozpočtového opatření a to dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 2“.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2014 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 2“.
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ad 4) Pronájem restaurace v majetku obce Veliš
Vzhledem k tomu, že paní Eva Havlová dala výpověď z pronájmu restaurace v budově
obecního úřadu ve Veliši, která je v majetku obce Veliš, byl zveřejněn záměr restauraci pronajmout
novému zájemci o pronájem.
Přihlásil se p. Vojtěch Dobrý a p. Lukáš Havel.
Oba zájemci přednesli svoje záměry a následně bylo hlasováno o pronájmu restaurace.
Na otázku, kdo souhlasí s pronájmem restaurace p. Vojtěchovi Dobrému
Hlasování:
PRO
: 5 zastupitelů
Na otázku, kdo souhlasí s pronájmem restaurace p. Lukáši Havlovi
Hlasování:
PRO
: 4 zastupitelé
Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje, aby byla uzavřena nájemní smlouva, na pronájem restaurace
v budově obecního úřadu ve Veliši, která je v majetku obce Veliš, s p. Vojtěchem Dobrým.
ad 5) Různé
S ohledem na záměr obce Veliš uhradit náklady na opravu fasády a provedení nátěru věží
kostela ve Veliši byly podány nabídky. K provedení opravy fasády kostela podala nabídku firma
MALBO Jan Havelka, Úročnice – předpokládané náklady činí: 49 670,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

K provedení opravy nátěru věží kostela byla podána nabídka firmou Mgr. Filip Dvořák, Kolín
ve výši 33 920,- Kč.
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje, aby byla uzavřena smlouva na opravu fasády kostela ve
Veliši s firmou Havelka, Úročnice za předpokládanou částku 49 670,- Kč a rovněž, aby byla uzavřena
smlouva s firmou Mgr. Filip Dvořák, Kolín na opravu nátěru věží kostela ve Veliši za předpokládanou
částku 33 920,- Kč.
Starosta obce Veliš informoval přítomné, že dne 5. 5. 2014 se uskuteční poslední odvoz popelnic
v zimním režimu tedy 1x za týden a od data 5. 5. 2014 bude odvoz popelnic realizován v letním režimu
tedy 1x za 14 dnů.
Dále starosta obce Veliš informoval přítomné, že s ohledem na aktuální stav počasí a nedostatek
vody v rybníku „Cimovál“ byl odložen výlov rybníka „Caudrák“ v Nesperách. Výlov se uskuteční
v pozdějším termínu.
ad 6) Diskuse
Nebyl vznesen žádný diskusní příspěvek.
2

ad 7) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1. bere na vědomí informaci o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veliš pracovníky
Krajského úřadu Středočeského kraje
2. schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2014 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 2“
3. schvaluje, aby byla uzavřena nájemní smlouva, na pronájem restaurace v budově
obecního úřadu ve Veliši, která je v majetku obce Veliš, s p. Vojtěchem Dobrým
4. schvaluje, aby byla uzavřena smlouva na opravu fasády kostela ve Veliši s firmou
MALBO Jan Havelka, Úročnice za předpokládanou částku 49 670,- Kč a rovněž, aby
byla uzavřena smlouva s firmou Mgr. Filip Dvořák, Kolín na opravu nátěru věží kostela
ve Veliši za předpokládanou částku 33 920,- Kč
5. bere na vědomí informaci o odvozu popelnic v letním režimu tedy 1x za 14 dnů od data
5. 5. 2014
6. bere na vědomí informaci o odložení výlovu rybníku „Caudrák“

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 2. 5. 2014

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil :

Lupač Jiří

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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