Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 22. srpna 2014
Přítomni:

Bureš J., Buchal 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.

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

Informace o uskutečněných akcích
- připravuje se oprava chodníku u autobusové čekárny a zpevnění svahu pod nástupní lávkou
naproti autobusové čekárně ve Veliši
- namísto rozbourané autobusové čekárny byla umístěna na stejné místo nová dřevěná
autobusová čekárna v Nesperách
- zvažuje se vybudování přístřešku před kabinami na fotbalovém hřišti ve Veliši – bude
zpracován návrh řešení a vypracován rozpočet tesařem p. Prokopem a poté bude na příštím
jednání zastupitelstva obce Veliš projednáno, zda bude budování přístřešku zahájeno
- pokračují práce na opravě kapličky v Sedlečku

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

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2014 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 3“.

ad 4)

Různé

Starosta obce připomenul přítomným, že se ve dnech 10. – 11. 10. 2014 budou konat volby
do zastupitelstva obce.
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ad 5)

Diskuse
Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek.

ad 6) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1. bere na vědomí informaci o průběhu a přípravách akcí
2. schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2014 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 3“
3. bere na vědomí informaci o volbách do zastupitelstva obce
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 22. 8. 2014

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil :

Lupač Jiří

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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