Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 19. června 2015
Přítomni:

Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček J.

Omluveni: Buchal J., Kahounová M.
Dvořák Pavel

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu: Sedláček Jaroslav
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
Projednání závěrečného účtu obce Veliš za r. 2014
Informace o zahájení KPÚ a práci geodetů
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

ad 2) Projednání závěrečného účtu obce Veliš za r. 2014
Návrh rozpočtu obce Veliš na r. 2014 byl vyvěšen na úřední desce obce Veliš dne 18. 2. 2014,
sejmut dne 7. 3. 2014 a schválen byl zastupitelstvem obce Veliš dne 7. 3. 2014 jako vyrovnaný. Avšak
dne 7. 10. 2014 byla provedena revokace usnesení zastupitelstva obce Veliš ze dne 7. 3. 2014 a
rozpočet byl schválen jako schodkový.
Skutečné příjmy za r. 2014 činily: 5 794 824,04 Kč
Skutečné výdaje za r. 2014 činily: 7 075 983,73 Kč
Byl zpracován závěrečný účet obce Veliš včetně zprávy o výsledku hospodaření obce Veliš za r. 2014,
který byl v návrhu vyvěšen na úřední desce obce Veliš dne 26. 5. 2015 a sejmut dne 19. 6. 2015. Obec
Veliš hospodařila v r. 2014 se schváleným a upraveným rozpočtem, jehož změny schvalovalo
průběžně zastupitelstvo obce Veliš. K návrhu závěrečného účtu měli občané možnost vznést
připomínky. Žádná připomínka nebyla vznesena. Navrhuje se schválit závěrečný účet včetně zprávy
o výsledku hospodaření obce Veliš za rok 2014 ve znění, jak byl navržen.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje závěrečný účet včetně zprávy o výsledku hospodaření obce
Veliš za rok 2014 bez výhrad.
ad 3) Informace o zahájení KPÚ
Starosta obce Veliš informoval přítomné o skutečnosti, že byla zahájena komplexní pozemková
úprava v k. ú. Veliš a Nespery. Místostarosta obce Veliš zdůraznil upozornění pro občany, že v
souvislosti s procesem komplexních pozemkových úprav budou probíhat v obou katastrálních územích
geodetické práce a na pozemcích budou pracovat geodeti, kteří jsou oprávněni vstupovat na pozemky a
umisťovat značky na oplocení pozemků ve vlastnictví občanů. Tyto značky jsou však dočasné a barva,
která je používána v žádném případě nepoškodí majetek občanů, neboť cca po 6. – 7. měsících sama
zmizí. Občané tudíž nemusí mít obavy o svůj majetek a barvu nesmí sami odstraňovat, protože
v takovém případě hrozí poškození jak značek, tak i podkladu, na kterém jsou značky umístěny.
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ad 4) Různé
S ohledem na možnost podat žádost o dotaci na výměnu svítidel veřejného osvětlení se navrhuje
podat žádost o tuto dotaci a schválit ujištění, že obec Veliš disponuje dostatkem finančních prostředků
na spolufinancování akce na výměnu svítidel veřejného osvětlení a zavazuje se potřebné finanční
prostředky na dofinancování částky potřebné na výměnu svítidel veřejného osvětlení nad rámec
poskytnutých dotačních prostředků ze svých finančních zdrojů uvolnit a to po celou dobu realizace
akce.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh podat žádost o dotaci na výměnu svítidel veřejného
osvětlení a rovněž schvaluje ujištění, že obec Veliš disponuje dostatkem finančních prostředků na
spolufinancování akce na výměnu svítidel veřejného osvětlení a zavazuje se potřebné finanční
prostředky na dofinancování částky potřebné na výměnu svítidel veřejného osvětlení nad rámec
poskytnutých dotačních prostředků ze svých finančních zdrojů uvolnit a to po celou dobu realizace
akce.
Byla zpracována studie na výstavbu inženýrských sítí v lokalitě, která je navržena pro zařazení do
územního plánu obce Veliš jako zastavitelné území pro individuální výstavbu rodinných domů. Jedná
se o lokalitu proti bytovkám ve Veliši. Ze studie vyplývá, že náklady na výstavbu inženýrských sítí,
včetně čističky odpadních vod by mohly činit až 9 785 338,- Kč. Vzhledem k takto vysoké částce se
navrhuje předmětnou lokalitu do územního plánu obce Veliš zařadit a budování inženýrských sítí dále
konzultovat s odborníky a důkladně promyslet.
Byl zpracován dodatek č. 9 k nájemní smlouvě uzavřené, mezi Obcí Veliš a Vlašimskými
městskými lesy s.r.o., Blanická 485, Vlašim, dne 1. 1. 2006 na nájem ideálního podílu 1/10 lesních
pozemků po bývalém lesním družstvu obcí a osad soudního okresu Vlašimského.
V tomto dodatku jsou ujednání, že smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 let
podanou písemně ke dni 1. října běžného roku, že nájemné se stanovuje ve výši 95 462,- Kč/rok a že
ceník prací bude schvalován podílníky družstva vždy každé účetní období a pokud dojde k navýšení cen
o inflaci bude takto ceník upraven.
Navrhuje se dodatek k nájemní smlouvě schválit.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje dodatek k nájemní smlouvě uzavřené, mezi Obcí Veliš a
Vlašimskými městskými lesy s.r.o., Blanická 485, Vlašim, dne 1. 1. 2006 na nájem ideálního podílu
1/10 lesních pozemků po bývalém lesním družstvu obcí a osad soudního okresu Vlašimského.
Starosta obce Veliš informoval přítomné o tom, že dne 9. 6. 2015 byl zvolen výbor Místní akční
skupiny Blaník a byla zpracována „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční
skupiny MAS Blaník, z.s. na období let 2014 – 2020 na svém správním území“, která byla zastupitelům
předložena.
Navrhuje se schválit realizaci předložené strategie.
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Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš souhlasí s realizací „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
území místní akční skupiny MAS Blaník, z.s. na období let 2014 – 2020 na svém správním území“.
V plánu akcí je navrženo provést revitalizaci rybníka „Žechovák“ s následným využitím tohoto
rybníka pro rekreační účely – akce bude uskutečněna ve spolupráci a Agenturou ochrany přírody a
krajiny a rovněž ve spolupráci a s pomocí CHKO Blaník bude podána žádost o dotaci na tuto akci.
Starosta obce informoval přítomné o tom, že do majetku obce byly zakoupeny 2 přístřešky o
rozměrech 6 x 4 m a 8 x 4 m, které budou sloužit jako stany při pořádání akcí.
Přístřešky je možno zapůjčit občanům a sousedním obcím.
Navrhuje se, aby zodpovědnými osobami za půjčování, montáž a opětovné převzetí přístřešků od
vypůjčitelů byli zastupitelé Martin Kocourek a Jaroslav Sedláček, ml. a půjčovné, aby činilo pro
sousední obce 1 000,- Kč a pro místní občany 200,- Kč. Tato částka je pouze symbolická a bude
ponechána zastupitelům, kteří jsou zodpovědni za půjčování a montáž přístřešků jako kompenzace za
práci a náklady spojené s jejich montáží.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš souhlasí s tím, aby zodpovědnými zastupiteli za půjčování, montáž a
opětovné převzetí přístřešků od vypůjčitelů byli Martin Kocourek a Jaroslav Sedláček, ml. a půjčovné,
aby činilo pro sousední obce 1 000,- Kč a pro místní občany 200,- Kč. Tato částka bude ponechána
zastupitelům, kteří jsou zodpovědni za půjčování a montáž přístřešků jako kompenzace za práci při
jejich montáži.
p. Vlastimil Volšický, bytem Na Tržišti 1113, Benešov podal žádost o zařazení pozemků
p.č. 161/11 a 161/13 v k.ú. Veliš do územního plánu obce Veliš jako zastavitelné území.
p. Jiří Kakos, ml., bytem Veliš 70 požádal o zařazení pozemků p.č. 1680/6 a 1680/83 v k.ú. Veliš do
územního plánu obce Veliš jako zastavitelné území.
p. Petr Brabenec, bytem Pražského povstání 1995, Benešov požádal o zařazení části pozemku
p.č. 352/1 v k.ú. Nespery do územního plánu obce Veliš jako zastavitelné území. Jedná se o část za
autobusovou čekárnou.
Starosta obce Veliš informoval přítomné, že projednal s dotčenými orgány požadavek p. Buchala a
p. Jarolíma z Nesper na umístění dopravní značky „Děti“, která by zdůraznila řidičům projíždějícím
obcí Nespery, že mají omezit rychlost, neboť přes komunikaci přecházejí děti a že bude tato dopravní
značka u již instalovaných dopravních značek „Obec“ umístěna.

ad 5)

Diskuse

Ing. Josef Bureš požádal přítomné o spolupráci a pomoc při organizování akce „Velíšskej
přespolňák“, která se uskuteční dne 5. 7. 2015.
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ad 6) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
schvaluje závěrečný účet včetně zprávy o výsledku hospodaření obce Veliš za rok 2014
bez výhrad
2. bere na vědomí informaci o zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veliš a Nespery
a o oprávnění geodetů vstupovat na pozemky a umisťovat barevné značky na oplocení
pozemků ve vlastnictví občanů a o skutečnosti, že tyto značky jsou občané povinni
ponechat na oplocení, neboť po cca 6. – 7. měsících barva sama vymizí a v žádném
případě nedojde k poškození majetku občanů, ke kterému by však mohlo dojít v případě,
že budou občané sami značky odstraňovat
3. schvaluje návrh podat žádost o dotaci na výměnu svítidel veřejného osvětlení a rovněž
schvaluje ujištění, že obec Veliš disponuje dostatkem finančních prostředků na
spolufinancování akce na výměnu svítidel veřejného osvětlení a zavazuje se potřebné
finanční prostředky na dofinancování částky potřebné na výměnu svítidel veřejného
osvětlení nad rámec poskytnutých dotačních prostředků ze svých finančních zdrojů uvolnit
a to po celou dobu realizace akce
4. bere na vědomí informaci o zpracování studie na výstavbu inženýrských sítí a čističky
odpadních vod v lokalitě před bytovkami ve Veliši, která je navržena pro zařazení do
územního plánu obce Veliš jako zastavitelné území pro individuální výstavbu rodinných
domů a s ohledem na předpokládané náklady na tuto výstavbu inženýrských sítí souhlasí
s návrhem předmětnou lokalitu do územního plánu obce Veliš zařadit a budování
inženýrských sítí dále konzultovat s odborníky a důkladně promyslet
5. schvaluje dodatek k nájemní smlouvě uzavřené, mezi Obcí Veliš a Vlašimskými
městskými lesy s.r.o., Blanická 485, Vlašim, dne 1. 1. 2006 na nájem ideálního podílu
1/10 lesních pozemků po bývalém lesním družstvu obcí a osad soudního okresu
Vlašimského
6. souhlasí s realizací „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční
skupiny MAS Blaník, z.s. na období let 2014 – 2020 na svém správním území“
7. bere na vědomí informaci o spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny a s
CHKO Blaník při revitalizaci rybníka „Žechovák“
8. souhlasí s tím, aby zodpovědnými zastupiteli za půjčování, montáž a opětovné převzetí
přístřešků od vypůjčitelů byli Martin Kocourek a Jaroslav Sedláček, ml. a půjčovné, aby
činilo pro sousední obce 1 000,- Kč a pro místní občany 200,- Kč. Tato částka bude
ponechána zastupitelům, kteří jsou zodpovědni za půjčování a montáž přístřešků jako
kompenzace za práci a náklady spojené s jejich montáží
9. bere na vědomí informaci o podání žádostí o zařazení pozemků, p.č. 161/11, 161/13,
1680/6 a 1680/83 v k. ú. Veliš p. Vlastimilem Volšickým a p. Jiřím Kakosem, ml. a části
pozemku p.č. 352/1 v k.ú. Nespery p. Petrem Brabencem, do územního plánu obce Veliš
jako zastavitelné území pro individuální výstavbu
10. bere na vědomí informaci o tom, že bude u dopravních značek „Obec“ v obci Nespery
umístěna dopravní značka „Děti“, která má zdůraznit řidičům projíždějícím obcí Nespery,
že mají omezit rychlost, neboť přes komunikaci přecházejí děti
11. bere na vědomí žádost Ing. Josefa Bureše o spolupráci a pomoc při organizování akce
„Velíšskej přespolňák“, která se uskuteční dne 5. 7. 2015
1.

Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

7 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva obce Veliš ve znění, jak bylo navrženo.
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Ve Veliši dne 19. 6. 2015

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil:

Sedláček Jaroslav

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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