Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 2. července 2015
Přítomni:

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

Zapisovatel:

Dvořák Pavel

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:

ad 2)

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

Zahájení a seznámení s programem schůze
Schválení rozpočtového opatření
Jmenování výběrové komise
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

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. 2015 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 2“.
ad 3) Jmenování výběrové komise
Návrh na jmenování výběrové komise pro vybrání nejvýhodnější nabídky na „Rekonstrukci
veřejného osvětlení“. Navrhuje se, aby členy výběrové komise byli jmenováni: Petr Mach, Pavel
Dvořák a Pavel Kocourek.
Hlasování:

PRO
:
PROTI
:
ZDRŽEL SE :

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby členy výběrové komise pro vybrání
nejvýhodnější nabídky na „Rekonstrukci veřejného osvětlení“ byli Petr Mach, Pavel Dvořák a Pavel
Kocourek.
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ad 4)

Různé

Na základě vyhodnocení nabídek na „Rekonstrukci veřejného osvětlení“, výběrová komise
sdělila zastupitelům, že nejnižší cenovou nabídku poskytla společnost Ekosvětlo s.r.o.
Navrhuje se, aby „Rekonstrukci veřejného osvětlení“ provedla společnost Ekosvětlo s.r.o.
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje návrh, aby „Rekonstrukci veřejného osvětlení“ provedla
společnost Ekosvětlo s.r.o.
Starosta obce Veliš informoval přítomné o tom, že:
- projektant zpracovává projekt na rekonstrukci domu „U Daubnerů“, který je v majetku
obce Veliš
- v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlečko u Veliše bude zahájena výstavba
komunikace ze Sedlečka do Lipin a náklady na tuto výstavbu budou hrazeny ze zdrojů
Státního pozemkového úřadu v rámci komplexní pozemkové úpravy
- zemědělská společnost Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s. provede opravu hráze a
úpravu dna rybníka „Cimovál“
Starosta obce rovněž zdůraznil již zveřejněné upozornění občanům na nutnost šetřit vodou z obecního
vodovodu ve Veliši, neboť v důsledku sucha hrozí nebezpečí, že bude vody nedostatek.
Starosta obce Veliš poděkoval organizátorům a pořadatelům akce „Velíšskej přespolňák“, neboť tato
akce se vydařila a byla velmi kladně hodnocena všemi zúčastněnými i návštěvníky.
ad 5)

Diskuse
Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek.

ad 6) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1. schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2015 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 2“
2. schvaluje návrh, aby členy výběrové komise pro vybrání nejvýhodnější nabídky na
„Rekonstrukci veřejného osvětlení“ byli Petr Mach, Pavel Dvořák a Pavel Kocourek.
3. schvaluje návrh, aby „Rekonstrukci veřejného osvětlení“ provedla společnost Ekosvětlo
s.r.o.
4. bere na vědomí informace starosty obce Veliš o průběhu zpracování projektu na
rekonstrukci domu „U Daubnerů“, který je v majetku obce Veliš, o předpokládaném
zahájení výstavby komunikace ze Sedlečka do Lipin v rámci komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. Sedlečko u Veliše a o plánované opravě hráze a úpravě dna rybníka
„Cimovál“ společností Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s.
5. bere na vědomí zdůrazněné upozornění na nutnost šetřit vodou z obecního vodovodu ve
Veliši
6. bere na vědomí informaci, že akce „Velíšskej přespolňák“ se vydařila a byla velmi kladně
hodnocena všemi zúčastněnými i návštěvníky
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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. 7. 2015

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil :

Sedláček Jaroslav

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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