Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 26. prosince 2016
Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček J.
Kahounová M.
Dvořák Pavel

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu: Kahoun Tomáš
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.

Zahájení a seznámení s programem schůze
Projednání rozpočtového opatření
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

Projednání 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. 2016 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 3“.

ad 3)

Různé

Ustanovení inventarizační komise
Bylo navrženo ustanovení inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce Veliš ke dni
31. 12. 2016.
Navrhuje se:
Vedoucí:
Pavel Kocourek
Členové:
Josef Buchal
Tomáš Kahoun
Hlasování:

PRO
: 9 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje, aby inventarizační komise, pro inventarizaci majetku obce
Veliš ke dni 31. 12. 2016, pracovala ve složení: vedoucí: Pavel Kocourek, členové: Josef Buchal a
Tomáš Kahoun.
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Starosta Obce Veliš informoval přítomné, že podle platných právních předpisů je nutné, aby byly
vytvořeny společné školské obvody a uzavřeny smlouvy s obcemi či městy, které mají zřízeny mateřské
a základní školy, o společném školském obvodu. Na základě těchto smluv budou následně přijímány
děti z dané obce do mateřské školy a zapisovány děti do základní školy. Starosta Obce Veliš navrhl, aby
byl vytvořen společný školský obvod a uzavřena smlouva o společném školském obvodu s městem
Vlašim.
Hlasování:
PRO
: 9 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0
Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje, aby byl vytvořen společný školský obvod a uzavřena smlouva o
společném školském obvodu s městem Vlašim.
Místostarosta Obce Veliš informoval přítomné o tom, že ve Smlouvě o úvěru č. 0433684479 ze
dne 6. 9. 2016 uzavřené s Českou spořitelnou, a.s. je podmínka, že k čerpání úvěru je nutné provést
vynětí pozemků, které jsou kupovány od vlastníků do majetku Obce Veliš, ze zemědělského půdního
fondu. Vzhledem k tomu, že vyjímat ze zemědělského půdního fondu se bude pouze komunikace a to až
v době, kdy bude vydáváno stavební povolení a územní rozhodnutí, což nebude v blízké době, je nutno
uzavřít dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o úvěru, aby bylo možno finanční prostředky z úvěru čerpat
dříve a z těchto prostředků uhradit platby prodávajícím za prodávané pozemky do majetku Obce Veliš.
Místostarosta Obce Veliš z výše uvedeného důvodu navrhl, aby bylo schváleno uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o úvěru č. 0433684479 ze dne 6. 9. 2016 uzavřené s Českou spořitelnou, a.s., kterým bude
zrušena podmínka vynětí pozemků, které Obec Veliš kupuje od vlastníků, ze zemědělského půdního
fondu a tím aby byly uvolněny finanční prostředky z úvěru na nákup pozemků.
Hlasování:

PRO
: 9 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje, aby byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0433684479
ze dne 6. 9. 2016 uzavřené s Českou spořitelnou, a.s., kterým bude zrušena podmínka vynětí pozemků,
které Obec Veliš kupuje od vlastníků, ze zemědělského půdního fondu a tím aby byly uvolněny finanční
prostředky z úvěru na nákup pozemků.
Pan Josef Kakos, Veliš 10 žádá o směnu či prodej části pozemku p.č. 1905/16 v k.ú. Veliš, který je
v jeho vlastnictví a o směnu či odkoupení částí pozemku p.č. 1905/18 v k.ú. Veliš o výměře 405 m2,
který je v majetku Obce Veliš. S ohledem na umístění pozemků se navrhuje schválit záměr Obce Veliš
směnu, prodej i odkoupení částí výše uvedených předmětných pozemků realizovat.
Hlasování:

PRO
: 9 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje záměr Obce Veliš realizovat směnu či prodej částí pozemku
p.č. 1905/18 v k.ú. Veliš, který je v majetku Obce Veliš.

ad 4)

Diskuse
Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek.
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ad 5) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2016 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 3“
schvaluje, aby inventarizační komise, pro inventarizaci majetku obce Veliš ke dni
31. 12. 2016, pracovala ve složení: vedoucí: Pavel Kocourek, členové: Josef Buchal a
Tomáš Kahoun
3. schvaluje, aby byl vytvořen společný školský obvod a uzavřena smlouva o společném
školském obvodu s městem Vlašim
4. schvaluje, aby byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0433684479 ze dne 6. 9. 2016
uzavřené s Českou spořitelnou, a.s., kterým bude zrušena podmínka vynětí pozemků, které
Obec Veliš kupuje od vlastníků, ze zemědělského půdního fondu a tím budou uvolněny
finanční prostředky z úvěru na nákup pozemků
5. schvaluje záměr Obce Veliš realizovat směnu či prodej částí pozemku o výměře 405 m2
p.č. 1905/18 v k.ú. Veliš, který je v majetku Obce Veliš
1.
2.

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 26. 12. 2016

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil:

Kahoun Tomáš

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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