Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Veliš, konaného dne 2. května 2017
Přítomni:

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

Zapisovatel:

Dvořák Pavel

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
Schválení rozpočtového opatření
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

Schválení rozpočtového opatření

Starosta Obce Veliš navrhuje schválení rozpočtového opatření a to dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 1“.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2017 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 1“.

ad 3)

Různé

Starosta Obce Veliš informoval přítomné o tom, že se dne 3. 6. 2017 uskuteční již 12. ročník
cyklistického závodu „Blanický cyklorytíř“ a že Obec Veliš je v letošním roce hlavním pořadatelem
této akce, neboť závod bude ve Veliši startovat a bude zde i cíl závodu. Starosta obce požádal
zastupitele obce, aby se podíleli na zajištění přípravy a průběhu této akce.
Starosta Obce Veliš rovněž informoval přítomné o tom, že v sobotu 24. 6. 2017 se uskuteční
již 3. ročník běžeckého závodu „Velíšskej přespolňák“. Přípravu a organizaci průběhu závodu zajišťuje
pan Josef Bureš.

ad 4)

Diskuse
Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek.
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ad 5) Návrh usnesení
Zastupitelstvo Obce Veliš:
1. schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2017 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 1“
2. bere na vědomí informaci starosty Obce Veliš o tom, že se dne 3. 6. 2017
uskuteční cyklistický závod „Blanický cyklorytíř“ a rovněž požadavek starosty obce na
pomoc při přípravě a při průběhu této akce
3. bere na vědomí informaci starosty obce, že v sobotu 24. 6. 2017 se uskuteční již 3. ročník
běžeckého závodu „Velíšskej přespolňák“
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. 2017

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil:

Kahoun Tomáš

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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