Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Veliš, konaného dne 30. června 2017
Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kocourek M., Kocourek P., Mach P.,
Sedláček J.
Omluvena: 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:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a seznámení s programem schůze
Závěrečný účet Obce Veliš za r. 2016
Schválení rozpočtového opatření
Průběh akcí
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

ad 2) Závěrečný účet Obce Veliš za r. 2016
Starosta obce navrhl schválit Závěrečný účet Obce Veliš za r. 2016, který byl zveřejněn na
úřední desce Obce Veliš dne 5. 6. 2017. K Závěrečnému účtu Obce Veliš nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje Závěrečný účet „bez výhrad“ za r. 2016.
ad 3)

Schválení rozpočtového opatření

Starosta Obce Veliš navrhuje schválení rozpočtového opatření a to dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 2“.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2017 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 2“.
ad 4) Průběh akcí
Pokračuje se v komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Veliš a Nespery. Ode dne
29. 6. 2017 je vyložen na Obecním úřadě ve Veliši soupis nároků vlastníků pozemků v k. ú. Nespery.
Vlastníkům pozemků jsou zasílány soupisy jejich nároků a dne 18. 7. 2017 budou od 9 do 14 hod. na
Obecním úřadě ve Veliši přítomni zástupci Státního pozemkového úřadu v Benešově a zástupci
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Projekce Pelhřimov zpracovatele návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nespery, kteří budou s
případnými zájemci z řad vlastníků pozemků v k. ú. Nespery projednávat soupis nároků a odpovídat na
jejich dotazy nebo připomínky. Vlastníci pozemků v k.ú. Nespery mohou do data 14. 7. 2017
k předloženým soupisům nároků uplatnit námitky.
Rovněž se pokračuje v přípravě projektu na vybudování inženýrských sítí (elektřina, vodovod,
kanalizace) na pozemku určeném pro výstavbu rodinných domů ve Veliši proti bytovkám a v přípravě
na parcelaci a prodej stavebních parcel v této lokalitě.
V druhé polovině měsíce července by měla být zahájena oprava komunikace a koryta vodního
toku a úprava svahu ve Veliši „U Dubů“. Obec Veliš se bude podílet na této akci finanční částkou ve
výši cca 110 000,- Kč a to ve spolupráci se Správou a údržbou silnic. Akce by měla být dokončena do
konce měsíce srpna.
ad 5) Různé
Pan Arnošt Razima žádá o odkup části pozemku p.č. 304/1 v k.ú. Sedlečko u Veliše. Navrhuje
se nejprve projednat s p. Razimou jeho požadavek a posoudit možnost prodeje předmětné části
pozemku na místě a teprve poté znovu projednat záměr prodeje.
Starosta Obce Veliš navrhl projednat záměr prodeje pozemku p.č. 1984/83 v k.ú. Domašín,
který je ve spoluvlastnictví Města Vašim a Města Trhový Štěpánov a Obcí Bílkovice, Pavlovice, Rataje
a Veliš. Zastupitelé vznesli k prodeji předmětného pozemku připomínky a navrhli, aby bylo rozhodnutí
o schválení záměru prodeje prozatím odloženo do té doby, než budou objasněny důvody a podmínky
prodeje.
Starosta Obce Veliš navrhl schválit prodej části pozemku ve vlastnictví Obce Veliš
p.č. 1905/18 v k.ú. Veliš, dle geometrického plánu číslo: 190-7/2017 a naopak vykoupit části pozemků
dle výše uvedeného geometrického plánu p.č. 46 a 1905/16 v k.ú. Veliš do majetku Obce Veliš.
Důvodem je skutečnost, že tímto prodejem a výkupem částí pozemků dojde k nápravě vlastnických
vztahů a uvedení hranic pozemků do souladu se stávajícím oplocením. Záměr prodeje části pozemku
p.č. 1905/18 v k.ú. Veliš byl zveřejněn na úřední desce Obce Veliš dne 5. 6. 2017.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje prodej části pozemku p.č. 1905/18 v k.ú. Veliš a naopak
vykoupení částí pozemků p.č. 46 a 1905/16 v k.ú. Veliš do majetku Obce Veliš dle geometrického
plánu č. 190-7/2017, který se týká vlastníků pozemků p. Josefa Kakosa, Veliš 10, p. Jaroslava Duba,
Veliš 9, paní Magdaleny Jiráčkové, Na Bezděkově 1780, Benešov a Obce Veliš.
Starosta Obce Veliš informoval přítomné o tom, že na jednání Mikroregionu Blaník byla
podána informace, že do r. 2024 je možno dosavadním způsobem provádět skládkování komunálního
odpadu, avšak od r. 2025 bude nařízeno veškerý komunální odpad třídit a likvidovat ve spalovnách.
Bude třeba tuto situaci řešit a jeden ze způsobu, jak docílit nižších nákladů na likvidaci a třídění
odpadu je vytvoření družstev z obcí a tím je šance na snížení nákladů vynaložených na likvidaci
odpadů. K této problematice se bude v budoucnu ještě třeba vracet a tuto problematiku řešit.
Starosta Obce Veliš poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zajištění a
průběhu akcí, které se ve Veliši v červnu uskutečnily a to Cyklorytíř 2017 a Velíšskej přespolňák. Obě
akce se vydařily a byly kladně hodnoceny jak účastníky, tak diváky.
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ad 6)

Diskuse

Pan Potužák vznesl požadavek na úpravu koruny lípy, která se nachází v blízkosti domu č.p.
18 ve Veliši. Požadavek odůvodnil tím, že listí z lípy padá na střechu a do okapu domu č.p. 18 a tím
způsobuje poškození okapu. Rovněž p. Potužák vznesl požadavek na úpravu koruny nové lípy, která se
nachází nedaleko od domu č.p. 18 ve Veliši.
Starosta Obce Veliš navrhl řešení, že stav koruny lípy bude posouzen odborníky a podle jejich
doporučení bude případně koruna upravena tak, aby nepůsobila škody na majetku občanů a rovněž
nebyla poškozena lípa sama.
ad 7) Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
1. schvaluje Závěrečný účet Obce Veliš za r. 2016
2. schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2017 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 2“
3. bere na vědomí informaci o průběhu akcí
4. souhlasí s tím, aby byl požadavek p. Razima posouzen na místě a s p. Razimou rovněž na
místě samém projednána možnost prodeje části pozemku p.č. 304/1 v k.ú. Sedlečko u
Veliše
5. schvaluje, aby bylo rozhodnutí o schválení záměru prodeje pozemku p.č. 1984/83 v k.ú.
Domašín prozatím odloženo do té doby, než budou objasněny důvody a podmínky prodeje
6. schvaluje prodej části pozemku p.č. 1905/18 v k.ú. Veliš a naopak vykoupení částí
pozemků p.č. 46 a 1905/16 v k.ú. Veliš do majetku Obce Veliš dle geometrického plánu
č. 190-7/2017, který se týká vlastníků pozemků p. Josefa Kakosa, Veliš 10, p. Jaroslava
Duba, Veliš 9, paní Magdaleny Jiráčkové, Na Bezděkově 1780, Benešov a Obce Veliš
7. bere na vědomí informaci o způsobu řešení likvidace domovního odpadu do r. 2024 a od
r. 2025
Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje usnesení zastupitelstva Obce Veliš ve znění, jak bylo
navrženo.
Ve Veliši dne 30. 6. 2017

Zapsal:

Pavel Dvořák

…………………………………

Zápis ověřil:

Tomáš Kahoun

………………………………...

Pavel Kocourek

…………………………….…..

Petr Mach
...................................................
starosta Obce Veliš
3

