Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Veliš, konaného dne 30. srpna 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. 3“.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

9 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2017 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 3“.

ad 3)

Různé

Starosta Obce Veliš informoval přítomné o tom, že oprava komunikace u „Dubů“ ve Veliši je
prozatím pozastavena, neboť se čeká na vyrobení žlabovek pro vybudování koryta vodního toku.
Jakmile budou žlabovky vyrobeny bude zahájena oprava komunikace.
Starosta Obce Veliš dále informoval přítomné o tom, že probíhají projektové práce na
revitalizaci rybníka Žechovák.
Dále informoval starosta Obce Veliš přítomné o tom, že byly zahájeny projektové práce na
vybudování inženýrských sítí v lokalitě nových stavebních parcel ve Veliši.
Starosta Obce Veliš rovněž informoval přítomné o tom, že v sobotu 9. 9. 2017 se koná
v Ostrově oslava obce a že jsou všichni zváni.

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. 3“
2. bere na vědomí informace starosty Obce Veliš o pozastavení opravy komunikace u
„Dubů“ ve Veliši z důvodu výroby žlabovek do potoka, dále o tom, že probíhají projektové
práce na revitalizaci rybníka Žechovák, o tom, že byly zahájeny projektové práce na
vybudování inženýrských sítí v lokalitě nových stavebních parcel ve Veliši a o tom, že jsou
všichni zváni na oslavy Obce Ostrov
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 30. 8. 2017

Zapsal:

Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil:

Kahoun Tomáš

………………………………...

Kocourek Pavel

…………………………….…..

Mach Petr
starosta obce

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