Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 16. března 2018
Přítomni:

Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Sedláček J.

Omluven: Kahoun T.
Dvořák Pavel

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu: Sedláček Jaroslav
Kocourek Pavel
Schůzi zahájil a řídil starosta obce Veliš p. Petr Mach, který v úvodu seznámil přítomné s programem
schůze.
Program schůze:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení a seznámení s programem schůze
Schválení roční účetní závěrky Obce Veliš za r. 2017
Projednání a schválení rozpočtu Obce Veliš na r. 2018
Projednání návrhu Střednědobého výhledu Obce Veliš na r. 2019-2020
Návrh plánu akcí na r. 2018
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

ad 2) Schválení roční účetní závěrky Obce Veliš za r. 2017
Starosta obce navrhl schválit roční účetní závěrku Obce Veliš za r. 2017 dle přílohy. Žádné
připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje roční účetní závěrku hospodaření Obce Veliš za r. 2017.
ad 3) Projednání a schválení rozpočtu Obce Veliš na r. 2018
Rozpočet Obce Veliš na r. 2018 se plánuje schodkový a to takto:
Příjmy plánované: 7 872 300,- Kč
Výdaje plánované: 11 168 300,- Kč
Rozpočet Obce Veliš na rok 2018 je sestaven jako schodkový. Plánovaný schodek bude kryt
částí zůstatku finančních prostředků obce z roku 2017 a dlouhodobým úvěrem.
Rozpočet se nebude položkovat.
Návrh rozpočtu Obce Veliš na r. 2018 byl zveřejněn na úřední desce obce Veliš dne 1. 3. 2018
a sejmut dne 16. 3. 2018.
K návrhu rozpočtu Obce Veliš nebyly vzneseny žádné další návrhy nebo připomínky.
Navrhuje se schválit rozpočet Obce Veliš na r. 2018 ve výši, jak byl navržen.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0
1

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje rozpočet obce Veliš na r. 2018 jako schodkový a ve výši,
jak byl navržen.
ad 4) Projednání návrhu Střednědobého výhledu Obce Veliš na r. 2019-2020
Starosta Obce Veliš navrhl, aby byl schválen Střednědobý výhled Obce Veliš na rok 2019-2020
dle přílohy: „Návrh – Střednědobý výhled Obce Veliš na r. 2019 – 2020“, který byl zveřejněn na úřední
desce Obce Veliš dne 1. 3. 2018 a ke kterému nebyly vzneseny žádné návrhy či připomínky.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje Střednědobý výhled Obce Veliš na rok 2019-2020 dle
přílohy: „Návrh – Střednědobý výhled Obce Veliš na r. 2019 – 2020“.
ad 5) Návrh plánu akcí na r. 2018
Zastupitelstvo Obce Veliš navrhuje uskutečnit v r. 2018 následující akce:
- pokračování v komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Veliš a Nespery
- zajistit hospodaření v lesích a rybnících v majetku Obce Veliš
- zahájení revitalizace rybníka „Žechovák“ s následným využitím tohoto rybníka pro rekreační
účely – akce bude uskutečněna ve spolupráci a Agenturou ochrany přírody a krajiny a bude
podána žádost o dotaci na tuto akci, plánované dokončení celé akce je v r. 2019
- opravy komunikací v obcích
Veliš
- příprava na vybudování inženýrských sítí (elektřina, vodovod, kanalizace) na pozemku
určeného pro výstavbu rodinných domů a příprava na parcelaci a následný prodej stavebních
parcel
- dokončení opravy komunikace u „Dubů“ ve spolupráci se SÚS
- zahájit rekonstrukci domu, v majetku Obce Veliš, „U Daubnerů“ a nalézt pro tento dům
využití
- položení nové střešní krytiny na stodole na dvoře u budovy OÚ
- vybudování skladu na obecní materiál na dvoře u OÚ
- oprava márnice a studny na hřbitově
- oprava fasády zdi u fary a u hřbitova
- zahájení výstavby kolumbária na hřbitově
Nespery
- úprava okolí hasičské zbrojnice
- vybudování odpočinkových míst – byla podána žádost o dotaci
- instalace sloupu veřejného osvětlení u autobusové čekárny
- osazení měřiče rychlosti na vjezdu do obce od Čeliva
- výpomoc při zajištění příprav a průběhu akce 700 let od 1. písemné zmínky o Nesperách
Lipiny a Sedlečko
- osazení mobiliářem - stolek, lavice a vývěsní deska v prostoru u kapličky v Lipinách a v
Sedlečku
- položení dešťové kanalizace pod rybníkem p. Kaprálka v Sedlečku
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Hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje plán akcí na r. 2018 tak, jak byl navržen.
ad 6) Různé
Starosta Obce Veliš navrhl schválit změnu úředních hodin Obecního úřadu Veliš s účinností od
1. 4. 2018 takto:
Úřední hodiny budou ve středu od 15 do 18 hod.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje návrh, aby úřední hodiny Obecního úřadu Veliš byly s účinností od
1. 4. 2018 ve středu od 15 do 18 hod.
Paní Hana Konárová, Praha žádá o odkup částí pozemků v majetku Obce Veliš p.č. 156 a 1905/4
v k.ú. Veliš, které má historicky zaploceny. S ohledem na umístění pozemků se dle návrhu
geometrického plánu navrhuje schválit záměr prodeje částí pozemků p.č. 156 o výměře 6m2 a 1905/4
o výměře 81 m2 v k.ú. Veliš.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 156 o výměře 6m2 a
1905/4 o výměře 81m2 v k.ú. Veliš.
Pan Robert Zelenka žádá o změnu územního plánu Veliš na pozemcích p.č. 330 a 470 v k.ú. Sedlečko u
Veliše.
Návrh: Souhlasit se změnou ÚP Veliš za předpokladu, že náklady na změnu ÚP Veliš uhradí žadatel o
změnu ÚP p. Robert Zelenka.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš souhlasí se změnou územního plánu Veliš za předpokladu, že
náklady na změnu územního plánu Veliš uhradí žadatel o změnu p. Robert Zelenka.
Zástupci Sokola Veliš žádají o poskytnutí finančního příspěvku na činnost na r. 2018.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 49 000,- Kč na činnost Sokola Veliš.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0
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Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje návrh, poskytnout finanční příspěvek na r. 2018 pro
Sokol Veliš ve výši 49 000,- Kč z prostředků Obce Veliš.
Zástupci Hasičského sboru Nespery žádají o poskytnutí finančního příspěvku na činnost na
r. 2018 a na uspořádání oslav 700 let od 1. písemné zmínky o Nesperách.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 49 000,- Kč na činnost Hasičského sboru Nespery.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje návrh, poskytnout finanční příspěvek na r. 2018 na
činnost a na uspořádání oslav 700 let od 1. písemné zmínky o Nesperách pro Hasičský sbor Nespery ve
výši 49 000,- Kč z prostředků Obce Veliš.
Svaz zdravotně postižených „Podblanicka“ žádá o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
sdružení na r. 2018.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2018 pro Svaz
zdravotně postižených „Podblanicka“ ve výši 1 000,- Kč z prostředků Obce Veliš.
Občanské sdružení zdravotně postižených Vlašimska žádá o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
sdružení na r. 2018.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2018 pro
Občanské sdružení zdravotně postižených Vlašimska ve výši 1 000,- Kč z prostředků Obce Veliš.
Základní a mateřská škola Louňovice pod Blaníkem žádá o poskytnutí finančního příspěvku na
činnost na r. 2018.
Návrh: Poskytnout příspěvek ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2018 pro
Základní a mateřskou školu Louňovice pod Blaníkem ve výši 1 000,- Kč z prostředků Obce Veliš.
Zástupci Základní organizace Českého svazu včelařů, o.s., Louňovice pod Blaníkem žádají o finanční
příspěvek na r. 2018 na léčení včelstev, aby byl zajištěn alespoň současný stav včelstev.
Navrh: Poskytnout příspěvek ve výši 7 000,- Kč.
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Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2018 ve výši
7 000,- Kč pro Základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s., Louňovice pod Blaníkem z
prostředků Obce Veliš.
Zástupci společnosti RUAH o.p.s., se sídlem Tyršova 2061, Benešov, která zajišťuje domácí a
hospicovou péči pro občany z Benešova a okolí žádají o finanční příspěvek na r. 2018 na jejich činnost.
Navrh: Poskytnout příspěvek ve výši 5 000,- Kč.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2018 ve výši
5 000,- Kč na činnost společnosti RUAH o.p.s., se sídlem Tyršova 2061, Benešov z prostředků Obce
Veliš.
Lesní hospodářské družstvo Vlašim uhradilo Obci Veliš finanční částku ve výši 138 000,- Kč
za pronájem 1/10 spoluvlastnického podílu lesních pozemků a zaslalo návrh smlouvy na prodej 1/10
spoluvlastnického podílu pozemků p.č. st.160/1, 1984/81 a 1984/83 a budovy v k.ú. Domašín za částku
430 000,- Kč do vlastnictví Vlašimských městských lesů s.r.o., se sídlem Blanická 485, Vlašim.
Navrhuje se smlouvu podepsat a uzavřít.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje návrh uzavřít smlouvu s Vlašimskými městskými
lesy s.r.o., se sídlem Blanická 485, Vlašim na prodej 1/10 spoluvlastnického podílu pozemků
p.č. st.160/1, 1984/81 a 1984/83 a budovy v k.ú. Domašín za částku 430 000,- Kč z majetku Obce Veliš
do majetku Vlašimských městských lesů s.r.o. Záměr prodeje spoluvlastnického podílu výše uvedených
předmětných pozemků byl zveřejněn na úřední desce Obce Veliš dne 16. 11. 2017.
Na základě již dřívějšího požadavku manželů Jiřího a Zdeňky Peškových, Veliš 52 o odkup
pozemku p.č. 217/6 v k.ú. Veliš, bylo po změně situace v sousedství předmětného pozemku,
přehodnoceno původní stanovisko obce pozemek neprodávat a s ohledem na současnou situaci a na
umístění pozemku se navrhuje schválit záměr prodeje pozemku p.č. 217/6 v k.ú. Veliš.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 217/6 v k.ú. Veliš.
Byly podány žádosti o věcná břemena na uložení elektrického vedení do pozemků v majetku
Obce Veliš a to pro p. Jiřího Brabence v Nesperách, pro p. Karla Pešku ve Veliši a pro p. Němce
v Sedlečku. Navrhuje se s věcnými břemeny souhlasit.
Hlasování: PRO
: 8 zastupitelů
PROTI
: 0
ZDRŽEL SE : 0
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Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje uložení elektrického vedení do pozemků v majetku
Obce Veliš a uzavření smluv o věcných břemenech pro p. Jiřího Brabence v Nesperách, pro p. Karla
Pešku ve Veliši a pro p. Němce v Sedlečku.
Město Vlašim navrhuje Obci Veliš uzavření dohody o společném školském obvodu na
zajištění povinné školní docházky pro děti z obvodu Obce Veliš pro ZŠ Vlašim Vorlina a ZŠ Vlašim
Sídliště na dobu neurčitou s platností od 1. 9. 2018. Obec Veliš by měla uhradit náklady ve
výši 2 000,- Kč na 1 žáka a na 1 školní rok. Navrhuje se dohodu za výše uvedených podmínek uzavřít.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje návrh uzavřít dohodu s Městem Vlašim o společném
školském obvodu na zajištění povinné školní docházky pro děti z obvodu Obce Veliš pro ZŠ Vlašim
Vorlina a ZŠ Vlašim Sídliště na dobu neurčitou s platností od 1. 9. 2018 za podmínky uhrazení
nákladů ve výši 2 000,- Kč na 1 žáka a na 1 školní rok z prostředků Obce Veliš.
Starosta Obce Veliš informoval přítomné o tom, že byly provedeny rozbory vody z obecních
zdrojů ve Veliši a v Lipinách s výsledkem: bez závad.
ad 7)

Diskuse
Nebyl vznesen žádný diskusní příspěvek.

ad 8)

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
schvaluje roční účetní závěrku hospodaření Obce Veliš za r. 2017
schvaluje rozpočet Obce Veliš na r. 2018 jako schodkový a ve výši, jak byl navržen
schvaluje Střednědobý výhled Obce Veliš na rok 2019-2020 dle přílohy: „Návrh –
Střednědobý výhled Obce Veliš na r. 2019 – 2020“.
4. schvaluje plán akcí na r. 2018 tak, jak byl navržen
5. schvaluje návrh, aby úřední hodiny Obecního úřadu Veliš byly s účinností od 1. 4. 2018 ve
středu od 15 do 18 hod
6. schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 156 o výměře 6m2 a 1905/4 o výměře 81m2
v k.ú. Veliš
7. souhlasí se změnou územního plánu Veliš za předpokladu, že náklady na změnu
územního plánu Veliš uhradí žadatel o změnu p. Robert Zelenka
8. schvaluje návrh, poskytnout finanční příspěvek na r. 2018 pro Sokol Veliš ve výši
49 000,- Kč z prostředků Obce Veliš
9. schvaluje návrh, poskytnout finanční příspěvek na r. 2018 na činnost a na uspořádání
oslav 700 let od 1. písemné zmínky o Nesperách pro Hasičský sbor Nespery ve výši
49 000,- Kč z prostředků Obce Veliš
10. schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2018 pro Svaz zdravotně postižených
„Podblanicka“ ve výši 1 000,- Kč z prostředků Obce Veliš
11. schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2018 pro Občanské sdružení
zdravotně postižených Vlašimska ve výši 1 000,- Kč z prostředků Obce Veliš
12. schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2018 pro Základní a mateřskou školu
Louňovice pod Blaníkem ve výši 1 000,- Kč z prostředků Obce Veliš
1.
2.
3.
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13. schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2018 ve výši 7 000,- Kč pro
Základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s., Louňovice pod Blaníkem z prostředků
Obce Veliš
14. schvaluje návrh poskytnout finanční příspěvek na r. 2018 ve výši 5 000,- Kč na činnost
společnosti RUAH o.p.s., se sídlem Tyršova 2061, Benešov z prostředků Obce Veliš
15. schvaluje návrh uzavřít smlouvu s Vlašimskými městskými lesy s.r.o., se sídlem
Blanická 485, Vlašim na prodej 1/10 spoluvlastnického podílu pozemků p.č.
st.160/1, 1984/81 a 1984/83 a budovy v k.ú. Domašín za částku 430 000,- Kč z majetku
Obce Veliš do majetku Vlašimských městských lesů s.r.o.
16. schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 217/6 v k.ú. Veliš
17. schvaluje uložení elektrického vedení do pozemků v majetku Obce Veliš a uzavření
smluv o věcných břemenech pro p. Jiřího Brabence v Nesperách, pro p. Karla Pešku ve
Veliši a pro p. Němce v Sedlečku
18. schvaluje návrh uzavřít dohodu s Městem Vlašim o společném školském obvodu na
zajištění povinné školní docházky pro děti z obvodu Obce Veliš pro ZŠ Vlašim Vorlina a
ZŠ Vlašim Sídliště na dobu neurčitou s platností od 1. 9. 2018 za podmínky uhrazení
nákladů ve výši 2 000,- Kč na 1 žáka a na 1 školní rok z prostředků Obce Veliš
19. bere na vědomí informaci o nezávadnosti vody z obecních zdrojů ve Veliši a v Lipinách
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 16. 3. 2018

Zapsal:

Pavel Dvořák

…………………………………

Zápis ověřil:

Jaroslav Sedláček

………………………………...

Pavel Kocourek

…………………………….…..

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