Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 22. srpna 2018
Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach 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.

Zahájení a seznámení s programem schůze
Průběh akcí
Schválení rozpočtového opatření
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

ad 2) Informace o průběhu akcí
-

-

byl objednán mobiliář do Lipin a Sedlečka
byla zahájena oprava opláštění studny na hřbitově ve Veliši a bude provedena i rekonstrukce
elektroinstalace a ovládání čerpadla
bylo jednáno s pokrývačem p. Dudou, který provede opravu střešní krytiny na stodole na dvoře
obecního úřadu
bude provedeno vyčištění koryta potoka v Nesperách „U Gruberů“, aby se pročistilo odtokové
potrubí z rybníka „Patrňák“, které je zaneseno
bude projednáno s p. Černým, který zajišťuje projektovou přípravu na vybudování
inženýrských sítí (elektřina, vodovod, kanalizace) na pozemku určeného pro výstavbu
rodinných domů, zda by pomohl či poradil obci s výběrovým řízením na dodavatele stavby,
aby bylo možno stavbu zahájit
budou zahájeny práce na opravě památníku padlých ve Veliši a úpravě jeho okolí

ad 3) Schválení rozpočtového opatření
Starosta Obce Veliš navrhuje schválení rozpočtového opatření a to dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 3“.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

:
:
:

8 zastupitelů
0
0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2018 dle přílohy „Rozpočtové
opatření č. 3“.
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ad 4) Různé
Starosta Obce Veliš informoval přítomné o tom, že zemědělská společnost Podblanicko
Louňovice pod Blaníkem a.s. hodlá rozšířit farmu na VKK Veliš a požaduje vyjádření Obce Veliš, proto
byl pozván na jednání zastupitelstva ředitel společnosti Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s.
Ing. Rabiňák, aby žádost odůvodnil.
Ing. Rabiňák vysvětlil důvody pro rozšíření farmy, které spočívají ve zvýšení produktivity práce a
intenzity výroby a ve zlepšení podmínek pro chov dojnic. Zároveň Ing. Rabiňák vysvětlil důvody, které,
nejen dle jeho názoru, způsobily šíření zápachu z VKK a to způsob a doba míchání kejdy v přečerpávací
jímce. Zároveň informoval přítomně o tom, že byl změněn způsob a doba míchání kejdy a rovněž by
vyvezen obsah skladovací jímky na kejdu. Dle jeho názoru se šíření zápachu po provedených opatřeních
výrazně omezilo. Ing. Rabiňák přislíbil, že situaci bude nadále sledovat a že se pokusí zajistit, aby se
šíření zápachu ještě více omezilo a hlavně, že se pokusí zajistit, aby se zápach nešířil v době, kdy by to
občany obtěžovalo. Ing. Rabiňák rovněž přislíbil spolupráci zemědělské společnosti Podblanicko
Louňovice a.s. s Obcí Veliš v podobě zapůjčení techniky na činnosti pro obec a podílení se na opravě
komunikací.
Poté proběhla debata k této problematice a bylo dohodnuto, že zastupitelstvo Obce Veliš
nesouhlasí s rozšířením farmy na VKK Veliš z důvodu nejistoty ohledně omezení šíření zápachu,
z důvodu nebezpečí zvýšení zátěže komunikací v majetku Obce Veliš a z důvodu nebezpečí erozí při
pěstování zejména kukuřice, pro zajištění krmivové základny pro farmu.
Starosta Obce Veliš navrhl schválit prodej pozemku p.č. 217/6 v k.ú. Veliš z majetku Obce Veliš
manželům Peškovým, bytem Veliš 52 za kupní cenu 35,- Kč za 1m2. Záměr prodeje předmětného
pozemku byl zveřejněn na úřední desce Obce Veliš dne 21. 6. 2018.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje prodej pozemku p.č. 217/6 v k.ú. Veliš z majetku Obce
Veliš manželům Peškovým, bytem Veliš 52 za kupní cenu 35,- Kč za 1m2.
Starosta Obce Veliš navrhl schválit prodej části pozemku p.č. 115/4 v k.ú. Veliš z majetku Obce
Veliš panu Karlu Peškovi, bytem Veliš 50 za kupní cenu 35,- Kč za 1m2 po vyhotovení geometrického
plánu, který objedná a uhradí pan Karel Peška. Záměr prodeje části předmětného pozemku byl zveřejněn
na úřední desce Obce Veliš dne 28. 6. 2018.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje prodej části pozemku p.č. 115/4 v k.ú. Veliš z majetku
Obce Veliš panu Karlu Peškovi, bytem Veliš 50 za kupní cenu 35,- Kč za 1m2 po vyhotovení
geometrického plánu, který objedná a uhradí pan Karel Peška.
Starosta Obce Veliš navrhl schválit prodej části pozemku p.č. 304/1 v k.ú. Sedlečko u Veliše
z majetku Obce Veliš Ing. Martinovi Kaprálkovi a panu Ivanovi Kaprálkovi, oba bytem Praha 5 za
kupní cenu 35,- Kč za 1m2 po vyhotovení geometrického plánu, který objednají a uhradí bratři
Kaprálkovi. Záměr prodeje části předmětného pozemku byl zveřejněn na úřední desce Obce Veliš dne
28. 6. 2018.
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Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo Obce Veliš schvaluje prodej části pozemku p.č. 304/1 v k.ú. Sedlečko u Veliše
z majetku Obce Veliš Ing. Martinovi Kaprálkovi a panu Ivanovi Kaprálkovi, oba bytem Praha 5 za
kupní cenu 35,- Kč za 1m2 po vyhotovení geometrického plánu, který objednají a uhradí bratři
Kaprálkovi.
Starosta Obce Veliš informoval přítomné o tom, že ČEZ distribuce zaslala Obci Veliš návrh
smlouvy o připojení odběrných míst v nové lokalitě stavebních parcel. Smlouva byla podepsána. ČEZ
připraví projekt a provede připojení.
Starosta Obce Veliš dále informoval přítomné o tom, že bylo domluveno se správou a údržbou
silnic, že na silnici od bytovek ve Veliši směrem na Postupice bude v zimě prováděna údržba s posypem
solí.
Starosta Obce Veliš poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci akce 700 let od
1. písemné zmínky o Nesperách. Akce se velmi vydařila a byla velice kladně hodnocena všemi
zúčastněnými.
ad 5)

Diskuse
Nebyl vznesen žádný diskusní příspěvek.

ad 6)

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Veliš:
bere na vědomí informaci o průběhu akcí
schvaluje rozpočtové opatření pro r. 2018 dle přílohy „Rozpočtové opatření č. 3“
bere na vědomí informaci Ing. Rabiňáka, ředitele společnosti Podblanicko Louňovice pod
Blaníkem a.s. ohledně rozšíření farmy VKK Veliš a ohledně omezení šíření zápachu
z VKK Veliš
4. nesouhlasí s rozšířením farmy VKK Veliš z důvodu nejistoty ohledně omezení šíření
zápachu, z důvodu nebezpečí zvýšení zátěže komunikací v majetku Obce Veliš a z důvodu
nebezpečí erozí při pěstování zejména kukuřice, pro zajištění krmivové základny pro farmu
5. schvaluje prodej pozemku p.č. 217/6 v k.ú. Veliš z majetku Obce Veliš manželům
Peškovým, bytem Veliš 52 za kupní cenu 35,- Kč za 1m2
6. schvaluje prodej části pozemku p.č. 115/4 v k.ú. Veliš z majetku Obce Veliš panu Karlu
Peškovi, bytem Veliš 50 za kupní cenu 35,- Kč za 1m2 po vyhotovení geometrického plánu,
který objedná a uhradí pan Karel Peška
7. schvaluje prodej části pozemku p.č. 304/1 v k.ú. Sedlečko u Veliše z majetku Obce Veliš
Ing. Martinovi Kaprálkovi a panu Ivanovi Kaprálkovi, oba bytem Praha 5 za kupní cenu
35,- Kč za 1m2 po vyhotovení geometrického plánu, který objednají a uhradí bratři
Kaprálkovi
8. bere na vědomí informaci o tom, že ČEZ distribuce zaslala Obci Veliš návrh smlouvy o
připojení odběrných míst v nové lokalitě stavebních parcel
9. bere na vědomí informaci o tom, že bylo domluveno se správou a údržbou silnic, že na
silnici od bytovek ve Veliši směrem na Postupice bude v zimě prováděna údržba s posypem
solí
10. bere na vědomí informaci o zdárném průběhu akce 700 let od 1. písemné zmínky o
Nesperách
1.
2.
3.
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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 22. 8. 2018

Zapsal:

Pavel Dvořák

…………………………………

Zápis ověřil:

Jaroslav Sedláček

………………………………...

Pavel Kocourek

…………………………….…..

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