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Slovo starosty obce
VáÏení spoluobãané,
chtûl bych Vám v‰em podûkovat za odevzdané hlasy ve volbách do zastupitelstva
na‰í obce. Z v˘sledku voleb je zﬁejmé, Ïe
vût‰ina z Vás vnímá práci, kterou odevzdáváme ve prospûch na‰í obce, velmi pozitivnû. Vûﬁte, Ïe si tohoto ocenûní velmi váÏíme
a slibujeme, Ïe se budeme snaÏit i nadále
nepolevit v pracovním tempu a i v dal‰ím
volebním období vykonat pro obec spoustu
práce. Souãasnû bych chtûl ale také ﬁíci, Ïe
nikdy nelze vyhovût v‰em pﬁáním a názorÛm v‰ech obãanÛ a není moÏné, aby byli
úplnû v‰ichni obãané za v‰ech okolností
a vÏdy spokojeni. Pevnû v‰ak vûﬁím, Ïe
Ïádn˘ z Vás kdo nám odevzdal ve volbách
svÛj hlas, nebude mít dÛvod litovat a souãasnû vûﬁím, Ïe i dal‰í obãany svou poctivou prací ve prospûch obce pﬁesvûdãíme,
Ïe v˘sledek voleb je pro na‰i obec pozitivní
a ku prospûchu jejímu dal‰ímu rozvoji
a spoleãenskému Ïivotu.

Dovolte mi, abych Vám v‰em v tomto
pﬁedvánoãním ãase popﬁál klidné proÏití
vánoãních svátkÛ, mnoho rodinné pohody, klidu a souznûní se v‰emi lidmi okolo
Vás. VyuÏijte vánoãní svátky k setkávání
s lidmi, kteﬁí jsou blízcí Va‰emu srdci a spoleãnû proÏívejte tento poÏehnan˘ vánoãní
ãas.
Do nového roku 2019 bych Vám chtûl popﬁát hlavnû hodnû zdraví, které nelze niãím
jin˘m nahradit, mnoho ‰tûstí, bez kterého
nic nejde, krásné rodinné vztahy, které jsou
tûmi nejdÛleÏitûj‰ími vztahy v na‰em Ïivotû, mnoho pracovních úspûchÛ, které jsou
dÛleÏité pro dal‰í profesní rÛst, .... Tûchto
pﬁání by bylo hroznû moc a u kaÏdého je
jistû tím nejdÛleÏitûj‰ím, to co ho teì momentálnû nejvíce trápí a potﬁeboval by pﬁípadnû vyﬁe‰it nûjak˘ problém. Proto pﬁeji
v‰em jen to nejlep‰í a aÈ je pro v‰echny rok
2019 úspû‰n˘ a bezproblémov˘.
Kﬁivánek Petr

Seznam prací proveden˘ch na obecním majetku za záﬁí - prosinec 2018
Pro spoleãnost provádûjící úpravu pﬁípojky plynu na poboãce
Po‰ty partner jsme provedli pﬁípravné práce v podobû demontáÏe
zámkové dlaÏby, v˘kopov˘ch prací a paÏení v˘kopu.
Zahájena oprava fasády na objektu zdravotního stﬁediska, v první
fázi se jedná o provedení zateplení.
Obecní dÛm ã.p. 36 Opárno prochází dal‰í etapou celkové rekonstrukce, ve volební místnosti byla poloÏena nová podlaha a v souãasné dobû se mûní stﬁe‰ní krytina domu, vãetnû v˘mûny ãástí
vazby a doplnûní izolaãních vrstev stﬁechy.
Dal‰ími pomûrnû ãasovû nároãn˘mi pracemi, které momentálnû
provádíme na obecním majetku, jsou opravy v obecních bytech namátkovû, v˘mûny ãtyﬁech sprchov˘ch koutÛ v nájemním domû ã.p.
188 Velemín a ã.p. 6 Bﬁezno, opravy sádrokartonov˘ch stropÛ

Volby 2018
Ve dnech 5. - 6.10. 2018 probûhly v na‰í
obci volby do zastupitelstva obce, ve kter˘ch jsme si zvolili své zástupce do zastupitelstva obce na dal‰í ãtyﬁi roky. K volebním
urnám pﬁi‰lo odevzdat svÛj hlas a tím vyjádﬁit svÛj názor a pﬁání jak˘m smûrem se má
dál na‰e obec ubírat celkem 678 obãanÛ.
Ve volebních seznamech je, ve v‰ech na‰ich místních ãástech, zapsáno 1.283 voli-

a stûn v ã.p. 191 Velemín a ã.p. 16 Mile‰ov a podlahové krytiny
v ã.p. 191 Velemín.
Jako kaÏd˘ rok v dobû vegetaãního klidu provádíme proﬁezávky
a kácení stromÛ na pozemcích v majetku obce. TaktéÏ pokraãuje
úklid veﬁejn˘ch prostranství, v leto‰ním roce bohuÏel ztíÏen neprodlouÏením dotaãní smlouvy s Úﬁadem práce na VPP.
Z dÛvodu havarijního stavu bylo nutné provést v˘mûnu stavebních
v˘plní na obecním domû ã.p. 10 v ReÏném Újezdû.
Pokraãovali jsme v opravách obecních úãelov˘ch komunikací ve
v‰ech katastrech obce, vãetnû opravy parkovací plochy u transformátoru pod Lovo‰em.
Zahájili jsme zimní údrÏbu komunikací, chodníkÛ a provedli rozvoz
posypového materiálu.
Janda Petr

ãÛ, takÏe k volbám pﬁi‰lo odevzdat svÛj hlas
52,84 % voliãÛ na‰í obce. Chtûl bych tímto
podûkovat v‰em obãanÛm, kteﬁí k volbám
pﬁi‰li a odevzdali svÛj hlas a vyjádﬁili své
pﬁání jak by mûla na‰e obec po dal‰í ãtyﬁi
roky fungovat.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce
se uskuteãnilo 7.11. 2018. Na tomto jednání zastupitelé z ﬁad sv˘ch ãlenÛ zvolili starostu, místostarostu, ãleny rady a pﬁedsedy
kontrolního a finanãního v˘boru. Souãasnû
zastupitelstvo urãilo, Ïe funkce starosty

a místostarosty budou i v tomto volebním
období vykonávány jako uvolnûné.
Starostou obce byl zvolen Petr Kﬁivánek
a místostarostou Petr Janda. Dal‰ími ãleny
rady obce jsou Mgr. Ladislava Malíková,
Ing. EvÏen Rainer a Ing. Jiﬁí Skalick˘. Pﬁedsedkyní finanãního v˘boru byla zvolena
Mgr. Ladislava Malíková a pﬁedsedou kontrolního v˘boru Oldﬁich Hladík.
Úplné v˘sledky voleb do zastupitelstva
obce (poﬁadí je dle hlasovacího lístku) :
(Pokraãování na následující stranû)

Volební strana č.1 (celkem 50,40 % hlasů)

Volební strana č.2 (celkem 15,93 % hlasů)

Sdružení nezávislých kandidátů pro
Velemínsko
Jméno
Křivánek Petr
Janda Petr
Skalický Jiří
Podhorský Vítězslav
Hájková Tereza
Seidlová Dagmar
Rajniš Vlastimil
Pleskač Milan
Pakan Josef
Černohorský Jan
Licinberková Eva
Lache Karel
Hrůza Tomáš
Maličký Jiří
Brabenec Miloš

Počet
hlasů
432
425
391
316
302
297
328
239
300
241
242
273
248
259
287

Mandát
zastupitele
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Volební strana č.3 (celkem 21,36 % hlasů)

Nezávislí kandidáti pro Velemínsko
Jméno
Malíková Ladislava
Rainer Evžen
Chmelařová Ivana
Buřičová Lenka
Novotný Tomáš
Hýn Milan
Kirsch Pavel
Rendl Vít
Krahulík Robert
Opletalová Kateřina
Kaiprová Radka
Dlouhý Jan
Kadlec Antonín
Capiali Armando
Zahn Josef

Počet
hlasů
243
196
182
141
105
163
91
151
94
99
132
73
129
102
40

Mandát
zastupitele
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

PRO Velemínsko
Jméno
Mayer Vojtěch
Zikmund Filip
Wajshajtlová Iva
Lánská Veronika
Tétauer Michal
Faustus Dominik
Karfík Vladislav
Malík Václav
Jelínková Irena
Marešová Martina
Karfík Václav
Dekany Petr
Smidovčin Tomáš
Davídková Radka
Čechura Lukáš

Počet
hlasů
110
104
114
81
77
92
125
84
96
106
94
69
70
90
136

Mandát
zastupitele
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO

Volební strana č.4 (celkem 12,30 % hlasů)

Sdružení Komunistické strany Čech a
Moravy a nezávislých kandidátů

Jméno
Poráč Martin
Dvořák Miloslav
Stejskal Oldřich
Duda Miroslav
Hladík Oldřich
Fenclová Helena
Hervert Josef
Hajný Vladimír
Veinholdová Andrea
Kosprdová Božena
Červenková Iveta
Máčeková Vilma
Ocztoš Jiří
Petrik Jiří
Stružík Petr

Počet
hlasů
80
92
71
97
106
67
70
81
72
67
76
60
57
64
58

Mandát
zastupitele
NE
NE
NE
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Lípy republiky 1918-2018
Îiv˘ památník a zároveÀ jedineãn˘ symbol pﬁipomínající na‰e národní dûjiny u pﬁíleÏitosti 100.v˘roãí vzniku âeskoslovenské republiky vysadili i obyvatelé na‰í
obce.
Nedûlní de‰tivé odpoledne 28.ﬁíjna neod-
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radilo obyvatele Mile‰ova, Bílinky a Opárna, aby se v tento v˘znamn˘ den se‰li
a spoleãnû lípu vysadili. Mile‰ov‰tí si pro
svÛj strom zvolili náves, na Bílince poroste
v prostoru obecní „zahrady“ a své místo si
na‰la i v Opárnû. Na akcích zaznûly krátké

Tradiãní povánoãní
turnaj ve volejbale,
nohejbale a pinpongu
Rádi bychom Vás pozvali na tradiãní
povánoãní turnaje:
■ PINPONG dne 26. 12. 2018
od 08:30 hod.
■ NOHEJBAL dne 28. 12. 2018
od 09:00 hod.
■ VOLEJBAL dne 30.12.2018
od 10:00 hod.
V tûlocviãnû Základní ‰koly
ve Velemínû.
Co vzít s sebou: ãistou sportovní
obuv a obleãení, pití, dobrou náladu
a skvûlou formu.
V‰ichni jsou srdeãnû zváni.

Termín uzávûrky do dal‰ího
vydání Velemínského zpravodaje
je 20. bﬁezna 2019.

proslovy a hymny âeské a Slovenské republiky. Poté byly zasazené lípy ozdobeny
v barvách trikolóry a na závûr si pﬁítomní na
tento den spoleãnû pﬁipili.
Dûkujeme organizátorÛm akce a hlavnû
v‰em, kteﬁí pﬁi‰li a v˘sadbou lípy posílili sounáleÏitost s místem, v nûmÏ Ïijí, a zanechali
tak i poselství budoucím generacím.

Rozsvícení vánoãního stromu
Leto‰ním rokem jsme zahájili tradici rozsvícení vánoãního stromu ve Velemínû.
Chtûli bychom tuto tradici zachovat i pro dal‰í generace, proto jsme zvolili v˘sadbu
Ïivého smrku. Dne 1. prosince 2018 jsme se po vánoãním jarmarku ve ‰kole se‰li
u vánoãního stromeãku u obecního úﬁadu. Byl pﬁipraven stánek s hork˘mi nápoji
a men‰ím obãerstvením. Kolem pÛl páté, kdyÏ se stmívalo, nám zazpívaly dûti z M·
a Z· Velemín pod vedením paní Evy Mazánkové koledy. Pár slov nám jako zástupce obce pronesla paní Ladislava Malíková a rozsvítila stromeãek. Cel˘ veãer
panovala vánoãní atmosféra. Hrály koledy, dûti se koulovaly, dospûláci popíjeli svaﬁák, medovinu, ochutnali cukroví, ale pﬁedev‰ím si spolu povídali. Proto jsme velmi
rádi a chtûli bychom podûkovat, Ïe jsme se se‰li v tak vysokém poãtu vzhledem
k tomu, Ïe to byla první akce tohoto typu. ProtoÏe komunikace mezi lidmi je velmi
dÛleÏitá. Závûrem bych Vám chtûla popﬁát krásné Vánoce, hodnû ‰tûstí, zdraví
a spokojenosti v novém roce.
Tû‰íme se na dal‰í akce v novém roce.
Kunrtová Monika

Mikulá‰ská ve Velemínû
Sobotní odpoledne 8.12.2018 nás pﬁi‰el do Motorestu ve
Velemínû nav‰tívit Mikulá‰, ãert a andûl. Andûl nás provázel cel˘m programem ve formû andûlské diskotéky s bublinkami, rÛzn˘ch úkolÛ, vtipÛ a modelováním balónkÛ.
Kolem pÛl ‰esté se z pekla vyhrabal ãert. Dûtiãky to zvládly skvûle a nebály se. Pﬁeci jen na toho bláznivého ãerta
musel dohlíÏet Mikulá‰, aby si nûjaké to zlobivé dítko neodnesl. Postupnû se v‰echny dûti vystﬁídaly buì u Mikulá‰e s andûlem nebo u ãerta a ﬁekly básniãku nebo zazpívaly. Poté dostaly za odmûnu balíãek s ãokoládou, bonbóny
a ovocem. Vûﬁíme, Ïe si to v‰ichni uÏili a tû‰íme se na dal‰í
akce v novém roce. Fotografie z Mikulá‰ské a dal‰ích akcí
naleznete na webov˘ch stránkách obce www.velemin.cz a
nebo na FB stránkách - Obec Velemín.
Kunrtová Monika
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Na Borãi vysadili dva památné
stromy a vysvûtili kapliãku
Boreã - Jeden strom svobody jako pﬁipomenutí událostí 17. listopadu 1989 a druh˘
ke 100. v˘roãí vzniku republiky zasadili v
nedûli 18. listopadu 2018 z vlastní iniciativy
obãané malé obce Boreã. Lípu srdãitou, povaÏovanou za ãesk˘ národní strom, posvûtil
tﬁebenick˘ faráﬁ Tomasz Dziedzic.
Malou slavnost, pﬁi které byla vysvûcena
také místní kapliãka z roku 1910, inicioval
pan Dominik Faustus. „Iniciativa vze‰la od
zdej‰ích obãanÛ a jsem rád, Ïe nám Obecní úﬁad ve Velemínû pﬁislíbil podporu,“ doplnil Dominik Faustus.
Kapliãka byla novû zasvûcena Pannû

Marii. AÏ pﬁi samém aktu svûcení, kterému
pﬁihlíÏelo nûkolik desítek obãanÛ, si faráﬁ
Dziedzic v‰iml symbolu nad vchodem do
kapliãky, kter˘ oznamoval, Ïe kaple byla pÛvodnû zasvûcena Trojici boÏí. „Marii tady
alespoÀ nebude smutno a ochraÀovat Vás
bude i Trojice BoÏí“, vtipnû glosoval knûz.
Akce, která mûla podtitul „Nezapomínejme na své koﬁeny“, se zúãastnili nejenom
obyvatelé Borãe, ale také blízkého ReÏného Újezdu a Bílinky. DoplÀme je‰tû, Ïe bílin‰tí zasadili svÛj strom 28. ﬁíjna 2018 a k jeho
koﬁenÛm je‰tû pﬁidali vzkaz budoucím generacím.
Miloslava Lánská

K obãanÛm promluvil Dominik Faustus

Svûcení kapliãky

Stromy posvûtil tﬁebenick˘ faráﬁ

Mile‰ovská soutûÏ o nejtûÏ‰í a nejhezãí bramboru 1. roãník
Toto soutûÏní klání probûhlo v pátek
26.10. 2018 na fotbalovém hﬁi‰ti v Mile‰ovû.
SoutûÏe se mohl zúãastnit ten, kdo sám
brambory pûstuje v Mile‰ovû a okruhu cca
15 km od Mile‰ova.
Oznámení o soutûÏi bylo v hostinci U âern˘ch a i mailem na Obecní úﬁad ve Velemínû. Pravidla soutûÏe byla spolu s vyhlá‰ením soutûÏe, pﬁesnû specifikována.
SoutûÏ byla vyhlá‰ena ve dvou kategoriích a to kdo vypûstuje nejtûÏ‰í bramboru a
kdo nejhezãí bramboru. Ceny 1L rumu a
1/2L 50% merunkovice.
S nejtûÏ‰í bramborou to bylo jednoduchéváÏil jsem /K. Hunãa/ na digitální váze s
pﬁesností 1g pod kontrolou pﬁítomn˘ch.
Urãit nejhezãí bramboru-to byl témûﬁ nadlidsk˘ úkol a s tímto se popral dámsk˘ t˘m
ve sloÏení Jana Sokolová, Eva Mazánková
a Katka Smidov‰tinová.
Se soutûÏními bramborami pﬁi‰lo nakonec 7 pûstitelÛ, mnozí oslovení soutûÏ pﬁedem vzdali z dÛvodu sucha, ‰koda, pﬁi‰li o
spoleãenskou ãást veãera. „Není dÛleÏité
vyhrát, ale zúãastnit se“.
Dál nebudu napínat, v kategorii netûÏ‰í
brambora vyhrál Ondra Karfík, váha brambory 460g.
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ

●

4 / 2018

Cenu 1L rumu pﬁevzal za úãasti dûdy L.
Hajného.
V kategorii nejhezãí brambora pﬁipadla
1. cena J. Sokolovi-brambora mûla tvar plovoucí kachniãky, cenu merunkovice jsme na
pokyn v˘herce neprodlenû propili.
Litr rumu na v˘slovn˘ a dÛrazn˘ pokyn
dûdy L. Hajného skonãil v bufetu na Mile‰ovce a poslouÏí v nadcházejících plískanicích mile‰ovsk˘m turistÛm na grog.

Pûkn˘ soutûÏní veãer byl zakonãen spoleãnou zábavou, Jana Sokolová usmaÏila
kopu v˘born˘ch bramborákÛ, pivko, vínko
teklo, k Ïádn˘m hádkám a strkanicím nedo‰lo a i na tanec s pﬁítomn˘mi dámami nakonec do‰lo.
Co dodat závûrem-podûkování v‰em co
se na akci podíleli a tû‰ením se za rok na
2. roãník soutûÏe.
„Bramborám zdar“
Sepsal: Ing. Karel Hunãa

Pohled do historie
Dobkoviãek
Poslední ãást ãlánku z bakaláﬁské práce od paní Bc. Dany Chrastilové z Dobkoviãek o budovû mateﬁské ‰koly v Dobkovicích.
Malé obce mûly na poãátku první republiky vlastní ‰kolu nebo mateﬁskou ‰kolu jen velmi zﬁídka. Vhodn˘ch budov, které patﬁily obci
nebo spadaly alespoÀ do její správy bylo málo a v pohraniãních oblastech je‰tû ménû. V popisované obci patﬁila pﬁed rokem 1918 naprostá vût‰ina domÛ ãesk˘m NûmcÛm a ti nemûli prakticky Ïádn˘
dÛvod k propÛjãení sv˘ch domÛ do obecného zájmu. Teprve o cel˘ch deset let pozdûji se v Dobkovicích podaﬁilo zaloÏit alespoÀ mateﬁskou ‰kolu jako poboãku ãeské ‰koly v Chotimûﬁi, ‰kolku mûl na
starosti stejn˘ správce jako v chotimûﬁské ‰kole, a to aÏ do záﬁí
1938.
V prvních letech to byla pouze jedna místnost, která byla umístûna ve vlhkém pﬁízemí velkého hospodáﬁského domu ãp. 26, jenÏ se
nacházel v tehdej‰ím centru obce. Dobkovická mateﬁská ‰kola si asi
svÛj název tak moc nezaslouÏila. Jediná místnost byla malá, a co
bylo hor‰í i nepﬁíjemnû vlhká. Uãitelka BoÏena po svém nástupu v
roce 1930 zjistila, Ïe dûtské hraãky i potﬁeby pro vyuãování nejen,
Ïe nemají Ïádné své místo, ale jsou i po‰kozené a zanedbané, stejnû jako celá ‰kolka. VÛbec se jí tato situace nelíbila, a to pﬁedev‰ím
kvÛli mal˘m dûtem, které jí byly svûﬁeny do péãe. Ty byly ov‰em
stejnû úÏasné jako v‰ude jinde, chudé sociální pomûry jako by se
jich nedot˘kaly a svou mladiãkou uãitelku pﬁijaly s otevﬁenou náruãí. Nová uãitelka ‰koly si ve svém Ïivotopisu zapsala slova „ zdi byly
do poloviny vlhké, sousedili jsme tûsnû s chlévem a do na‰eho v˘chovného zamûstnání buãely krávy a rachotily ﬁetûzy.“ Tehdy velmi
mladá devatenáctiletá BoÏena Trellová pí‰e i o neodbytn˘ch husách, které pokaÏdé vbíhaly dovnitﬁ s kaÏd˘m otevﬁením dveﬁí, i o
tom, jak mnohokrát Ïádala o pomoc hospodáﬁe, ale ten nikdy nepomohl a hygienické podmínky se postupem ãasu staly velmi alarmující.
Dva roky po zaloÏení ãeské ‰koly v roce 1930 bylo pﬁi sãítání lidu
v obci jiÏ 77 osob ãeské národnosti, ale jejich slovo nemûlo velkou
váhu a ãesk˘ vliv na dûní v obci byl zanedbateln˘. Oproti tomu vût‰ina nûmeck˘ch pﬁed‰kolních dûtí nav‰tûvovala chotimûﬁskou
novou ‰kolní budovu, kde byly hygienické podmínky na dostaãující
úrovni a jejich zahrada splÀovala obecnû platnou normu.
Téma úrovnû a rozvoje mateﬁsk˘ch ‰kol bylo v kvûtnu téhoÏ roku
souãástí programu konference uãitelstva v Praze. Znovu tam byla
otevﬁena otázka naprosto nedostateãn˘ch hygienick˘ch podmínek
stávajících mateﬁsk˘ch ‰kol. Konference projednávala mimo jiné i

nutnost, vlastní veﬁejnosti uzavﬁené, zahrady jako souãásti ‰kolky, to
se zároveÀ s chybûjícími didaktick˘mi pomÛckami a kvalitním nezávadn˘m vnitﬁním zaﬁízením stalo alarmujícím prvkem celé tehdej‰í
diskuze.
Stejná neutû‰ená situace byla i v mateﬁské ‰kole v Dobkovicích a
trvala dlouhé ãtyﬁi následující roky po otevﬁení. Zmûna pﬁi‰la aÏ poãátkem roku 1932, kdy ãesk˘ statkáﬁ z nejvût‰ího místního statku ãp.
1 Karel Musil, kter˘ se v roce 1938 stal jedním z posledních ãesk˘ch
zastupitelÛ obce, oslovil v záleÏitosti budovy ‰koly správce mateﬁské ‰koly Josefa ·edivého. Upozornil ho na moÏnost pronajmutí tﬁí
vût‰ích místností v nûmecké vile v ãp.47. Tehdy se jednalo o pomûrnû velkou dvoupatrovou vilu, kterou musel majitel Johann Schwarzenberg kvÛli zadluÏení prodat. Nov˘m majitelem se stal ãesk˘
Nûmec Karel Lifka, kter˘ pﬁízemí je‰tû téhoÏ roku pronajal státu a
mateﬁská ‰kola získala hezké prostory ve druhé budovû vlevo pﬁi
vjezdu do obce. Bûhem následujících prázdnin byly provedeny potﬁebné opravy, místnosti byly novû vymalovány, okna dostala záclonky a v‰e bylo pﬁipraveno na následujícího prvního záﬁí roku 1932.
V˘hledy na nejvy‰‰í horu ãeského stﬁedohoﬁí Mile‰ovku a na blízk˘ vrch Lovo‰ s malou ovocnou zahradou zmûnily podmínky v‰ech
zúãastnûn˘ch. Správce ‰koly Josef ·ediv˘ se nastûhoval do hoﬁej‰ího bytu a mateﬁská ‰kola mûla k dispozici prostornou uãebnu,
hernu, a dokonce i ‰kolní kabinet. Prostory mateﬁské ‰koly oficiálnû
schválil litomûﬁick˘ ‰kolsk˘ inspektor Tesaﬁ dne 1. února 1932. Místnosti vãetnû horního bytu byly pronajaty na následujících pût let.
O rok pozdûji byla budova prodána v draÏbû novému majiteli Antonínovi Hühnelovi, kter˘ nechal velmi záhy po koupi budovu zrekonstruovat a mateﬁská ‰kola mûla najednou mnohem lep‰í podmínky. âeská ‰kolka zÛstala v ãp. 47 aÏ do konce záﬁí 1938 a dodnes tato budova náleÏí obci, která zde pronajímá obecní byty.
Kunrtová Monika
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Vánoãní jarmark ve ‰kole
1.prosince 2018 probûhl v prostorách základní ‰koly jiÏ 15. vánoãní jarmark. Îáci, dûti,
paní uãitelky a správní zamûstnanci pﬁipravili v˘robky s vánoãní tematikou. Jarmark se uÏ
tradiãnû tû‰í velké pozornosti obãanÛ a veﬁejnosti. Souãástí jarmarku jsou i dílniãky pro dûti,
na kter˘ch si nejmen‰í mohou vyrobit své v˘robky, popﬁ. zahrát si hry s vánoãní tematikou.
Na‰i fotbalisté pﬁipravili obãerstvení pro zahﬁátí v mrazivém dni. Kuchaﬁky upekly tradiãní
závin a snûhové peãivo.
Za penízky utrÏené na jarmarku pojedou dûti za odmûnu v pﬁedvánoãním ãase do kina a
zbytek bude pouÏit na odmûny pﬁi rÛzn˘ch soutûÏích poﬁádan˘ch ve ‰kole.
Dovolte mi, abych touto cestou podûkovala za spolupráci zamûstnancÛm obecního
úﬁadu, vedení Obce Velemín, sportovcÛm z SK Velemín, rodiãÛm, v‰em zamûstnancÛm
‰koly, dûtem a ÏákÛm za spolupráci pﬁi realizaci ‰kolního jarmarku. Moc dûkujeme.
Mgr. Ladislava Malíková, ﬁeditelka ‰koly

JAK SLAVILI VÁNOâNÍ SVÁTKY NA·E PRAPRABABIâKY A PRAPRADùDEâCI
Jak moc se li‰í dne‰ní proÏívání vánoãních svátkÛ od zpÛsobu,
jak˘m je slavili na‰i pﬁedci? Zkusme se vrátit v ãase o zhruba 250
let zpátky a podívat se jaké vánoãní zvyky a tradice byly pro na‰e
praprapra(a je‰tû více pra)rodiãe obvyklé.
AÏ do 17. století se Vánoce slavili pﬁeváÏnû v kostelech a teprve
poté se zaãali roz‰iﬁovat také do domácností. S církevními slavnostmi byly neodmyslitelnû spojeny náboÏenské vánoãní hry hrané
studenty. Mnozí z nich do her pﬁidávali svûtské scénky, za coÏ byli
z kostela vyhánûni. Své hry pak chodili hrát od domu k domu, z
ãehoÏ pozdûji pravdûpodobnû vznikla tradice koledování.
Podobné to bylo také s betlémy, které byly zprvu k vidûní pouze v
kostelech. Poté co je Josef II. zakázal ve svatostáncích vystavovat,
roz‰íﬁila se tato tradice do domácností. Zvyk zdobení vánoãního
stromku vznikl aÏ mnohem pozdûji. Jako vánoãní dekorace se zaãaly stromy pouÏívat aÏ v druhém desetiletí 19. století ve ‰lechtick˘ch a mû‰Èansk˘ch rodinách. Nejprve se vû‰ely ze stropu ‰piãkou
dolÛ a aÏ pozdûji se zaãaly stavût do speciálních stojánkÛ.
DÛleÏitou souãástí Vánoc na‰ich pﬁedkÛ byly odjakÏiva povûry,
nejrÛznûj‰í zvyky a tradiãní pokrmy. ·tûdr˘m dnem pro na‰e pﬁedky konãil advent, kter˘ je dobou pÛstu. Hospodynû od rána pekly vánoãky, na obûd se ãasto pﬁipravoval bezmas˘ Kuba (kroupy s houbami). Na ‰tûdroveãerní stÛl patﬁila polévka (zasmaÏená, hrachová,
nebo rybí) a jako hlavní chod se pak klasicky podávala ryba. Nejãastûji to byl kapr, kter˘ se pﬁipravoval naãerno a ke kterému patﬁila speciální omáãka. AÏ od konce 19. století se objevuje kapr smaÏen˘ s bramborov˘m salátem. Jako dezert se podávaly vdolky, lívance nebo rÛznû upravené ovoce.
Ze su‰eného ovoce a oﬁechov˘ch skoﬁápek se také vyrábûly
drobné hraãky. Stejné „ingredience“ pak byly souãástí tradiãních
‰tûdroveãerních zvykÛ - pou‰tûní oﬁechÛ se svíãkami ãi rozkrajováVELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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ní jablka. Na‰i pﬁedkové vûﬁili také mnoha povûrám. Lich˘ poãet stolovníkÛ u ‰tûdroveãerní veãeﬁe mûl nosit smÛlu stejnû jako praní a
su‰ení prádla o ·tûdrém dnu. ·tûdroveãerní zvyky mûly mimo jiné
za úkol vyplnit dobu mezi veãeﬁí a pÛlnoãní m‰í. Tu si na‰i pﬁedci
krátili také hrou v kostky nebo kartami, jiní se vydávali na náv‰tûvy
k sousedÛm.
Následující den, na BoÏí hod, bylo zakázáno pracovat. Povoleno
bylo pouze obstarání dobytka a pﬁíprava obûda. K nûmu se stejnû
jako na Sv. ·tûpána podávalo maso - husa, zajíc nebo vepﬁová peãenû. Na Sv. ·tûpána se pak chodilo do kostela, kde se svûtil oves.
Ten se házel na faráﬁe jako symbolika ukamenování Sv. ·tûpána patrona koní.
Nûkteré informace v ãlánku ãerpají z knih Veselé chvíle v Ïivotû
lidu ãeského a Co je‰tû nevíte o Ïivotû na‰ich pﬁedkÛ. Pokud vás
Ïivot na‰ich pﬁedkÛ zajímá, rozhodnû doporuãuji pﬁeãíst.
ANDREA VEINHOLDOVÁ

Po stopách První republiky,
aneb na‰e v˘prava do Litomûﬁic na oslavy 100 let
od vzniku samostatného âeskoslovenského státu
V pátek 26. ﬁíjna po druhé vyuãovací hodinû (nûkteﬁí z nás stihli
napsat písemku z pﬁírodopisu) jsme vyrazili smûr Litomûﬁice. I pﬁes
zpoÏdûní „vlakobusu“ se nám podaﬁilo stihnout pﬁeplnûn˘ vlak do Litomûﬁic a pﬁed pÛl jedenáctou jsme dorazili na Horní nádraÏí.
Cestou na v˘stavi‰tû Zahrady âech se nûkteﬁí z nás potkali
hodnû zblízka s dopravními znaãkami, v‰ichni jsme pﬁekonali ﬁadu
kﬁiÏovatek a nestíhali jsme ani poãítat pﬁechody, které jsme pﬁe‰li.
Nasadili jsme ostré tempo a po jedenácté hodinû jsme stáli u brány
v˘stavi‰tû. Poté, co jsme se nahlásili poﬁadatelÛm, jsme se ‰li nasvaãit. Je‰tû pﬁed komentovanou prohlídkou areálu jsme se dozvûdûli hodnû zajímavého o první svûtové válce od ãeskoslovensk˘ch
legionáﬁÛ, nav‰tívili jsme vojensk˘ lazaret a ochutnali jáhlovou ka‰i
pﬁipravenou v polní kuchyni. Také jsme obhlédli stánky s jídlem
a sladkostmi. Pﬁed dvanáctou hodinou jsme byli pﬁipraveni absolvovat objednanou prohlídku. Zahájili jsme ji v pracovnû T. G. Masaryka, kter˘ se s námi rád vyfotil, prohlédli jsme si, jak bydleli obyãejní
lidé a boháãi a také jsme zavítali do lidové knihovny. Celou dobu
nás sledovaly Ïivé sochy E. Bene‰e a M. R. ·tefánika. V nemocnici jsme se pﬁipletli k právû probíhající operaci (Adéla) a seznámili
jsme se s bláznem Pepou, kter˘ se s nûkter˘mi vyfotil. V tûlocviãnû
jsme shlédli mezinárodní boxerské utkání a prohlédli jsme si vystavené sportovní potﬁeby a náãiní. V prvorepublikové ‰kole nás pﬁivítala milá paní uãitelka a dvû ‰kolní inspektorky, se kter˘mi jsme si
zazpívali Masarykovu oblíbenou píseÀ „Ach synku“. V sousední
místnosti s dobov˘mi hraãkami jsme opût narazili na blázna Pepu
a pak jsme se vydali za technikou. Vyfotili jsme si automobily - veterány (Praga, Tatra a Peugeot), motocykly, pojízdnou hasiãskou
stﬁíkaãku, staré pluhy a kultivátory. Odpoãinuli jsme si v kabaretu pﬁi
zpûvu dobov˘ch písní a pﬁed jednou hodinou jsme se vydali k pódiu,
kde si zástupci b˘val˘ch páÈákÛ pﬁevzali ceny za v˘tvarné dílo ke
100. v˘roãí od zaloÏení âeskoslovenska. Poté jsme si vystáli frontu
na trdelník a nahlédli do dobové restaurace. Neodolali jsme dûtskému hﬁi‰ti, na kterém jsme se poﬁádnû vyﬁádili. Dal‰í na‰e zastávka
byla u klauna, kde jsme si vyzkou‰eli svou zruãnost. ZapÛjãil nám
diabolo, hÛlky, stuhu, chÛdy... Na pouti jsme si zakoupili perníková
srdce, cukrovou vatu, pendreky a balónky. Eli‰ka se svezla na kolotoãi. Nûkolik z nás si vyzvedli rodiãe. Poté jsme opût zavítali do tûlocviãny. Michal se odváÏil vstoupit do ringu a rozdat si to s boxerem. ¤ada z nás si vyzkou‰ela pﬁeskoky pﬁes ‰védskou bednu
a pﬁes kozu. Pﬁed tﬁetí hodinou jsme se rozlouãili s v˘stavi‰tûm a vyrazili známou cestou na nádraÏí. Tentokrát se témûﬁ v‰ichni z nás
znaãkám zdárnû vyhnuli a po pÛl ãtvrté jsme dorazili na nástupi‰tû,
kde uÏ nás nohy neunesly a na vlak do Lovosic jsme ãekali v sedû.
Do Velemína jsme dorazili bez zpoÏdûní pﬁed pÛl pátou. Plni dojmÛ
a pûkn˘ch záÏitkÛ jsme vyrazili k na‰im domovÛm.
Úãastníci v˘jezdu: páÈáci, ‰esÈáci a paní uãitelka
Mgr. S. Holubová

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle § 95 zákona o obcích, v platném
znûní) ã. 3/2018 konaného dne 17.9.2018 od
18,00 hodin
Pﬁítomni: Prof. Ing. âechura Luká‰ Ph.D., Hladík
Oldﬁich, Chmelaﬁová Ivana, Janda Petr, Karfík Vladislav, Kﬁivánek Petr, Mgr. Malíková Ladislava, Pakan
Josef, Podhorsk˘ Vítûzslav, Ing. Rainer EvÏen, Rajni‰ Vlastimil, Seidlová Dagmar, ing. Skalick˘ Jiﬁí,
Omluveni: Ing. Duda Miroslav, KoÈová Jitka,
BOD â. 1 ÚVOD
Pﬁedsedající schÛze - starosta p. Kﬁivánek - pﬁivítal ãleny zastupitelstva a pﬁítomné obãany. Je pﬁí-

tomno 13 z 15 ãlenÛ ZO, tzn. zastupitelstvo obce je
usná‰eníschopné.
Pﬁedsedající schÛze konstatoval, Ïe zasedání bylo
ﬁádnû svoláno v souladu s § 92 zákona ã. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na
úﬁední desce Obecního úﬁadu Velemín zveﬁejnûna v
souladu se zákonem po dobu nejménû 7 dní a souãasnû byla zveﬁejnûna na „elektronické úﬁední
desce“.
Následnû pﬁedsedající urãil zapisovatelkou paní E.
Licinberkovou a ovûﬁovatele zápisu - Ing. Rainer
EvÏen a Podhorsk˘ Vítûzslav.
Dále starosta pﬁednesl návrh na sloÏení návrhové
komise:
Mgr. L.Malíková, I.Chmelaﬁová, O.Hladík.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 44/2018: Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve sloÏení:
Mgr. L.Malíková, I.Chmelaﬁová, O.Hladík
Dále pﬁedsedající seznámil pﬁítomné s návrhem
programu. K návrhu nebyly vzneseny pﬁipomínky a
návrhy na dal‰í doplnûní. Pﬁed hlasováním dal pﬁedsedající moÏnost vyjádﬁit se pﬁítomn˘m obãanÛm:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dne‰ního zasedání:
1. Úvod (urãení ovûﬁovatelÛ zápisu a zapisovatele)
2. Zpráva starosty obce
3. Hospodaﬁení obce
4. Zmûny rozpoãtu obce na r. 2018
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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5. Majetek obce
6. RÛzné
7. Diskuse, závûr
V˘sledek hlasování: pro: 13 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 45/2018 bylo schváleno
BOD â. 2 ZPRÁVA STAROSTY OBCE
Starosta obce seznámil pﬁítomné s jednáním rady
obce od posledního veﬁejného jednání zastupitelstva
obce a s ãinností obecního úﬁadu.
BOD â. 3 HOSPODA¤ENÍ OBCE
a) Starosta obce seznámil pﬁítomné s hospodaﬁením obce za mûsíce leden aÏ srpen 2018 a se stavy
penûÏních prostﬁedkÛ na úãtech obce (ke dni
17.9.2018):
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí zprávu o
hospodaﬁení obce za mûsíce leden aÏ srpen
2018.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 46/2018 bylo schváleno
b) Projednáno pﬁijetí sponzorsk˘ch darÛ pro obec
Velemín. Jedná se o sponzorské dary na poﬁádání
kulturních a sportovních akcí pro dûti na území obce
a na konání Benefiãního festivalu Mile‰ov v celkové
v˘‰i 39.000,- Kã.
- od Ing. Skalick˘ Jiﬁí ............................3.000,- Kã
- od Podhorsk˘ Vítûzslav .........................500,- Kã
- od Podhorsk˘ Vítûzslav .........................500,- Kã
- od Plesník Václav ...............................2.000,- Kã
- od Pﬁistoupil Josef ..............................2.000,- Kã
- od Svobodová Vladimíra ....................4.000,- Kã
- od Pitek Daniel ...................................1.000,- Kã
- od Pakan Josef ...................................1.000,- Kã
- od Stama a.s. .....................................5.000,- Kã
- od Ing. Jaroslav Vanûk s.r.o. ............20.000,- Kã
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí sponzorsk˘ch darÛ v celkové v˘‰i 39.000,- Kã:
- od Ing. Skalick˘ Jiﬁí ............................3.000,- Kã
- od Podhorsk˘ Vítûzslav .........................500,- Kã
- od Podhorsk˘ Vítûzslav .........................500,- Kã
- od Plesník Václav ...............................2.000,- Kã
- od Pﬁistoupil Josef ..............................2.000,- Kã
- od Svobodová Vladimíra ....................4.000,- Kã
- od Pitek Daniel ...................................1.000,- Kã
- od Pakan Josef ...................................1.000,- Kã
- od Stama a.s. .....................................5.000,- Kã
- od Ing. Jaroslav Vanûk s.r.o............. 20.000,- Kã
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 47/2018 bylo schváleno
BOD â. 4 ZMùNY ROZPOâTU OBCE NA R. 2018
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné s
nutností realizace zmûn v rozpoãtu obce z dÛvodu
pﬁijetí dotací, dorovnání skuteãného pﬁíjmu a pﬁesunu mezi jednotliv˘mi kapitolami - specifikace jednotliv˘ch ãástek a kapitol je uvedena v pﬁíloze tohoto
zápisu vãetnû zdÛvodnûní jednotliv˘ch zmûn. Oproti
zveﬁejnûnému návrhu je nav˘‰ena ãástka ve v˘dajové ãásti u kapitoly 3613 o 250.000,- Kã (zmûna celkem 450.000,- Kã). Celkem se jedná o nav˘‰ení pﬁíjmové ãásti rozpoãtu o 1,827.748,- Kã a v˘dajové
ãásti rozpoãtu ve v˘‰i 2,077.748,- Kã. Na dorovnání
rozdílu ve v˘‰i -250.000,- Kã bude pouÏit zÛstatek
na bankovních úãtech.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoãtové zmûny
v pﬁíjmové ãásti o 1,827.748,- Kã a v˘dajové ãásti
ve v˘‰i 2,077.748,- Kã tak, jak byly pﬁedneseny a
jsou specifikovány v pﬁíloze tohoto zápisu. Na
dorovnání rozdílu ve v˘‰i -250.000,- Kã bude
pouÏit zÛstatek na bankovních úãtech.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 48/2018 bylo schváleno
BOD â. 5 MAJETEK OBCE
a) Projednána smlouva o uzavﬁení budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene a dohodu o umístûní
stavby ã.IE-12-4005900/VB/01 t˘kající se uloÏení kabelu NN na pozemku p.p.ã. 635/1 ve vlastnictví obce
Velemín v k.ú. Dobkoviãky za cenu 9.424,- Kã +
DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s.. Jedná se o rekonstrukci ãásti vedení NN v místní ãásti Dobkoviãky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení smlouvy
o uzavﬁení budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného
bﬁemene a dohodu o umístûní stavby ã.IE-124005900/VB/01 t˘kající se uloÏení kabelu NN na
pozemku p.p.ã. 635/1 ve vlastnictví obce Velemín
v k.ú. Dobkoviãky za cenu 9.424,- Kã + DPH.
Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s.. Jedná se o rekonstrukci ãásti vedení NN v místní ãásti Dobkoviãky.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 49/2018 bylo schváleno
b) Projednána smlouva o uzavﬁení budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene a smlouva o právu
provést stavbu ã.IP-12-4008630/VB/1 t˘kající se uloÏení kabelu NN na pozemku p.p.ã. 1433 a 58/3 ve
vlastnictví obce Velemín v k.ú. Velemín za cenu
1.000,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s..
Jedná se o zﬁízení nové pﬁípojky NN k pozemku ve
vlastnictví paní E.Rainerové, kter˘ je urãen pro v˘stavbu RD.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení smlouvy
o uzavﬁení budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného
bﬁemene a smlouva o právu provést stavbu ã.IP12-4008630/VB/1 t˘kající se uloÏení kabelu NN na
pozemku p.p.ã. 1433 a 58/3 ve vlastnictví obce
Velemín v k.ú. Velemín za cenu 1.000,- Kã + DPH.
Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s.. Jedná se o zﬁízení nové pﬁípojky NN k pozemku ve vlastnictví
paní E.Rainerové, kter˘ je urãen pro v˘stavbu RD
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 1
Usnesení ã. 50/2018 bylo schváleno
c) Projednán nákup pozemkÛ v k.ú.Bíl˘ Újezd pﬁístupová komunikace a okolí vodárny v osadû Hru‰ovka. Konkrétnû se jedná o pozemky p.ã. 674/3 a
674/4 v k.ú. Bíl˘ Újezd. O cenû pozemkÛ je zpracován znaleck˘ posudek, kter˘ stanovil cenu na 35,Kã/m2. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a povolením vkladu do KN budou hrazeny obcí.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemkÛ v
k.ú.Bíl˘ Újezd - pﬁístupová komunikace a okolí
vodárny v osadû Hru‰ovka. Konkrétnû se jedná o
pozemky p.ã. 674/3 a 674/4 v k.ú. Bíl˘ Újezd. O
cenû pozemkÛ je zpracován znaleck˘ posudek,
kter˘ stanovil cenu na 35,- Kã/m2. Náklady spo-

jené s vyhotovením kupní smlouvy a povolením
vkladu do KN budou hrazeny obcí.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se:
Usnesení ã. 51/2018 bylo schváleno
d) Projednána Ïádost manÏelÛ Tomá‰e a Mironie
HrÛzov˘ch, Velemín 87 o narovnání majetkoprávního
vztahu k nemovitostem p.ã.st.85 vãetnû stavby stodoly a p.p.ã. 47/5 v k.ú. Velemín. Jedná se o nemovitosti, které jsou manÏeli HrÛzov˘mi dlouhodobû
uÏívány a stavba stodoly je udrÏována a opravována. Pozemky, které jsou souãástí zahrady u nemovitosti, která je ve vlastnictví Ïadatelky. Souãasnû se
jedná o pozemky, které jsou pﬁístupné pouze pﬁes
pozemky Ïadatelky nebo pozemky ve vlastnictví tﬁetích osob.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí o této
Ïádosti na dal‰í jednání zastupitelstva obce.
Bude zpracován znaleck˘ posudek o cenû pﬁedmûtn˘ch nemovitostí a následnû budou vedena
jednání o pﬁípadném prodeji tûchto nemovitostí a
o pﬁípadném sníÏení kupní ceny za opravy investované manÏeli HrÛzov˘mi
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 52/2018 bylo schváleno
e) Projednána Ïádost manÏelÛ Radka Gábora a
Radky Gábor ·vejchové, Terezínská 215/16, Lovosice o odkoupení ãásti pozemku p.ã.st.85 v k.ú. Velemín. Jedná se o ãást pozemku pﬁímo navazující na
stavbu domu ãp. 95, a to v ‰íﬁce 3m po celé délce
domu aÏ ke stavbû stodoly.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí o této
Ïádosti na dal‰í jednání zastupitelstva obce.
Vzhledem k tomu, Ïe o stejn˘ pozemek Ïádají i
manÏelé HrÛzovi, bude o tûchto Ïádostech rozhodnuto souãasnû na stejném jednání zastupitelstva obce.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 1
(p.âechura nepﬁítomen hlasování)
Usnesení ã. 53/2018 bylo schváleno
f) Projednána Ïádost paní Kateﬁiny Medové,
Oparno 2 o odkoupení ãásti pozemku p.ã. 586/1 v
k.ú. Oparno. Jedná se o pozemek, které je pﬁed
domem ãp. 2 a tvoﬁí vjezd a pﬁedzahrádku.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej ãásti pozemku p.ã. 586/1 o v˘mûﬁe dle v˘sledku geometrického oddûlení - oddûlena bude ãást pﬁed
stavbou domu ãp.2 od rohu parcely 586/5 smûrem na roh parcely st.3 pﬁed vjezdem do dvora v k.ú. Oparno paní Kateﬁinû Medové za cenu 20,Kã/m2 + náklady spojené s uzavﬁením smlouvy a
povolením vkladu práva do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 1
(p.âechura nepﬁítomen hlasování)
Usnesení ã. 54/2018 bylo schváleno
g) Projednána Ïádost manÏelÛ Ondﬁeje a Ing.Olgy
Anto‰ov˘ch, o odkoupení ãástí pozemkÛ p.ã. 655,
586/1 a 77 v k.ú. Oparno. Jedná se o pozemek,
kter˘ sousedí s domem ãp. 35 v jejich vlastnictví, je
zde umístûna odpadní jímka a Ïadatelé chtûjí provést
terénní úpravy pro odvhlãení domu ãp.35. V souãasné dobû jsou zde vysázeny okrasné dﬁeviny a tvoﬁí
veﬁejné prostranství.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej ãásti pozemkÛ p.ã. 655, 586/1 a v k.ú. Oparno manÏelÛm
Anto‰ov˘m. Zastupitelstvo doporuãuje podat Ïádost o pronájem Ïádan˘ch ãástí pozemkÛ s tím,
Ïe jim bude umoÏnûno realizovat poÏadované
úpravy pro odvlhãení domu.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 1
Usnesení ã. 55/2018 bylo schváleno
h) Projednána Ïádost pana Petra ·vehly, Bílinka
24, o odkoupení pozemku p.ã. 517/2 o v˘mûﬁe 282
m2 v k.ú. Boreã u Lovosic. Jedná se o pozemek,
které je umístûn mezi dvûma pozemky ve vlastnictví
Ïadatele.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku
p.ã. 517/2 o v˘mûﬁe 282 m2 v k.ú. Boreã u Lovosic panu Petru ·vehlovi za cenu 20,- Kã/m2 + náklady spojené s uzavﬁením smlouvy a povolením
vkladu práva do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 56/2018 bylo schváleno
BOD â. 6 RÒZNÉ
a) Projednána smlouva s obcí Podsedice o vyuÏívání sbûrného dvora. Jedná se o smlouvu, která
bude obci Podsedice, resp. jejím obãanÛm zaji‰Èovat
moÏnost vyuÏívat sbûrného dvora ve Velemínû a
souãasnû bude zaji‰Èovat pro obec Velemín záruku
úhrady od obce Podsedice za odkládání odpadÛ.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení smlouvy
o vyuÏívání sbûrného dvora s obcí Podsedice.
V˘sledek hlasování: Pro: 13 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 57/2018 bylo schváleno
b) Projednána Ïádost pí. Heleny Moureãkové, o
prodlouÏení podmínky v˘stavby rodinného domu,
která byla stanovena pﬁi koupi pozemku p.p.ã.
294/20 v k.ú. Bﬁezno. Îadatel Ïádá o prodlouÏení
termínu o ãtyﬁi mûsíce. DÛvodem Ïádosti je zdrÏení
pﬁi vydání stavebního povolení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodlouÏení podmínky zahájení v˘stavby rodinného domu na pozemku p.p.ã. 294/20 v k.ú. Bﬁezno o jeden rok.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 58/2018 bylo schváleno
c) Îádost manÏelÛ Pavla a Jany ·Èástkov˘ch,
Dobkoviãky 44 o pﬁíspûvek na poﬁízení ekologického
vytápûní v rodinném domû ãp. 44 Dobkoviãky - jedná
se o poﬁízení ekologického kotle GREENECO - DE
LUX 25 kW.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek manÏelÛm Pavlu a Janû ·Èástkov˘m, Dobkoviãky 44 na
poﬁízení ekologického kotle v rodinném domû ãp.
44 Dobkoviãky ve v˘‰i 10.000,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 59/2018 bylo schváleno
d) Projednána Ïádost o poskytnutí neinvestiãní
dotace pro spolek „Bﬁezno(nejen) pro dûti z.s.“ Iâ
06171931 na zb˘vající ãást roku 2018 ve v˘‰i
48.000,- Kã. Presentaci ãinnosti spolku a odÛvodnû-

ní Ïádosti pﬁednesl pﬁedseda spolku ing. Milan Materna.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiãní dotace pro spolek „Bﬁezno(nejen) pro
dûti z.s.“ Iâ 06171931 na zb˘vající ãást roku 2018
ve v˘‰i 48.000,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 60/2018 bylo schváleno
e) Projednána petice doruãená na OÚ Velemín
dne 21.8.2018 pod ãj. 968/2018 ve vûci „Nesouhlas
s v˘stavbou, rekonstrukcí a provozováním Turistického centra Kleteãná v katastrálním území obce Velemín, v ãásti obce Kleteãná“.
V souãasné dobû je stavebním úﬁadem MûÚ Lovosice vedeno ﬁízení o dodateãném povolení stavby
Turistické centrum Kleteãná. Obec je úãastníkem tohoto ﬁízení, nicménû nemá vût‰í práva ãi pravomoce
neÏ jak˘koli jin˘ úãastník ﬁízení. Rozhodnû nemá jakékoli právo stavbu zakázat ãi nepovolit. V probíhajícím ﬁízení má moÏnost vyjádﬁení, ãehoÏ vyuÏila a
trvá na tom, aby stavba byla plnû v souladu s platn˘m územním plánem. K jednotliv˘m bodÛm petice.
Ad 1) Není moÏno jakkoli podmiÀovat povolení
stavby, resp. vyjádﬁení ze strany obce, tím Ïe vlastník nemÛÏe následnû svobodnû nakládat se sv˘m
majetkem, svobodné nakládání s majetkem je dáno
Listinou základních práv a svobod
Ad 2) Pokud se bude jednat o zaﬁízení pro turisty,
nebude pﬁípadné nav˘‰ení poãtu obyvatel, resp. uÏivatelÛ tohoto zaﬁízení, trvalé, ale pouze sezonní v
dobû turistické sezony. Zájmov˘ objekt je navíc umístûn mimo zástavbu obce a na komunikaci je napojen
vlastní pﬁístupovou komunikací.
Ad 3) Ze zámûru nevypl˘vá, Ïe by jeho realizace
byla jakkoli vázána na infrastrukturu obce. V pﬁípadû
realizace zámûru by mohlo dojít k roz‰íﬁení, resp.
vzniku ãásteãné infrastruktury v obci.
Ad 4) Napojení objektu na zdroj pitné vody je
ﬁe‰en jako samostatná pﬁedbûÏná otázka v rámci
probíhajícího stavebního ﬁízení (probíhá samostatné
vodoprávní ﬁízení). Objekt by mûl b˘t napojen na
vlastní zdroj pitné vody vãetnû její pﬁípadné úpravy
(kontrola limitÛ ze strany hygienické stanice). Napojení na pﬁipravovan˘ obecní vodovod se nepﬁedpokládá. ¤ízení je vedeno vodoprávním úﬁadem MûÚ
Lovosice.
Ad 5) Likvidace odpadních vod je opût ﬁe‰eno
jako samostatná pﬁedbûÏná otázka v rámci probíhajícího stavebního ﬁízení (probíhá samostatné vodoprávní ﬁízení). Objekt by mûl b˘t napojen na vlastní
ãistírnu odpadních vod. ¤ízení je vedeno vodoprávním úﬁadem MûÚ Lovosice.
Ad 6) Ochrana pﬁírody a krajiny na území CHKO
âeské stﬁedohoﬁí je v kompetenci Agentury ochrany
pﬁírody a krajiny âeské republiky. Dle nám dostupn˘ch informací AOPK vydala kladné stanovisko k tomuto zámûru. Do jejich kompetencí nemÛÏe b˘t ze
strany obce zasahováno.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí petici ve
vûci „Nesouhlas s v˘stavbou, rekonstrukcí a provozováním Turistického centra Kleteãná v katastrálním území obce Velemín, v ãásti obce Kleteãná“. Souãasnû konstatuje, Ïe v probíhajícím
správním ﬁízení, které je vedeno stavebním úﬁadem MûÚ Lovosice, vystupuje obec jako úãastník
ﬁízení a uplatÀuje v nûm svá práva. Zastupitelstvo obce stanoví, aby bylo dÛslednû v tomto ﬁí-

zení ze strany obce poÏadováno, aby pﬁedmûtná
stavba byla v souladu s platn˘m územním plánem.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 61/2018 bylo schváleno
BOD â. 11 DISKUSE
K bodu 6, písm. d):
p. Karfík
- Stále nevím, jak˘mi záleÏitostmi se zab˘vá spolek
„Bﬁezno (nejen) pro dûti“
- K jaké konkrétní ãinnosti potﬁebujete mít dotace?
- St˘káte se pravidelnû?
- Akce, o kter˘ch mluvíte se dûlají i v jin˘ch ãástech
obce Velemín a obec na nû pﬁispívá
- Pokud tomu dobﬁe rozumím, tak ãást dotace, o kterou Ïádáte by mûla jít na mzdu.
p. Materna
- byl rozdán prospekt zastupitelÛm o spolku „Bﬁezno
(nejen) pro dûti“ k jeho ãinnostem a k vysvûtlení z jakého dÛvodu Ïádají o dotaci
- s penûzi naloÏíme ve prospûch dûtí a jejich konkrétní vyuÏití bude vyúãtováno
p. âechura
- tato dotace by mûla tedy nahrazovat napﬁ. pﬁíspûvek i na provoz krouÏku?
- kolik % tvoﬁí pﬁíjem penûz z hlediska poskytnutí
pﬁíspûvkÛ obcí
- kolik % dûtí z na‰í obce pravidelnû nav‰tûvuje Vá‰
Spolek
p. Materna
- statistiku bohuÏel nyní nemám u sebe
p. Chmelaﬁová, p. Malíková
- pochvala Spolku
- jednoznaãnû pomáhají s rozvojem na‰ich dûtí, nûkteré akce se konaly i v místní M·
K bodu 6, písm e):
p. Valín
- Zatím je plocha v územním plánu stále vedena jako
stavba a plocha pro zemûdûlské úãely, která by mûla
maximálnû slouÏit jako ubytování pro zamûstnance
zemûdûlství
- Byl podán zámûr o stavební ﬁízení na apartmány
- Po podání petice by mûla b˘t stavba pozastavena,
ale z mého pohledu není
p. Kﬁivánek- starosta
- obec je pouze úãastníkem ﬁízení a má stejná práva
jako kaÏd˘ jin˘ úãastník a mÛÏe v nûm uplatÀovat a
vyjádﬁit svá stanoviska, ov‰em pouze v mezích,
které jsou jí umoÏnûny legislativou
- jedná se o ﬁízení a následné rozhodnutí stavebního
úﬁadu MûÚ Lovosice
- v pﬁípadû nesouhlasu úãastníkÛ s rozhodnutím
mÛÏou b˘t následnû podána odvolání úãastníkÛ ﬁízení, mÛÏe dojít aÏ k soudnímu ﬁízení
- zatím nebyly podány Ïádosti o zmûny územního
plánu
- stavební úﬁad v Lovosicích si musí sám pohlídat,
zda pokraãují ve stavbû, ãi je stavba zastavena,
máte moÏnost na to stavební úﬁad upozornit
p. Hladík
- je moÏné, Ïe mÛÏou stavû i pﬁes na‰e zákazy?
p. Kﬁivánek- starosta
- obec je pouze úãastník ﬁízení a nemá Ïádné pravomoci vydávat zákazy v˘stavby, toto je pravomoc a
zodpovûdnost stavebního úﬁadu MûÚ Lovosice
Ostatní diskuse:
p. Du‰ek
- podûkování panu starostovi, místostarostovi i celému zastupitelstvu za práci v celém volebním období
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2014- 2018 za celou osadu Páleã
- panu starostovi byla pﬁedána petice od obãanÛ
Pálãe t˘kající se opravy komunikace
p. Hladík
- jak je to s dopravním znaãením pod zámkem v Mile‰ovû
- jak je to s de‰Èov˘mi svody u p. Ulmana, je spokojen? Pokud ano, je v‰e v poﬁádku.
p. Janda - místostarosta
- dopravní znaãení bylo ukradeno, ale dnes je jiÏ
opût osazeno
- p.Ulman je s touto úpravou spokojen
p. Faustus
- jak se ﬁe‰í velké kácení stromÛ, které bylo cca pﬁed
2-3 lety na Borãi, kter˘m mi byla zlikvidována cesta
pﬁes mÛj pozemek
- bohuÏel se nemohu na pozemek vÛbec dostat
- jsou nûjaké kroky v ﬁe‰ení?
p. Kﬁivánek - starosta
- správní ﬁízení ze strany Inspekce MÎP nebylo doposud ukonãeno
- následnû budou vedena jednání s viníkem
p. Nováková- Páleã
- jak˘ bude postup s na‰í peticí?
- Páleã má problémy s vodou z komunikace, bude to
zahrnuto do ﬁe‰ení?
p. Kﬁivánek - starosta
- pﬁed chvílí jsem petici dostal do ruky. Je‰tû jsem ji
nestihl ani pﬁeãíst, ale samozﬁejmû se jí budeme zab˘vat
- jste schopni se na Pálãi domluvit, abychom mohli
jednat s jedním z vás? Momentálnû vût‰inou jednáme s p. Du‰kem. Není ale problém svolat spoleãné
jednání na Pálãi se v‰emi obyvateli
p. Du‰ek
- bylo by moÏné zahrnout Páleã do svozového plánu
na zasedání veﬁejného zastupitelstva?
p. Kopeck˘
- k Ïádosti o pokácení stromÛ na ReÏném Újezdû se
domnívám, Ïe by stromy staãily proﬁezat
p. Janda
- mÛÏeme se dojít na místo podívat, ale z bezpeãnostního hlediska je lep‰í strom pokácet. Máme vyjádﬁení dendrologa. Kácet se bude pouze jeden
strom.
p. Mayer
- chodník v Mile‰ovû kolem statku. Mile‰ov je prÛjezdová vesnice, je to nebezpeãné vzhledem k chodcÛm.
- chtûl bych znát ãasov˘ horizont zahájení práce na
chodníku v této vesnici
- co se t˘ká prodejny v Mile‰ovû, jak to vidíte s v˘bûrov˘m ﬁízením a s pracemi
- dalo by se udrÏovat okolí Rybáﬁské Ba‰ty?
- studny jsou v Ïalostném stavu, je to historick˘ pozÛstatek - sami bychom opravili ãást pump, a bylo by
na dohodû ohlednû dal‰ích stavebních prací
- studna pod zámkem v Mile‰ovû je v havarijním
stavu
p. Kﬁivánek- starosta
- projekt k chodníku byl pﬁepracován a byl pﬁedloÏen
odboru dopravy
- ãasov˘ horizont Vám bohuÏel ﬁíct nemohu, jelikoÏ
ho nevím, záleÏí také na postupu stavebního ﬁízení
- co se t˘ká prodejny v Mile‰ovû, tak jsme se v poslední dobû zab˘vali více kanalizacemi v Mile‰ovû a
Dobkoviãkách, vzhledem k pﬁislíben˘m dotacím.
- prodejnou v Mile‰ovû se samozﬁejmû budeme zab˘vat v nejkrat‰ím moÏném termínu
- co se t˘ká okolí kolem Rybáﬁské Ba‰ty, tak je zde
více vlastníkÛ a nelze prostﬁedky obce investovat do
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údrÏby majetku fyzick˘ch osob, pozemky by mûly b˘t
v první ﬁadû udrÏovány vlastníky
- co se t˘ká spolupráce obãanÛ na opravách, je vÏdy
vítána aktivita obãanÛ
p. Novák- Dobkoviãky
- ve vrchní ãásti Dobkoviãek je jiÏ naplánováno odvodnûní, ale co se bude dít se spodní ãástí aÏ se
zaãne dûlat kanalizace?
p. Kﬁivánek- starosta
- obec má finanãní rezervu a kdyby bylo tﬁeba, samozﬁejmû poskytne pomoc a nenechá obãany ve
spodní ãásti vesnice „ pod vodou.“ Zatím nikdo nevíme, jak to na místû vypadá.
p. Valín
- podûkování panu starostovi, místostarostovi za
práci v celém období 2014-2018 s pﬁáním, aby v ãem
zaãali, tak pokraãovali.....
p. Vild
- silnice na ZboÏné se bude dodûlávat?
- proã se prodal rybník p.ã. 64 v k.ú. Bíl˘ Újezd manÏelÛm Skalick˘m
p. Janda - místostarosta
- pÛvodnû mûlo dojít k v˘mûnû pozemkÛ, vzhledem
k tomu, Ïe na pozemku ve vlastnictví p. Jiﬁího Skalického má dojít k dal‰ímu vrtu, kter˘ je nutn˘ ohlednû dodávky vody
- v˘mûna moÏná nebyla, tak do‰lo k prodeji. Obec
koupila od manÏelÛ Skalick˘ch pozemek, kde bude
vrt a pan Skalick˘ si koupil pozemek, kter˘ je vklínûn
do pozemkÛ v jeho vlastnictví
p. Kﬁivánek- starosta
- podûkování zastupitelÛm za práci ve volebním období 2014-2018
Závûr veﬁejného zasedání zastupitelstva obce
provedl starosta p.Petr Kﬁivánek (20,10 hod.)
Zápis byl vyhotoven dne 21.9.2018
Zapisovatelka: Licinberková E.
Dne: 21.9.2018
Ovûﬁovatelé zápisu: Ing.Rainer E.
Dne: 21.9.2018
Podhorsk˘ V.
Dne: 21.9.2018
Starosta: Petr Kﬁivánek
Dne: 21.9.2018

dní a souãasnû byla zveﬁejnûna na „elektronické
úﬁední desce“.
Následnû pﬁedsedající urãil zapisovatelkou paní S.
Kunrtovou a ovûﬁovatele zápisu - O.Hladík a V.Rajni‰
Dále pﬁedsedající seznámil pﬁítomné s návrhem
programu, v souladu s pozvánkou ãlenÛm zastupitelstva obce a v souladu s informací, která byla zveﬁejnûna na úﬁední desce. K návrhu nebyly vzneseny
pﬁipomínky a návrhy na doplnûní. Pﬁed hlasováním
dal pﬁedsedající moÏnost vyjádﬁit se pﬁítomn˘m obãanÛm:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dne‰ního zasedání:
1. Úvod (urãení ovûﬁovatelÛ zápisu a zapisovatele)
2. Volba mandátové komise
3. SloÏení slibu ãlenÛ zastupitelstva
4. Volba volební komise
5. Volba návrhové komise
6. Volba starosty a místostarosty
a) urãení, které funkce budou ãlenové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobû uvolnûní
b) urãení zpÛsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
7. Volba ãlenÛ rady obce
8. Zﬁízení finanãního a kontrolního v˘boru
a) urãení poãtu ãlenÛ finanãního a kontrolního v˘boru
b) volba pﬁedsedy finanãního v˘boru
c) volba pﬁedsedy kontrolního v˘boru
09. OdmûÀování ãlenÛ zastupitelstva
10. Diskuse
Hlasování: pro: 15 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 62/2018 bylo schváleno

■■■

BOD â. 2 VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE
Dále pﬁedsedající pﬁednesl návrh na sloÏení mandátové komise:
I. Chmelaﬁová, V. Karfík, D. Seidlová
Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrÏel se: 3
Usnesení ã. 63/2018: Zastupitelstvo schvaluje
mandátovou komisi ve sloÏení:
I.Chmelaﬁová, V. Karfík, D. Seidlová

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velemín (dle § 95 zákona o obcích, v platném znûní) ã. 4/2018 konaného
dne 5.11.2018 od 18,00 hodin

Mandátová komise pﬁekontrolovala totoÏnost pﬁítomn˘ch zastupitelÛ a konstatovala, Ïe jsou pﬁítomni
zastupitelé, kteﬁí byli zvoleni v ﬁádn˘ch volbách do
zastupitelstva obce Velemín konan˘ch ve dnech 5. 6.10.2018. Pﬁítomno je v‰ech 15 zastupitelÛ.

Pﬁítomni: Prof. Ing. âechura Luká‰ Ph.D., Ing. Duda
Miroslav, Hájková Tereza, Hladík Oldﬁich, Chmelaﬁová Ivana, Janda Petr, Karfík Vladislav, Kﬁivánek Petr,
Mgr. Malíková Ladislava, Pleskaã Milan, Podhorsk˘
Vítûzslav, Ing. Rainer EvÏen, Rajni‰ Vlastimil, Seidlová Dagmar, Ing. Skalick˘ Jiﬁí
Omluveni:

BOD â. 3 SLOÎENÍ SLIBU âLENÒ
ZASTUPITELSTVA
Pﬁedsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o
obcích vyzval pﬁítomné ãleny zastupitelstva ke sloÏení slibu. Pﬁed sloÏením slibu pﬁedsedající upozornil pﬁítomné ãleny zastupitelstva, Ïe odmítnutí sloÏit
slib nebo sloÏení slibu s v˘hradou má za následek
zánik mandátu (§ 55 zákona ã. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní).
SloÏení slibu probûhlo tak, Ïe pﬁedsedající pﬁeãetl slib stanoven˘ v § 69 odst. 2 zákona o obcích Slibuji vûrnost âeské republice. Slibuji na svou ãest a
svûdomí, Ïe svoji funkci budu vykonávat svûdomitû,
v zájmu obce Velemín, jejich obãanÛ a ﬁídit se Ústavou a zákony âeské republiky.“ a jmenovitû vyzval
pﬁítomné ãleny zastupitelstva ke sloÏení slibu prone-

BOD â. 1 ÚVOD
Pﬁedsedající schÛze - stávající starosta p. Kﬁivánek - pﬁivítal ãleny zastupitelstva a pﬁítomné obãany.
Pﬁedsedající schÛze konstatoval, Ïe zasedání bylo
ﬁádnû svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona ã.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném
znûní. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
byla na úﬁední desce Obecního úﬁadu Velemín zveﬁejnûna v souladu se zákonem po dobu nejménû 7

sením slova „slibuji“ a podpisem na pﬁipraveném
archu. Îádn˘ ãlen zastupitelstva neodmítl sloÏit slib
ani nesloÏil slib s v˘hradou
BOD â. 4 VOLBA VOLEBNÍ KOMISE
Pﬁedsedající pﬁednesl návrh na sloÏení volební komise:
I. Stejskalová, S. Kunrtová, Ing. E. Rainer,
Hlasování: pro: 15 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 64/2018: Zastupitelstvo schvaluje volební komisi ve sloÏení:
I. Stejskalová, S. Kunrtová, Ing. E. Rainer
BOD â. 5 VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE
Pﬁedsedající pﬁednesl návrh na sloÏení návrhové
komise:
Mgr. L. Malíková, T.Hájková, Ing. M. Duda
Hlasování: pro: 15 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 65/2018: Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve sloÏení:
Mgr. L. Malíková, T. Hájková, Ing. M. Duda
BOD â. 6 VOLBA STAROSTY A
MÍSTOSTAROSTY
a) urãení, které funkce budou ãlenové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobû uvolnûní
Projednáno, které funkce budou ãlenové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobû uvolnûní. Návrh
je, aby obû funkce, tzn. funkce starosty a místostarosty byly vykonávány jako dlouhodobû uvolnûné.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce urãuje, Ïe funkce starosty a
funkce místostarosty obce Velemín budou vykonávány jako dlouhodobû uvolnûné.
Hlasování: pro: 15 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 66/2018 bylo schváleno
b) urãení zpÛsobu volby starosty a místostarosty
1. Projednán zpÛsob hlasování o volbû starosty a
místostarosty - veﬁejné x tajné:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje veﬁejnou volbu
starosty a místostarosty obce.
Hlasování: pro: 15 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 67/2018 bylo schváleno
2. Projednáno poﬁadí hlasování o jednotliv˘ch
návrzích. Je navrhováno, aby jako první bylo hlasováno o posledním návrhu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poﬁadí hlasování o
jednotliv˘ch návrzích - jako první bude hlasováno o posledním návrhu na obsazení funkce starosty a místostarosty.
Hlasování: Pro: 15, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 68/2018 bylo schváleno
c) Volba starosty
Návrhy na funkci starosty: Ing. Skalick˘ navrhuje
pana Petra Kﬁivánka
Dal‰í návrh nebyl pﬁednesen.
Hlasování: Pro: 14 proti: 0 zdrÏel se: 1
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce volí p. Petra Kﬁivánka do
funkce starosty obce Velemín od 5.11.2018 poãtem hlasÛ pro: 14
Usnesení ã. 69/2018 bylo schváleno
d) Volba místostarosty
Návrhy na funkci místostarosty: Ing. Skalick˘ navrhuje pana Petra Jandu
Dal‰í návrh nebyl pﬁednesen.
Hlasování: Pro: 11 proti: 1 zdrÏel se: 3

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce volí p. Petra Jandu do funkce místostarosty obce Velemín od 5.11.2018 poãtem hlasÛ pro: 11
Usnesení ã. 70/2018 bylo schváleno
BOD â. 7 VOLBA âLENÒ RADY OBCE
a) Projednán zpÛsob hlasování o volbû ãlenÛ rady
obce - veﬁejné x tajné:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje veﬁejnou volbu
ãlenÛ rady obce.
Hlasování: pro: 15 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 71/2018 bylo schváleno
b) Projednáno poﬁadí hlasování o jednotliv˘ch
návrzích. Je navrhováno, aby jako první bylo hlasováno o posledním návrhu. Souãasnû bylo projednáno, Ïe bude samostatnû hlasováno o obsazení jednotliv˘ch míst v radû obce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poﬁadí hlasování o
jednotliv˘ch návrzích - jako první bude hlasováno o posledním návrhu na obsazení místa ãlenÛ
rady obce. O obsazení jednotliv˘ch míst, resp.
ãlenech rady obce bude hlasováno samostatnû.
Hlasování: Pro: 15 proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 72/2018 bylo schváleno

mohou b˘t ãlenové zastupitelstva i jiné osoby, pouze
pﬁedsedou v˘boru mÛÏe b˘t jen ãlen zastupitelstva
(§ 117 odst. 4 zákona o obcích). âleny kontrolního
nebo finanãního v˘boru nemÛÏe b˘t starosta, místostarosta, tajemník obecního úﬁadu ani osoby zabezpeãující rozpoãtové a úãetní práce na obecním
úﬁadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Pﬁedsedající navrhl, aby zastupitelstvo zﬁídilo finanãní v˘bor a kontrolní v˘bor, pﬁiãemÏ kaÏd˘ z nich
bude mít tﬁi ãleny. Jin˘ návrh podán nebyl. Pﬁed hlasováním byla dána moÏnost zastupitelÛm i pﬁítomn˘m obãanÛm sdûlit své stanovisko. Îádné stanovisko sdûleno nebylo.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce zﬁizuje finanãní v˘bor a kontrolní v˘bor. Oba v˘bory budou tﬁíãlenné.
V˘sledek hlasování: Pro: 15 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 76/2018 bylo schváleno
b) volba pﬁedsedy finanãního v˘boru
1. Projednán zpÛsob hlasování o volbû pﬁedsedy
finanãního v˘boru - veﬁejné x tajné:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje veﬁejnou volbu
pﬁedsedy finanãního v˘boru.
Hlasování: pro: 15 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 77/2018 bylo schváleno

c) Návrhy na funkci 1.ãlena rady obce: Ing. Skalick˘ navrhuje Mgr. L. Malíkovou
Dal‰í návrh nebyl pﬁednesen.
Hlasování: Pro: 14 proti: 0, zdrÏel se: 1
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce volí Mgr. Ladislavu Malíkovou do funkce ãlena rady obce Velemín od
5.11.2018 poãtem hlasÛ pro: 14
Usnesení ã. 73/2018 bylo schváleno

2. Projednáno poﬁadí hlasování o jednotliv˘ch
návrzích. Je navrhováno, aby jako první bylo hlasováno o posledním návrhu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poﬁadí hlasování o
jednotliv˘ch návrzích - jako první bude hlasováno o posledním návrhu na obsazení funkce pﬁedsedy finanãního v˘boru.
Hlasování: Pro: 15 proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 78/2018 bylo schváleno

d) Návrhy na funkci 2.ãlena rady obce: Ing. Skalick˘ navrhuje Ing. E. Rainera
Dal‰í návrh nebyl pﬁednesen.
Hlasování: Pro: 14 proti: 0, zdrÏel se: 1
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce volí Ing. EvÏena Rainera do
funkce ãlena rady obce Velemín od 5.11.2018 poãtem hlasÛ pro: 14
Usnesení ã. 74/2018 bylo schváleno

3. Návrhy na funkci pﬁedsedy finanãního v˘boru:
Ing.Skalick˘ navrhuje Mgr. L. Malíkovou
Dal‰í návrh nebyl pﬁednesen.
V˘sledek hlasování: Pro: 14 proti: zdrÏel se: 1
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce volí Mgr. Ladislavu Malíkovou do funkce pﬁedsedy finanãního v˘boru poãtem hlasÛ pro: 14
Usnesení ã. 79/2018 bylo schváleno

e) Návrhy na funkci 3.ãlena rady obce: p. Kﬁivánek navrhuje Ing. J. Skalického
Dal‰í návrh nebyl pﬁednesen.
V˘sledek hlasování: Pro: 14 proti: 0 zdrÏel se: 1
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce volí Ing. Jiﬁího Skalického do
funkce ãlena rady obce Velemín od 5.11.2018 poãtem hlasÛ pro: 14
Usnesení ã. 75/2018 bylo schváleno

c) volba pﬁedsedy kontrolního v˘boru
1. Projednán zpÛsob hlasování o volbû pﬁedsedy
kontrolního v˘boru - veﬁejné x tajné:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje veﬁejnou volbu
pﬁedsedy kontrolního v˘boru.
Hlasování: pro: 15 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 80/2018 bylo schváleno

BOD â. 8. Z¤ÍZENÍ FINANâNÍHO A
KONTROLNÍHO V¯BORU
a) urãení poãtu ãlenÛ finanãního a kontrolního v˘boru
Pﬁedsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zﬁídit finanãní a kontrolní v˘bor [§ 117 odst.
2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboÈ
funkãní období v˘borÛ pﬁedchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem pÛvodního zastupitelstva. Zastupitelstvo urãuje poãet ãlenÛ v˘boru, kter˘ musí b˘t
lich˘ (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), pﬁiãemÏ finanãní a kontrolní v˘bor musí mít nejménû tﬁi ãleny
(§ 119 odst. 1 zákona o obcích). âleny v˘boru

2. Projednáno poﬁadí hlasování o jednotliv˘ch
návrzích. Je navrhováno, aby jako první bylo hlasováno o posledním návrhu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poﬁadí hlasování o
jednotliv˘ch návrzích - jako první bude hlasováno o posledním návrhu na obsazení funkce pﬁedsedy kontrolního v˘boru.
V˘sledek hlasování: Pro: 15 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 81/2018 bylo schváleno
3. Návrhy na funkci pﬁedsedy kontrolního v˘boru:
p. Prof. Ing. L.âechuru Ph.D. navrhuje p. O.Hladíka
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Dal‰í návrh nebyl pﬁednesen.
Hlasování: Pro: 14 proti: 0 zdrÏel se: 1
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce volí O.Hladíka do funkce
pﬁedsedy kontrolního v˘boru poãtem hlasÛ pro:
14
Usnesení ã. 82/2018 bylo schváleno
BOD â. 9 ODMù≈OVÁNÍ âLENÒ
ZASTUPITELSTVA
âlenÛm zastupitelstva dlouhodobû uvolnûn˘m pro
v˘kon funkce (starosta a místostarosta) náleÏí mûsíãní odmûna dle § 72 zákona o obcích a její v˘‰e se
urãuje dle naﬁízení vlády ã. 318/2017 Sb., o odmûnách za v˘kon funkce ãlenÛm zastupitelstev, v platném znûní a zastupitelstvo obce nerozhoduje o její
v˘‰i. Odmûna za v˘kon funkce uvolnûného ãlena zastupitelstva takovému ãlenu náleÏí ode dne zvolení
do funkce. Pﬁedsedající navrhl, aby neuvolnûn˘m
ãlenÛm zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona
o obcích a naﬁízení vlády ã. 318/2017 Sb., o v˘‰i
odmûn ãlenÛ zastupitelstev územních samosprávn˘ch celkÛ, v platném znûní, poskytována mûsíãní
odmûna v tûchto ãástkách:
Prof. Ing. âechura Luká‰ Ph.D.
(ãlen zastupitelstva) .....................1.534,Ing. Duda Miroslav
(ãlen zastupitelstva) .....................1.534,Hájková Tereza
(ãlen zastupitelstva) .....................1.534,Hladík Oldﬁich
(pﬁedseda kontrolního v˘boru) .....3.068,Chmelaﬁová Ivana
(ãlen zastupitelstva) .....................1.534,Karfík Vladislav
(ãlen zastupitelstva) .....................1.534,Mgr. Malíková Ladislava
(ãlen rady) ....................................6.136,Pleskaã Milan
(ãlen zastupitelstva) .....................1.534,Podhorsk˘ Vítûzslav
(ãlen zastupitelstva) .....................1.534,Ing. Rainer EvÏen (ãlen rady) .....6.136,Rajni‰ Vlastimil
(ãlen zastupitelstva) .....................1.534,Seidlová Dagmar
(ãlen zastupitelstva) .....................1.534,Ing. Skalick˘ Jiﬁí (ãlen rady) ........6.136,-

Kã/mûsíc
Kã/mûsíc
Kã/mûsíc
Kã/mûsíc
Kã/mûsíc
Kã/mûsíc
Kã/mûsíc
Kã/mûsíc
Kã/mûsíc
Kã/mûsíc

Pleskaã Milan
(ãlen zastupitelstva) .....................1.534,Podhorsk˘ Vítûzslav
(ãlen zastupitelstva) .....................1.534,Ing. Rainer EvÏen (ãlen rady) .....6.136,Rajni‰ Vlastimil
(ãlen zastupitelstva) .....................1.534,Seidlová Dagmar
(ãlen zastupitelstva) .....................1.534,Ing. Skalick˘ Jiﬁí (ãlen rady) ........6.136,-

Kã/mûsíc
Kã/mûsíc
Kã/mûsíc
Kã/mûsíc
Kã/mûsíc
Kã/mûsíc

Toto odmûÀování je platné od 10.11.2018.
Hlasování: Pro: 15 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 83/2018 bylo schváleno
BOD â. 10 DISKUSE
p. Dominik Faustus
- dotazuje se, zda se bude kopat cesta na Bílince u
WeisÛ?
p. Petr Janda
- v nejbliÏ‰í dobû bude provedeno geodetické zamûﬁení a následnû bude dobudována komunikace,
která musí b˘t zachována témûﬁ v pÛvodním rozsahu z hlediska poÏárnû bezpeãnostního ﬁe‰ení
p. Marika ·tilcová
- rovnûÏ se dotazuje ohlednû cesty na Bílince
- zda by bylo moÏno zprovoznit elektrické topení v
sále na Bílince
- jak to bude s „mal˘mi starosty“ v jednotliv˘ch obcích
p. Petr Janda
- pﬁipojení elektrické energie v sále na Bílince se ﬁe‰í
jiÏ od 3/2018. Do‰lo v‰ak ze strany spoleãnosti âEZ
ke zmûnû podmínek, a proto cel˘ proces ohlednû
pﬁipojení probíhá znovu. Máme v‰ak od tohoto dodavatele pﬁíslib brzkého ﬁe‰ení.
- obãané si mohou sami navrhnout tzv. malého starostu. Pﬁedpoklad je, Ïe na Borãi a ReÏném Újezdû
zÛstanou stávající malí starostové.
p. Jakub Wajshajtl
- z pozice novû zvoleného starosty Obce Chotimûﬁ
pozdravil nové zastupitelstvo Obce Velemín

p. Marie Kunrtová
- upozorÀuje na trãící trubku ve vjezdu do areálu b˘valého ZD, kterou je potﬁeba z dÛvodu bezpeãnosti
odstranit
- pﬁed domem Maliãk˘ch v Mile‰ovské ulici je ‰patnû sjízdn˘ chodník pro vozíãkáﬁe
- upozorÀuje, Ïe jsou kontejnery pﬁed domem Velemín ãp. 188 neustále plné nese‰lapan˘ch krabic,
které by mûli obyvatelé domu se‰lapávat, aby obec
zbyteãnû neplatila za odvoz poloprázdn˘ch kontejnerÛ
p. Petr Kﬁivánek, Petr Janda
- úpravy chodníku pﬁed domem Maliãk˘ch budou
provedeny v dohledné dobû
- jsme si vûdomi, Ïe je zde problém odvozu poloprázdn˘ch kontejnerÛ na odpad, ale záleÏí na jednotlivcích, zda budou dodrÏovat naplÀování nádob
- cena v˘vozu jednoho kontejneru ãiní cca 270,- Kã
bez DPH
p. Pavel Kosprd
- dotazuje se, zda by se na StruÏenku nedaly umístit nádoby na popel
- proã se stále neopravuje silnice na StruÏenku
p. Petr Janda
- neuspûli jsme se Ïádostí o dotaci na opravu cesty
na StruÏenku, takÏe s nejvût‰í pravdûpodobností
bude opravena z prostﬁedkÛ obce.
- na zpÛsobu vyváÏení popelnic z StruÏenky se dohodneme
Závûr veﬁejného zasedání zastupitelstva obce
provedl starosta p.Petr Kﬁivánek (19,30 hod.)
Zápis byl vyhotoven dne 7.11.2018
Zapisovatelka: Kunrtová S.
Dne: 7.11.2018
Ovûﬁovatelé zápisu: Hladík O.
Dne: 7.11.2018
Rajni‰ V.
Dne: 7.11.2018
Starosta: Petr Kﬁivánek
Dne: 7.11.2018

Kã/mûsíc
Kã/mûsíc
Kã/mûsíc

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odmûÀování pro
ãleny zastupitelstva, kteﬁí nejsou pro v˘kon funkce uvolnûni, v tûchto ãástkách:
Prof. Ing. âechura Luká‰ Ph.D.
(ãlen zastupitelstva) .....................1.534,- Kã/mûsíc
Ing. Duda Miroslav
(ãlen zastupitelstva) .....................1.534,- Kã/mûsíc
Hájková Tereza
(ãlen zastupitelstva) .....................1.534,- Kã/mûsíc
Hladík Oldﬁich
(pﬁedseda kontrolního v˘boru) .....3.068,- Kã/mûsíc
Chmelaﬁová Ivana
(ãlen zastupitelstva) .....................1.534,- Kã/mûsíc
Karfík Vladislav
(ãlen zastupitelstva) .....................1.534,- Kã/mûsíc
Mgr. Malíková Ladislava
(ãlen rady) ....................................6.136,- Kã/mûsíc

VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ - Vydává Obecní úﬁad ve Velemínû, ve spolupráci s firmou MAPA VYDAVATELSTVÍ, ÚSTÍ NAD LABEM •
Náklad tohoto vydání je 750 ks. • Pro obãany obcí v˘tisk zdarma • Pﬁíspûvky do zpravodaje zasílejte na OU Velemín.
TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE – evidenãní ãíslo: MK âR E 19962

