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Vyhráli jsme! - Alej roku 2020
„Krajina bez alejí je jako obraz bez rámu.“
Tisíce kilometrÛ na‰ich silnic, polních cest,
ulic i parkov˘ch promenád od nepamûti lemují aleje stromÛ. Obdivujeme jejich krásu
v kaÏdém roãním období a ceníme si jejich
staleté historie. Obdivujeme pﬁíbûhy, které
se pod korunami stromÛ odehrály. Aleje nám
poskytují místo k procházkám i odpoãinku.
Patﬁí ke zdravé a fungující krajinû.
KaÏdoroãnû se tak vyhla‰uje anketa Alej
roku, letos jiÏ podesáté. Celonárodní vítûzkou se stala Svárovská alej v Jihomoravském kraji. Prvenství na severu âech získala Javorová alej u Dobkoviãek, kterou nominoval Miloslav Rezler.
V Ústeckém kraji získaly dal‰í umístûní Kilometrová alej Krásn˘ DvÛr, Javorové stromoﬁadí Nové Kopisty, Alej ke KﬁíÏové cestû
v Jiﬁetínû pod Jedlovou a Alej pod Mile‰ovkou, kterou nominoval Jiﬁí Loukota.
„Cílem ankety Alej roku je pﬁitáhnout pozornost lidí k alejím, které patﬁí ke zdravé
a fungující krajinû. NezáleÏí, zda jde o aleje
známé, neznámé, vzrostlé, mladinké, ve
mûstech, v krajinû, kolem silnic nebo turistick˘ch tras. O vítûzství mÛÏe nakonec rozhodnout mimoﬁádná krása, siln˘ pﬁíbûh,
snaha o záchranu nebo úsilí místních patri-

2. místo - Kilometrová alej Krásn˘ DvÛr.

1. místo - Javorová alej u Dobkoviãek.

3. místo - Javorové stromoﬁadí Nové Kopisty.

5. místo - Alej pod Mile‰ovkou.

4. místo - Alej ke KﬁíÏové cestû
v Jiﬁetínû pod Jedlovou.

otÛ uspût v konkurenci z celé republiky,“ vysvûtlil Jiﬁí KaÀa, mluvãí poﬁádajícího sdruÏení Arnika.
„V poãtu nominací padl dal‰í rekord.
O desát˘ titul soutûÏilo neuvûﬁiteln˘ch 132
alejí a stromoﬁadí ze v‰ech krajÛ âeské republiky, pro které hlasovalo bezmála sedm
tisíc lidí. Pro nás to je dÛkaz, Ïe si lidé nádhern˘ch alejí váÏí a jsou na nû patﬁiãnû hrdí.
Celonárodním i regionálním vítûzkám gratulujeme a pﬁejeme stovky let zdravého
rÛstu,“ uvedla Karolina Kostiçová z Arniky.
Luká‰ William ·míd
Zdroj: alejroku.cz a ustecky.denik.cz

Velemínsk˘ vánoãní
strom z Úpohlav
V pﬁedchozích letech
nám bohuÏel uschl vysazen˘ Ïiv˘ strom na louce
u b˘valé hasiãárny nyní
Velemín ã. p. 193. Proto
jsme letos vánoãní stromek
museli obstarat náhradní.
Tento krásn˘ smrk nám darovala obec Úpohlavy, za
coÏ je‰tû jednou velice
DùKUJEME.
Stromek odborníci uﬁízli
a následnû odpoledne dne
26.
listopadu
pﬁivezli
z Úpohlav do Velemína,
kde byl následující den
bezpeãnû ukotven a ozdoben. Na zdobení smrku
mûﬁícího okolo 7 metrÛ
v‰ak bûÏn˘ Ïebﬁík nestaãí,
byl proto pouÏit auto-Ïebﬁík.
Luká‰ William ·míd •
Foto: Kateﬁina ·mídová
■■■

âervená
ST¤EDA NA BORâI

Ve stﬁedu 25. listopadu 2020 od 19.00 hodin se uskuteãnilo sousedské setkání na Borãi, kde byla ãerven˘m svûtlem nasvícena
místní kapliãka zasvûcená Nejsvûtûj‰í Trojici a Pannû Marii a zaplály zde ãervené svíãky. Událost podpoﬁila mezinárodní iniciativu
âERVENÁ ST¤EDA - #RED WEDNESDAY, která pﬁipomíná lidi na
celém svûtû pronásledované pro své náboÏenské pﬁesvûdãení. Akci
organizovala ¤ímskokatolická farnost Sutom.
Dominik Faustus
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Kácení stromÛ
Máte na svém pozemku strom, kter˘ byste rádi pokáceli? Vadí
vám strom na cizím pozemku? Nûkdy je ﬁe‰ení tûchto otázek jednoduché, nûkdy sloÏitûj‰í, ale vÏdy jej lze nalézt. V následujících vûtách si ﬁekneme praktické pﬁíklady, kdy je potﬁeba Ïádat úﬁad o povolení k pokácení, a kdy staãí pouhé oznámení. Bez §§, zákonÛ
a v ﬁeãi lidí - neprávníkÛ.
Kapitola sama pro sebe jsou památné stromy, stromoﬁadí
a stromy v lese (na pozemcích lesního pÛdního fondu resp. pozemcích urãen˘ch k plnûní funkce lesa). Ty památné jsou na území
obce Velemín a jeho ãástech obce celkem 4. Stromy rostoucí v lese
se, stejnû jako ty památné a stromoﬁadí, ﬁídí trochu jin˘mi pﬁedpisy.
U lesÛ to jsou napﬁíklad tzv. lesní hospodáﬁské plány nebo lesní
osnovy. My se ale budeme vûnovat právû tûm stromÛm rostoucích
mimo les. S nimi se vût‰ina z nás setkává nejãastûji, aÈ uÏ na sv˘ch
zahradách ãi v obci.
1) Bez Ïádání a oznamování
Dﬁeviny rostoucí mimo les jsou tedy stromy a keﬁe rostoucí jednotlivû i ve skupinách ve volné krajinû i v sídelních útvarech. Jsou to
ale i stromy suché, nálety nebo stromy na „stavbách“ (hrázích, náspech apod.). Pokud se
v‰ak jedná o ovocnou dﬁevinu rostoucí na pozemku
v zastavûném území obce,
kter˘ katastr eviduje jako
zahradu nebo zastavûnou
plochu a nádvoﬁí, tak ke kácení není potﬁeba Ïádného
povolení ani oznámení
úﬁadu. Za ovocné dﬁeviny
povaÏujeme:
angre‰t,
broskvoÀ, hru‰eÀ, jabloÀ,
temnoplodec, jeﬁáb obecn˘ moravsk˘, kdouloÀ, lísku, mandloÀ, meruÀku, moru‰ovník, oﬁe‰ák, maliník, slivoÀ, tﬁe‰eÀ a vi‰eÀ. Kácení
bez povolení i oznámení se t˘ká také v‰ech ostatních stromÛ, které
ve v˘‰ce 130 cm nad zemí mají obvod kmene men‰í neÏ 80 cm.
U keﬁÛ je limit plochy 40 m2, takÏe pokud porost vzájemnû zapojen˘ch dﬁevin nepﬁesahuje plochu 40 m2, není potﬁeba Ïádného povolení ani oznámení.
2) Na oznámení
Dal‰í kategorií jsou dﬁeviny, o jejíchÏ pokácení se nemusí Ïádat,
ale pouze se oznamuje Správû CHKO âeské stﬁedohoﬁí v Litomûﬁicích. Mezi nû ﬁadíme údrÏbu bﬁehov˘ch porostÛ, údrÏby
v ochrann˘ch pásmech elektrizaãní a plynárenské soustavy, pûstební a zdravotní dÛvody. V takov˘ch pﬁípadech se oznamuje do
15 dnÛ P¤ED kácením.

Do této kategorie „na oznámení“ ﬁadíme také stromy, které se
musí pokácet, neboÈ jsou zdrojem bezprostﬁedního ohroÏení Ïivota,
zdraví a majetku. Jedná se o kalamitní stavy (krajní nouze), nastalé v dÛsledku náhl˘ch zmûn dﬁevin, napﬁíklad po silném vûtru, bouﬁi,
snûhov˘ch kalamitách ãi bleskové povodni. V praxi proto takové kácení oznamují nejãastûji hasiãi, kteﬁí musí kácet stromy pﬁi zásahu.
Tyto pﬁípady se musí dále doloÏit fotografiemi a oznámit do 15 dnu
PO pokácení.
3) Na Ïádost
V‰echny ostatní dﬁeviny (obvod kmene ve v˘‰ce 130 cm nad zemí
je vût‰í neÏ 80 cm nebo keﬁe rostoucí na plo‰e vût‰í neÏ 40 m2) je
potﬁeba kácet aÏ na základû souhlasného rozhodnutí a nabytí jeho
právní moci, coÏ je dÛleÏité, protoÏe jestliÏe Ïadatel strom pokácí
je‰tû pﬁed nabytím právní moci, i kdyÏ souhlasného rozhodnutí, tak
se na nûj hledí jako kdyby kácel bez povolení, a vystavuje se nejãastûji finanãnímu postihu - pokutování ze strany âeské inspekce Ïivotního prostﬁedí.
Îádost se podává na OÚ Velemín. Formuláﬁ Ïádosti o povolení
kácení mimolesních dﬁevin je ke staÏení na stránkách obce Velemín
www.velemin.cz (Úﬁad - Povinné informace - 12. Formuláﬁe), nebo
k vyzvednutí na úﬁadû.
Toto jsou tﬁi základní moÏnosti nejbûÏnûj‰ího kácení dﬁevin, se
kter˘m se v praxi setkáváme. Pokud máte nûjak˘ specifick˘ pﬁípad,
mÛÏete se klidnû obrátit na e-mail obec@velemin.cz nebo na telefon 416 597 191.
V pﬁí‰tím vydání Zpravodaje se budeme vûnovat památn˘m stromÛm se zamûﬁením na ty, které rostou na území obce Velemín
a jeho ãástech obce. Jak jsem jiÏ zmínil, u nás to jsou 4 dﬁeviny.
Luká‰ William ·míd
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Bﬁezno (nejen) pro dûti pﬁeje pevné zdraví
v‰em v roce 2021
Pﬁátelé, kamarádi, bilancovat loÀsk˘ rok
je v tuto chvíli obtíÏné, kaÏd˘ stihl, co stihl,
nic se nedalo „lámat pﬁes koleno“ a my jsme
se snaÏili naloÏit s ãasem a zdroji jak jen
jsme umûli.
BohuÏel se nepodaﬁilo spustit pravidelné
krouÏky pro dûti, to se nám doufám jiÏ letos
podaﬁí, stejnû jako pohybové aktivity pro
dûti i dospûlé. Jak jste si jistû v‰imil, leto‰ní
Peklo v Jizerkách také nebylo moÏné uskuteãnit. Jsme rádi, Ïe jsme alespoÀ stihli pohrát si s dûtmi bûhem letních prázdnin, bez
jakékoliv újmy na COVID zdraví a v to doufáme, Ïe se podaﬁí i letos.
Z na‰í bﬁezenské domoviny jsme se zaãali více zab˘vat programy pro ‰koly, nûkolik blokÛ jsme je‰tû bûhem léta a podzimu
stihli s velmi kladn˘m ohlasem. I tyto programy budeme tedy nadále nabízet v roce
2021.
Pevnû vûﬁíme, Ïe se koneãnû v‰ichni sejdeme na nûjaké spoleãenské události
u bﬁezenského ohnû, aÈ uÏ u Pálení ãarodûjnic, nebo na Dûtském dnu.
Vûﬁit, vûﬁit a vydrÏet, nic jiného nám
nezb˘vá.
Následuje rámcov˘ pﬁehled plánovan˘ch
aktivit, ‰kolám/‰kolkám prÛbûÏnû doruãíme
materiály ke zmínûn˘m nauãn˘m programÛm a doufáme, Ïe hned jak to pÛjde se
setkáme (nejen) ve ‰kolních tﬁídách.
Bﬁezno (nejen) pro dûti z.s.
www.brezno-deti.cz

VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ

●

4 / 2021

POVÍDKA

Pa‰kova lest
Minulé vydání Velemínského zpravodaje jsem vám psal o tom, jak
vznikl místní název Pa‰kapole. Dnes si povíme nûco o Pa‰kovû lsti.
„Pa‰ka, star‰í a smûlej‰í a také obávanûj‰í z bratrÛ, byl ten, kter˘
své bandû vládl a drÏel její divokost na uzdû. Stalo se, Ïe jeden
z jeho kumpánÛ byl lapen lovosick˘mi biﬁici (povûﬁen˘ vykonavatel
úﬁední moci napﬁ. najat˘ voják, dráb, pochop nebo mu‰ket˘r, pozn.
red.). Soudcové ho odsoudili k potupné smrti na ‰ibenici.
A tehdy nesmírnû odváÏn˘ Pa‰ka sehrál lovosick˘m obãanÛm poveden˘ kousek. Ráno v den popravy se scházely podívat na kruté
divadlo celé davy lidí. StráÏ ãekající na vystﬁídání vpustila do vûzení
úctyhodného knûze s kﬁíÏem a rÛÏencem, pﬁicházejícího poskytnout
odsouzenci poslední útûchu. Brzy potom, jen co knûz opustil odsouzeneckou kobku a ode‰el, byla stráÏ vystﬁídána. Noví stráÏci nevûdûli, co se v kobce pﬁed tím událo, a tak se ani nedivili, kdyÏ z ní
vy‰el knûz, poÏehnal jim a opustil arest. V cele bylo ticho jako v kostele, stráÏní byli pﬁesvûdãeni, Ïe se odsouzen˘ modlí Requiem za
spásu své du‰e. KdyÏ v‰ak zaznûl zvon uboh˘ch odsouzen˘ch
a kat si pﬁi‰el pro odsouzeného, aby ho odvedl na popravi‰tû, byla
cela prázdná.
¤etûzy leÏely na zemi a na zdi bylo napsáno: „Byl jsem tu Pa‰ko.“ OdváÏlivec pronesl pod sv˘m ‰irok˘m hábitem je‰tû jednu
kutnu pro vûznû, ten se do ní pﬁevlékl poté, co mu Pa‰ko pomohl
z ﬁetûzÛ a po stﬁídání stráÏí také klidnû ode‰el.“
POZVÁNKA
VÁÎENÍ OBâANÉ,
Zastupitelstvo obce Velemín Vás zve na veﬁejné zasedání, které
se koná v pondûlí dne 15. bﬁezna 2021 od 18 hodin v sále Sportovního centra Velemín (u fotbalového hﬁi‰tû).

To je jedna z mála povûstí o Pa‰kovi, více najdete také v knize „Litomûﬁicko: obraz vlastivûdn˘. 1. díl“ od J. R. Tesaﬁe.
Pﬁí‰tû si povíme nûco o tﬁech dívkách na Kibiãce.
Luká‰ William ·míd
Zdroj: MAREK, Vitalij, Václav VERNER a Jiﬁí DVO¤ÁK. Povûsti Litomûﬁicka. Hostivice: Baron, 2012. ISBN 978-80-86914-55-8.
Wikipedia
PRO CHYTRÉ HLAVY

OSMISMùRKA - ZIMA

KNIHOVNA VELEMÍN A MILE·OV
UZAV¤ENÍ VâETNù V¯DEJNÍCH OKÉNEK
Knihovny Velemín a Mile‰ov jsou z dÛvodu vládního usnesení
do odvolání uzavﬁeny (vãetnû v˘dejního okénka).
Luká‰ William ·míd
MOBILNÍ ROZHLAS

CO JE MOBILNÍ ROZHLAS?
Mobilní Rozhlas dává obcím, mûstÛm a institucím do rukou ty nejmodernûj‰í nástroje pro chytrou komunikaci se sv˘mi obãany
a ãleny. Zasílá informace pomocí SMS, e-mailÛ a zpráv do mobilní
aplikace. Informuje o v˘padcích energií, kultuﬁe, ale i ztracen˘ch zvíﬁatech a lidech. Informuje také efektivnû seniory a slabozraké obãany. Pomáhá ﬁe‰it ãerné skládky a závady na území celé âR. Zapojuje obãany do dûní pomocí anket a participativních rozpoãtÛ

PRO ZASMÁNÍ
SOMÁLEC
Pluje po moﬁi loì. V prudké bouﬁi se zaãne potápût. V‰ichni se utopí,
jenom jeden Somálec plave na hladinû. Víte proã? Zadﬁel si na palubû tﬁísku do nohy.
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Zápis z jednání
zastupitelstva obce
Velemín
(dle § 95 zákona o obcích,
v platném znûní) ã. 3/2020
konaného dne 21.9.2020
od 18.00 hodin
Pﬁítomni: Prof. Ing. âechura Luká‰ Ph.D.,
Ing. Duda Miroslav, Hladík Oldﬁich, Chmelaﬁová Ivana, Janda Petr, Kﬁivánek Petr, Mgr.
Malíková Ladislava, Pleskaã Milan, Podhorsk˘ Vítûzslav, Ing. Rainer EvÏen, Rajni‰
Vlastimil, ing. Skalick˘ Jiﬁí
Omluveni: Hájková Tereza, Seidlová Dagmar, Karfík Vladislav,
BOD â. 1
ÚVOD
Pﬁedsedající schÛze - starosta p. Kﬁivánek - pﬁivítal ãleny zastupitelstva a pﬁítomné
obãany. Je pﬁítomno 12 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 zapisovatelku
p. Stanislavu Kunrtovou a ovûﬁovatele zápisu - O.Hladík a Ing.M.Duda
Dále starosta pﬁednesl návrh na sloÏení
návrhové komise:
Mgr. L.Malíková, ing.E.Rainer, I.Chmelaﬁová.
Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 32/2020: Zastupitelstvo
schvaluje návrhovou komisi ve sloÏení:
Mgr. L.Malíková, ing.E.Rainer, I.Chmelaﬁová
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. 2020
5. Majetek obce
6. RÛzné
7. Diskuse, závûr
V˘sledek hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrÏel se: 0
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Usnesení ã. 33/2020 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 2020 a se stavy penûÏních prostﬁedkÛ na úãtech obce (ke dni 21.9.2020):
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
zprávu o hospodaﬁení obce za mûsíce
leden aÏ srpen 2020.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 34/2020 bylo schváleno
b) Projednáno pﬁidûlení dotace z Úﬁadu
práce âeské republiky ve v˘‰i 90.000,- Kã
na úhradu v˘dajÛ souvisejících se zamûstnáváním uchazeãÛ o zamûstnání na období
od 1.7. do 30.9.2020 (2 místa).
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí dotace z Úﬁadu práce âeské republiky ve
v˘‰i 90.000,- Kã na úhradu v˘dajÛ souvisejících se zamûstnáváním uchazeãÛ
o zamûstnání na období od 1.7. do
30.9.2020 (2 místa).
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 35/2020 bylo schváleno
c) Projednáno pﬁidûlení jednorázového
nenávratného pﬁíspûvku ze státního rozpoãtu ve v˘‰i 1.250,- Kã/obyvatele - celkem
2,015.000,- Kã, urãeného ke zmírnûní dopadu poklesu daÀov˘ch pﬁíjmÛ obcí v souvislosti s v˘platou tzv. kompenzaãního bonusu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí jednorázového nenávratného pﬁíspûvku ze
státního rozpoãtu ve v˘‰i 1.250,- Kã/obyvatele - celkem 2,015.000,- Kã, urãeného
ke zmírnûní dopadu poklesu daÀov˘ch
pﬁíjmÛ obcí v souvislosti s v˘platou tzv.
kompenzaãního bonusu.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 36/2020 bylo schváleno
d) Projednáno pﬁidûlení investiãní dotace
od Ústeckého kraje ve v˘‰i 349.995,- Kã na
realizaci projektu „Nov˘ chodník v obci Mile‰ov“.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí investiãní dotace od Ústeckého kraje ve
v˘‰i 349.995,- Kã na realizaci projektu
„Nov˘ chodník v obci Mile‰ov“.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 37/2020 bylo schváleno
e) Projednáno pﬁidûlení neinvestiãní dotace od Ústeckého kraje ve v˘‰i 217.000,- Kã

na v˘daje souvisejícími s s volbami do zastupitelstev kraje, konan˘mi ve dnech 2.
a 3.10.2020.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí neinvestiãní dotace od Ústeckého kraje ve
v˘‰i 217.000,- Kã na v˘daje souvisejícími
s s volbami do zastupitelstev kraje, konan˘mi ve dnech 2. a 3.10.2020.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti: 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 38/2020 bylo schváleno
f) Projednána Ïádost o poskytnutí investiãní dotace pro sportovní klub Tûlov˘chovná jednota Sokol Mile‰ov, z.s., Iâ:
46772570 ve v˘‰i 130.225,- Kã na opravu
stﬁechy fotbalov˘ch kabin. Podmínkou je
legalizace stavby a její zápis do katastru
nemovitostí. Legalizace stavby a zápis do
KN bude proveden pﬁed poskytnutím dotace.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí investiãní dotace pro sportovní klub
Tûlov˘chovná jednota Sokol Mile‰ov,
z.s., Iâ: 46772570 ve v˘‰i 130.225,- Kã na
opravu stﬁechy fotbalov˘ch kabin. Podmínkou je legalizace stavby a její zápis
do katastru nemovitostí. Legalizace
stavby a zápis do KN bude proveden
pﬁed poskytnutím dotace.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 39/2020 bylo schváleno
g) Projednáno podání Ïádostí o poskytnutí dotací:
1. Nákup nákladního elektroauta pro úãely
údrÏby veﬁejné zelenû - dotace je poskytována SFÎP ve v˘‰i cca 500.000,- Kã
2. Na realizaci rekonstrukce chodníkÛ
v místních ãástech Dobkoviãky a Bﬁezno
- dotace je poskytována MAS SERVISO,
MMR âR, SFDI
3. Na realizaci vrtÛ na náhradní zdroje pitné
vody v místních ãástech Kleteãná a
Boreã - dotace je poskytována SFÎP
4. Na vyhotovení projektové dokumentace
na pﬁipojení vrtÛ Bíl˘ Újezd a Dobkoviãky
na vodárenskou soustavu - dotace je poskytována SFÎP
5. Na opravy a rekonstrukce místních komunikací v obvodu obce - dotace je poskytována MMR âR
6. Na rekonstrukci (zmûna oplá‰tûní, zateplení,...) objektu tûlocviãny u Z· Velemín dotace je poskytována MMR âR
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání Ïádostí o poskytnutí dotací:
1. Nákup nákladního elektroauta pro
úãely údrÏby veﬁejné zelenû - dotace
je poskytována SFÎP ve v˘‰i cca
500.000,- Kã
2. Na realizaci rekonstrukce chodníkÛ
v místních ãástech Dobkoviãky
a Bﬁezno - dotace je poskytována MAS
SERVISO, MMR âR, SFDI
3. Na realizaci vrtÛ na náhradní zdroje
pitné vody v místních ãástech Kleteã-

ná a Boreã - dotace je poskytována
SFÎP
4. Na vyhotovení projektové dokumentace na pﬁipojení vrtÛ Bíl˘ Újezd a Dobkoviãky na vodárenskou soustavu dotace je poskytována SFÎP
5. Na opravy a rekonstrukce místních komunikací v obvodu obce - dotace je
poskytována MMR âR
6. Na rekonstrukci (zmûna oplá‰tûní, zateplení,...) objektu tûlocviãny u Z· Velemín - dotace je poskytována MMR
âR
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 40/2020 bylo schváleno
BOD â. 4
ZMùNY ROZPOâTU OBCE NA R. 2020
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné s nutností realizace zmûn v rozpoãtu
obce - rozpoãtového opatﬁení z dÛvodu dorovnání skuteãného pﬁíjmu a v˘dajÛ a pﬁesunu mezi jednotliv˘mi kapitolami - specifikace jednotliv˘ch ãástek a kapitol je uvedena v pﬁíloze tohoto zápisu vãetnû zdÛvodnûní jednotliv˘ch zmûn. Celkem se jedná
o zv˘‰ení pﬁíjmové ãásti rozpoãtu
o 2,799.085,- Kã a zv˘‰ení v˘dajové ãásti
rozpoãtu o 2,446.085,- Kã. Rozdíl ve v˘‰i
353.000,- Kã bude ponechán na úãtech
obce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoãtové zmûny - rozpoãtové opatﬁení v pﬁíjmové ãásti o 2,799.085,- Kã a v˘dajové ãásti
ve v˘‰i 2,446.085,- Kã tak, jak byly pﬁedneseny a jsou specifikovány v pﬁíloze tohoto zápisu.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 41/2020 bylo schváleno
BOD â. 5
MAJETEK OBCE
a) Projednáno prodlouÏení termínu pro
uzavﬁení kupní smlouvy s paní Martinou Caithamlovou, Bíl˘ Újezd 56, na odkoupení pozemku p.ã. 672/1 o v˘mûﬁe 207 m2 a p.ã.
603 o v˘mûﬁe 1531 m2 v k.ú. Dobkoviãky.
Z dÛvodu nutnosti realizace geometrického
plánu bude termín uzavﬁení prodlouÏen do
30.6.2021.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodlouÏení termínu pro uzavﬁení kupní smlouvy
s paní Martinou Caithamlovou, Bíl˘
Újezd 56, na odkoupení pozemku p.ã.
672/1 o v˘mûﬁe 207 m2 a p.ã. 603 o v˘mûﬁe 1531 m2 v k.ú. Dobkoviãky, a to do
30.6.2021.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 42/2020 bylo schváleno
b) Projednána Ïádost manÏelÛ Jiﬁího
a Drahomíry Sassmanov˘ch, J.Skupy
2356/14, Most o prodej ãásti pozemku p.ã.
25/4 (dle GP ã. 73-100/2020 se jedná o p.ã.
25/4 o v˘mûﬁe 59 m2) v k.ú. Páleã u Mile‰ova. Jedná se o pozemek, kter˘ je uÏíván Ïadateli jako ãást dvora.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
ãásti pozemku p.ã. 25/4 (dle GP ã. 73100/2020 se jedná o p.ã. 25/4 o v˘mûﬁe 59
m2) v k.ú. Páleã u Mile‰ova manÏelÛm
Sassmanov˘m. Cena pozemku bude stanovena odhadcem nemovitostí jako trÏní
cena - cena obvyklá. Náklady spojené
s vyhotovením kupní smlouvy, geometrick˘m plánem, ocenûním a povolením
vkladu do KN budou hrazeny nabyvatelem
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 43/2020 bylo schváleno

Rambouskové, Boreã 12 o pﬁíspûvek na poﬁízení ekologického vytápûní v rodinném
domû ãp. 12 Boreã - jedná se o poﬁízení
ekologického kotle na tuhá paliva AM Licotherm 26 Combi, kter˘ splÀuje emisní tﬁídu 4.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek
paní Jaroslavû Rambouskové, Boreã 12
na poﬁízení ekologického kotle na tuhá
paliva AM Licotherm 26 Combi, v rodinném domû ãp. 12 Boreã ve v˘‰i 10.000,Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 46/2020 bylo schváleno

c) Projednána Ïádost manÏelÛ Josefa
a Milu‰e Garabá‰ov˘ch a ing. Josefa Garabá‰e, Oparno 55 o odprodej pozemku p.ã.
566/10 o v˘mûﬁe 88 m2 (pÛvodnû ãást p.ã.
566/2) v k.ú. Oparno. Jedná se o pozemek,
kter˘ je Ïadateli uÏíván jako souãást dvora
u domu v jejich vlastnictví.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.ã. 566/10 o v˘mûﬁe 88 m2 (pÛvodnû ãást p.ã. 566/2) v k.ú. Oparno
manÏelÛm Garabá‰ov˘m a ing.Josefu
Garabá‰ovi. Cena pozemku bude stanovena odhadcem nemovitostí jako trÏní
cena - cena obvyklá. Náklady spojené
s vyhotovením kupní smlouvy, geometrick˘m plánem, ocenûním a povolením
vkladu do KN budou hrazeny nabyvatelem.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 44/2020 bylo schváleno

b) Projednána Ïádost paní Marie Krejãíkové, Oparno 32 o pﬁíspûvek na poﬁízení
ekologického vytápûní v rodinném domû
ãp. 32 Oparno - jedná se o poﬁízení ekologického kotle na tuhá paliva ATMOS DC 25
S.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek
paní Marii Krejãíkové, Oparno 32 na poﬁízení ekologického kotle na tuhá paliva
ATMOS DC 25 S v rodinném domû ãp. 32
Oparno ve v˘‰i 10.000,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 47/2020 bylo schváleno

d) Projednána Ïádost pana Jaroslava
Fialy, Oparno 53, 410 02 Lovosice o pﬁehodnocení ceny pozemku p.ã. 72 o v˘mûﬁe
126 m2 v k.ú. Oparno. Prodej pozemku
panu Fialovi byl schválen usnesením zastupitelstva ã. 84/2019 dne 16.9.2019. Následnû byla znalcem stanovena cena pozemku
na 522,- Kã/m2. Ve své Ïádosti p.Fiala konstatuje, Ïe na pozemku se nachází ãerná
skládka (je pﬁekryta slabou vrstvou zeminy),
jejíÏ odstranûní odhaduje na cca 30.000,Kã. Jedná se o pozemek, kter˘ je znehodnocen ãernou skládkou, navíc je v prudkém
svahu a jeho v˘mûra, v kombinaci s trojúhelnikovit˘m tvarem, neumoÏÀuje jiné vyuÏití neÏ jako souãást obsluÏn˘ch pozemkÛ
k domu ve vlastnictví p.Fialy. V souvislosti
s tímto bylo vyhotoveno nové trÏní ocenûní
pozemku a odborn˘ odhadce stanovil trÏní
cenu tohoto pozemku na 6.804,- Kã,
tzn.54,- Kã/m2.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zmûnu
kupní ceny pozemku p.ã. 72 o v˘mûﬁe
126 m2 v k.ú. Oparno, a to na 54,- Kã/m2,
tzn. celková cena pozemku je 6.804,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 45/2020 bylo schváleno
BOD â. 6
RÒZNÉ
a) Projednána Ïádost paní Jaroslavy

c) Projednána Ïádost pana Vojtûcha
Hory, Mile‰ov 105 o pﬁíspûvek na poﬁízení
ekologického vytápûní v rodinném domû ãp.
105 Mile‰ov - jedná se o poﬁízení tepelného
ãerpadla Fujitsu AOYG-30LAT4.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek
panu Vojtûchu Horovi, Mile‰ov 105 na
poﬁízení tepelného ãerpadla Fujitsu
AOYG-30LAT4 v rodinném domû ãp. 105
Mile‰ov ve v˘‰i 10.000,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 48/2020 bylo schváleno
BOD â. 7
DISKUSE
■ p. Dominik Faustus
1) zda bude poskytována dotace na domácí ãistiãky odpadních vod a jaká bude
v˘‰e dotace?
2) má obec v plánu opravovat dûtské hﬁi‰tû na Bílince a na Borãi ?
3) jestli obec poﬁídí nov˘ nábytek do sálu
na Bílince ?
■ p. Petr Kﬁivánek

ad 1) pﬁipravujeme dotaãní titul pro na‰e
obãany v místních ãástech kde není a nebude moÏné pﬁipojení na centrální kanalizaci, v souãasné dobû dom˘‰líme podrobnosti a podmínky dotace, jakmile bude zastupitelstvem schválen pﬁipravovan˘ materiál
(dotaãní titul na tyto dotace), budou moci
obãané podávat Ïádosti, pﬁedpokládáme,
Ïe by dotace mohla ãinit aÏ 50.000,- Kã
s tím, Ïe by bylo moÏno poÏádat zpûtnû
o prostﬁedky vynaloÏené jiÏ v prÛbûhu roku
2020
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■ p. Petr Janda

■ p. Petr Kﬁivánek

ad 2) navrhuji aby se zástupci obce se‰li
s obãany na místû obou dûtsk˘ch hﬁi‰È
a dohodnou se na opravách prvkÛ, pﬁípadnû jejich v˘mûnû. P. Faustus navrhuje, Ïe
by se obãané zapojili do oprav s tím, Ïe
obec by financovala potﬁebn˘ materiál na
opravy
ad 3) nov˘ nábytek na sál na Bílince
hodlá obec poﬁídit, ale jelikoÏ se jedná
o vy‰‰í ãástku, je potﬁeba tuto investici
v souãasné dobû je‰tû zváÏit

ad 2) bohuÏel není moÏné nikomu naﬁídit,
aby kámen nakládal na vagony, nûkde na
meziskladu vykládal a teprve potom pﬁekládal na auta, doprava kameniva není záleÏitostí kamenolomu, ale pﬁímo zákazníkÛ.

■ p. Petr Pokorn˘

1) domnívá se, Ïe nákladní auta projíÏdûjící obcí Hru‰ovka tûsnû kolem jeho domu
díky pﬁetíÏení ohroÏují jeho majetek a tvrdí,
Ïe obec Velemín nedala poÏadavek na Policii ohlednû mûﬁení rychlosti projíÏdûjících
vozidel
2) jestli se zvaÏuje zﬁízení vleãky u kamenolomu v Dobkoviãkách
■ p. Petr Janda

ad 1) odpovídá, Ïe p. Pokorn˘ byl osobnû pﬁítomen jednání s Policií, odborem dopravy a SÚS, na kterém byl Polici dán
nejen poÏadavek na mûﬁení rychlosti, ale
Ïe obec poskytne pozemek, kde mÛÏe Policie provádût mûﬁení dodrÏení tonáÏe vozidel.

■ p. David Belica

- neustále je ucpaná kanalizace pﬁed
domem p. Veselé na ReÏném Újezdû
■ p. Petr Janda

- pﬁislíbil, Ïe se touto situací bude zab˘vat
■ p. Jarolím Valín

1) kdy se bude budovat vrt na Kleteãné
pro obecní vodovod, dále se domnívá, Ïe
doposud vybudované soukromé studny
(vrty) nebyly legálnû povoleny a Ïe jsou
pﬁíãinou souãasného nedostatku vody
v obci
2) jestli je obci známo, Ïe vede pﬁes Kleteãnou turistická stezka
■ p. Petr Kﬁivánek, Petr Janda

- co se t˘ãe vrtu na Kleteãné, ãekáme na
vyjádﬁení Krajského úﬁadu v Ústí nad
Labem a na vyjádﬁení vodoprávního úﬁadu
v Lovosicích, je vysoutûÏen dodavatel a dle
dispozic poskytovatele dotace (SFÎP) bude

v nejbliÏ‰í dobû podána Ïádost o poskytnutí dotace, bez dotace nelze vrty realizovat,
protoÏe jak na Kleteãné, tak na Borãi se
jedná o vrty hluboké cca 90 m a celková
cena dosahuje 1,5 mil s DPH
- soukromé vrty byly legálnû povoleny vodoprávním úﬁadem v Lovosicích, kde je
moÏné si toto ovûﬁit a pﬁípadnû si stûÏovat
na pokles hladiny ve va‰í studni
- turistickou stezku vybudoval jin˘ subjekt
(KâT) a tudíÏ není v na‰í kompetenci jakkoli zasahovat do oznaãení a informaãních tabulí
Závûr veﬁejného zasedání zastupitelstva
obce provedl starosta p.Petr Kﬁivánek
(19,45 hod.)
Zápis byl vyhotoven dne 25.9.2020
Zapisovatel: Stanislava Kunrtová
Dne: 25.9.2020
Ovûﬁovatelé zápisu:
Hladík O.
Dne: 25.9.2020
Duda M.
Dne: 25.9.2020
Starosta:
Petr Kﬁivánek
Dne: 25.9.2020
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