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VáÏení spoluobãané,
v‰em nám je velmi dobﬁe známa situace v celé republice i celé Evropû ohlednû ‰íﬁení koronaviru. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe nemá cenu zde
sdûlovat jak˘m zpÛsobem v této nelehké dobû chránit pﬁed nákazou nejen sebe, ale i své okolí. Tyto informace jsou nám v‰em velmi dobﬁe
známé z veﬁejn˘ch sdûlovacích prostﬁedkÛ. Chtûl bych vás v‰echny poÏádat, sledujte veﬁejné sdûlovací prostﬁedky a chovejte se pokud
moÏno tak, aby ‰íﬁení koronaviru bylo co nejvíce zpomaleno ãi dokonce zastaveno. Také na webov˘ch stránkách na‰í obce jsme zﬁídili
zvlá‰tní oddíl na úﬁední desce, kde zveﬁejÀujeme v‰echny informace, které v této souvislosti dostáváme.
Situace není jednoduchá, ale vûﬁím, Ïe sv˘m zodpovûdn˘m chováním v dobû nákazy spoleãnû dokáÏeme virus zastavit a co nejdﬁíve se
vrátíme k normálnímu Ïivotu.
Petr Kﬁivánek, starosta obce

Fotka z Ostrého obletûla svût

Poznáváte toto souhvûzdí? Jedná se o souhvûzdí Orion, jednu z nejidentifikovatelnûj‰ích hvûzdn˘ch skupin na obloze a ikonu známou lidstvu jiÏ více neÏ 30.000 let. Orion
bûhem této doby vypadal skoro stejnû a mûl by vypadat stejnû po mnoho tisíc let v budoucnu. Snímek je kompozitem více neÏ 30 snímkÛ poﬁízen˘ch ze stejného místa a bûhem
stejné noci. NíÏe a mírnû nalevo od tﬁíhvûzdiãkového pásu Orionu je mlhovina Orion. âtyﬁi
svûtlé hvûzdy obklopující pás jsou (ve smûru hodinov˘ch ruãiãek) Sirius téÏ Psí hvûzda (daleko vlevo, jasná, modrá), Betelgeuze (horní, oranÏová), Aldebaran (dál, vpravo) a Rigel
(dole).
Foto: Vojtûch Bauer

Americk˘ Národní úﬁad pro letectví a kosmonautiku (NASA) kaÏd˘ den vybírá astronomick˘ snímek dne tzv. ADOP (Astronomy
Picture of the Day), kdyÏ jako tento snímek
vybrali fotku pana Vojtûcha Bauera, nemohl
tomu uvûﬁit. Pro astrofotografa to je asi nejvût‰í pocta, jakou mÛÏe dostat.
Zeptal jsem se proto pana Bauera na
okolnosti vzniku této úchvatné fotky.
„Fotím uÏ cca 10 let a zaãínal jsem s fotoaparátem Nikon, kter˘ byl pro mû ze zaãátku úÏasn˘, ale po nûjaké dobû mû Nikon
apsc zaãal omezovat, tak jsem hledal jinou
znaãku, kter˘ch je dnes opravdu mnoho.“
„Kamarád mûl Sony fullframe, tak jsem si
ho na chvilku vyzkou‰el a ihned bylo rozhodnuto. Systém ﬁady A7 je prostû nejlep‰í,
co jsem poznal.“
„Po dvou letech focení právû se Sony A7
ta noãní obloha stále nebyla taková, jakou
jsem si pﬁedstavoval. Tak jsem si nakonec
poﬁídil astro legendu jménem Canon
6D a nechal si ho upravit na vût‰í citlivost
vodíkov˘ch mlhovin H alfa o vlnové délce
656 nm, které jsou lidskému oku obtíÏnû viditelné. Toto byl mÛj první pokus s tímto fotoaparátem. KdyÏ vidûl kamarád tento snímek, tak ani nezaváhal a ﬁekl, aÈ ho po‰lu
do NASA. A já ho tam jen tak ze srandy
opravdu poslal. Na FB stránkách NASA mûl
snímek docela ohlas. Po pár dnech mi napsal pan Robert J. Nemiroff, PhD. (profesor
fyziky na Michigan Technological University a jeden ze dvou editorÛ ADOP pozn.
red.), aÈ mu ode‰lu bliÏ‰í informace o snímku, Ïe by ho rád zveﬁejnil jako ADOP (Astronomy Picture of the Day). VÛbec jsem
nemohl uvûﬁit tomu, Ïe mÛj snímek z na‰eho krásného âeského stﬁedohoﬁí takto dopadne.“
„Tento snímek jsem mûl v hlavû uÏ
hodnû dlouho a trvalo mi to témûﬁ dva roky
ãekání, protoÏe souhvûzdí Orionu je u nás
vidût jen v zimních mûsících. Nejvût‰í vliv
(Pokraãování na následující stranû)

na tak dlouhé ãekání mûlo poãasí. Fotit
takto noãní oblohu jde pouze pár dní v mûsíci, kdyÏ je mûsíc v novu a hvûzdy nejsou
ru‰eny svûtlem z mûsíce. Právû v tuto
dobu byla zatím vÏdy ‰ílená oblaãnost. Ale
21. ledna 2020 se na mû usmálo ‰tûstí
a koneãnû se vyjasnilo, tak jsem s kamarádem vyrazil do srdce âeského stﬁedohoﬁí,

konkrétnû na kopec Ostr˘, kter˘ leÏí kousek od Velemína. BohuÏel i v tak krásném
prostﬁedí je hodnû siln˘ svûteln˘ smog,
kter˘ je nejvût‰ím nepﬁítelem kaÏdého
astrofotografa. Tu noc teplomûr ukazoval
-6 °C, ale ani tato teplota mû neodradila.
Za odmûnu se mi povedl tento pûkn˘ snímek.“

„Snímek jsem poﬁídil s upraven˘m Canonem 6D s objektivem Samyang 35mm za
pouÏití paralaktické montáÏe, která eliminuje rotaci Zemû. Fotil jsem zvlá‰È oblohu
a krajinu, kterou jsem poté prolnul v programu Photoshop, a vytvoﬁil jeden v˘sledn˘ snímek.“
Luká‰ William ·míd

Náklady na likvidaci odpadÛ v roce 2019
Ve ãtrnáctidenních intervalech probíhá v na‰í obci svoz smûsného komunálního odpadu formou v˘vozu popelnicov˘ch nádob. Spoleãnost „Podnik technick˘ch sluÏeb Lovosice s.r.o.“, která provádí
tento svoz, úãtuje na‰í obci za vyvezení malé popelnice (110 l)
49,565 Kã, za velkou popelnici (240 l) 82,80 Kã a za kontejner
(1 100 l) 302,45 Kã. Tyto ceny jsou úãtovány bez ohledu na to, jak
je popelnicová nádoba naplnûna.
Celkové náklady na likvidaci smûsného komunálního odpadu (popelnic) ãinily 1,326.166,- Kã. Na likvidaci tﬁídûného odpadu - barevné kontejnery na sklo, papír a plasty - ãinily 336.407,- Kã. Náklady
na provoz sbûrného dvora ve Velemínû (v provozu od r. 2016) a likvidaci odpadÛ, které jsou zde obãany odkládány, ãinily pro na‰i
obec celkem 1,050.110,- Kã (po odeãtení úhrad okolních obcí za odpady uloÏené jejich obãany). Celkové náklady na likvidaci odpadÛ,

vznikl˘ch na území na‰í obce za rok 2019, dosáhly 2,735.474,- Kã.
Pﬁíjmy do systému likvidace odpadÛ v na‰í obci jsou poplatky vybírané od obãanÛ, podnikatelÛ a rekreantÛ. Ty ãinily 834.931,- Kã.
Za prodej vyuÏiteln˘ch sloÏek z odpadÛ a za odmûny od spoleãnosti
EKO-KOM inkasovala obec 324.106,- Kã. Pﬁíjmy do systému nakládání s odpady ãinily celkem 1,159.037,- Kã.
Na‰e obec tedy za uplynul˘ rok doplácela na systém likvidace odpadÛ 1,576.437,- Kã.
Je zﬁejmé, Ïe by bylo potﬁeba tento doplatek co nejvíce sniÏovat.
Domníváme se, Ïe jednou z cest, jak by bylo moÏné tuto ãástku sníÏit, je zcela vyuÏívat kapacity popelnicov˘ch nádob. JelikoÏ cena za
v˘voz je stejná jak u plné, tak i poloprázdné popelnice, Ïádáme vás
o plné vyuÏití jejich kapacity. Nenechávejte prosím vyváÏet poloprázdné popelnice. Dûkujeme.
Petr Kﬁivánek

Odpady odvezené z obce Velemín v období let 2013-2019
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Mikulá‰ská nadílka 2019
V pátek 6. prosince 2019 zavítal do
Motorestu Velemín andûl, a na závûr
pﬁivolal také Mikulá‰e s ãertem. Na
dûti ãekala opût andûlská diskotéka
s bublinami, plnûní rÛzn˘ch zábavn˘ch a pohybov˘ch úkolÛ ãi modelování balónkÛ. V‰echny dûti byly zapojeny do zpûvu a tance s andûlem.
Kolem pÛl ‰esté pﬁibûhl ãert s lucernou za doprovodu kouﬁov˘ch efektÛ.
Chvíli dûti stra‰il, ale zvládly to stateãnû. Zanedlouho pﬁi‰el také Mikulá‰, kter˘ pﬁivítal v‰echny místní i pﬁespolní dûti a dospûlé, pochválil je za

jejich dobré skutky, mimo jiné také za
dostavbu kanalizace v Dobkoviãkách.
Po úvodním pﬁivítání si volal jednotlivé
dûti a vyslechl si básnû. Od nûkter˘ch
dûtí jsme se dozvûdûli, Ïe mají doma
kohouta, kter˘ jim dává také „nadílku do
kouta“. Nejdel‰í báseÀ pﬁednesl Kry‰tof
Lébr, cituji:
„Mikulá‰i, Mikulá‰i,
kdo to tady dûti stra‰í?
Kdo tu ﬁinãí ﬁetûzem
a proã s tebou pﬁi‰el sem?
(Pokraãování na následující stranû)
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Rohat˘, rohat˘,
s koÏichem aÏ na paty,
rohat˘, rohat˘,
ãern˘, stﬁapat˘.
Kdo jsi, teì uÏ v‰ichni víme,
my se, ãerte, nebojíme.
Nemá‰-li co na práci,
mÛÏe‰ dûlat legraci.
Chce‰-li ale dûti lekat,
nebudeme déle ãekat,
po‰leme tû nazpátek,
do vesel˘ch pohádek.“

Nejvíce se opakovala tato: „âerte, ãerte,
ãertíku, nesahej nám na kliku. Jestli nám ji
umaÏe‰, tak do pekla pomaÏe‰.“
Postupnû se tak v‰echny dûti vystﬁídaly
u Mikulá‰e, kter˘ jim dal nadílku. Od ãerta
je‰tû kaÏd˘ dostal ãervené a Ïluté jablko.
Bylo krásné vidût, Ïe se mnohé dûti jako
první zakously právû do jablka, pﬁestoÏe
mûly v nadílce ãokolády a cukrovinky. Nadílku si dûti odnesly v ekologick˘ch papírov˘ch
ta‰kách z recyklovaného papíru s mikulá‰sk˘m motivem. Obsahovala ãokolády, propisky, náramky, pﬁívûsky, ale také dárky na-

‰ich sponzorÛ: reflexní pásky a pﬁívûsky Lovochemie, a. s., bonbony a vûcné dárky od
Penzion âernodolsk˘ ml˘n, meruÀkové
Miky - jemné peãivo s meruÀkovou náplní
od pekárny Pecud a pitíãka s cukrovinkami
od Kempu Jordán Opárno, kter˘ bohuÏel
v roce 2019 ukonãil svou ãinnost v Opárenském údolí.
Po pﬁeplnûné kapacitû v roce 2018 jsme
byli nuceni limitovat poãet dûtí pouze na
dûti z obce Velemín, Chotimûﬁ a jejich
místních ãástí.
Luká‰ William ·míd

Mikulá‰ská nadílka na Bílince
V sobotu 7. prosince 2019 pﬁipravil spolek Tﬁi vsi, z.s. ve spolupráci s Obcí Velemín v prostoru sálu na Bílince opût tradiãní Mikulá‰ské odpoledne pro dûti z blízkého i vzdálenûj‰ího okolí. Setkání

bylo protkané vesel˘mi hrami a soutûÏemi, které mûly zkrátit dobu
napjatého ãekání na hlavní hrdiny - Mikulá‰e s nadílkou, ãerty a andûla. Nazdoben˘ sál pﬁivítal nûkolik desítek dûtí i dospûl˘ch, pro
v‰echny bylo pﬁipraveno bohaté obãerstvení z vlastních i nakoupen˘ch zdrojÛ a pestr˘ program bavil nejen pﬁíchozí hosty, ale i samotné organizátory, na které ani pﬁes peãlivou pﬁípravu nedolehla
sebemen‰í únava...
Tﬁi vsi, z.s.

VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ

●

4 / 2020

Akce poﬁádané na závûr roku 2019 v domovû dÛchodcÛ
Zdravíme Vás v roce 2020 a pﬁejeme, aÈ je to rok klidn˘, pln˘ radosti a spokojenosti. Touto cestou chceme informovat o akcích poﬁádan˘ch na závûr roku 2019 v domovû dÛchodcÛ. Adventní ãas
nám zahájili koncertem v kapli domova studenti stﬁední ‰koly AGC
Teplice. Probudili v nás mnoho vzpomínek nejen na vánoãní ãas.
Hned druh˘ den na zámek zavítal Mikulá‰, ãert a andûl, kteﬁí rozdávali klientÛm balíãky s ovocem. A aby ãertÛ nebylo málo, tak kaÏdoroãní náv‰tûvou zavítal i Mikulá‰, ãert a andûlé z Farní charity Tﬁebenice, kteﬁí potû‰ili cukrovím, balíãky s drobnostmi a zazpívali pár
písniãek. Asi nejoblíbenûj‰í akcí je pro uÏivatele vánoãní posezení
seniorÛ v Motorestu ve Velemínû, které poﬁádá Obecní úﬁad Velemín, kde se line veselá zábava, vystoupení a tanec. Vánoãní ãas
nám pﬁi‰ly zpﬁíjemnit dûti z mateﬁské ‰koly v Mile‰ovû a ve spolupráci s hudebním doprovodem v podání p. âecha sv˘m vystoupením vykouzlili úsmûv na tváﬁi na‰ich seniorÛ. V posledním adventním t˘dnu pﬁijely zazpívat do kaple Bábinky z litomûﬁického Domova U Trati, nav‰tívili jsme DNS âíÏkovice, kde bylo pﬁipraveno vánoãní zastavení s Ïiv˘m betlémem, ovocn˘ punã a drobné dáreãky
k zakoupení.
I k nám na zámek zavítal JeÏí‰ek a nadûloval. Vánoãní nadílka
probûhla u velkého Ïivého stromu v hale domova, kde se rozdávaly dáreãky uÏivatelÛm, podával se ovocn˘ punã, hrály koledy a panovala vánoãní atmosféra. Tím ov‰em nadílka nekonãila. Paní Blanka Pavezová z Motorestu Velemín pﬁijela potû‰it drobn˘mi dáreãky

na‰e uÏivatele. Jako kaÏd˘ rok jsme se také zapojili do úÏasného
projektu „JeÏí‰kova vnouãata“, kde dobﬁí lidé plní pﬁání na‰im uÏivatelÛm. Touto formou chceme podûkovat nejen dárcÛm, kteﬁí pﬁispûli darem ke splnûní jejich pﬁání, ale i lidem, kteﬁí projekt vymysleli a dále ho zprostﬁedkovávají. Nûkteﬁí dárci jsou z velké dálky, nemohou se zúãastnit osobního pﬁedání a dárky pﬁijdou po‰tou. Zpûtná vazba tûmto dárcÛm je pﬁedání jejich daru zachycené na fotografii a dûkovného dopisu sepsaného uÏivatelem. Nûkterá „vnouãata“ pﬁijedou dárek pﬁedat osobnû jako napﬁíklad manÏelé Procházkovi, kteﬁí pﬁivezli dárek o nûco vût‰í a tak potû‰il i více uÏivatelÛ.
Dûkujeme v‰em „JeÏí‰kov˘m vnouãatÛm“ za jejich zapojení se do
tohoto projektu pro seniory.
Dále dûkujeme obecnímu úﬁadu a v‰em dobr˘m lidem, kteﬁí
s námi spolupracují nebo se podílejí na akcích, které probíhají nejen
v na‰em domovû.
Tento rok nás ãeká také hodnû zajímav˘ch akcí jako napﬁíklad
19. 6. 2020 na‰e tradiãní „ZÁMECKÁ POUË“ a 9. 9. 2020 „20.
V¯ROâÍ DOMOVA DÒCHODCÒ“, na které jste v‰ichni srdeãnû
zváni.
Za sebou jiÏ máme Ma‰karní rej, kter˘ nám zpﬁíjemnily sv˘m vystoupením dûti z M· Mile‰ov a o hudební doprovod se postaral
p. âech. Tû‰íme se na dal‰í.
Domov dÛchodcÛ Mile‰ov
Jana Dvoﬁáková, Miroslava Walterová,
Markéta Veinholdová a Franti‰ka Novotná, Dis

Spoleãenské posezení pro obãany dﬁíve narozené
V pﬁedvánoãním období uspoﬁádala Obec Velemín jiÏ tradiãní
spoleãenské posezení pro své obãany v dÛchodovém vûku. Pﬁivítáním a úvodním slovem akci zahájil starosta Petr Kﬁivánek, kter˘
v‰em pﬁítomn˘m popﬁál pﬁíjemnou zábavu a krásné proÏití vánoãních svátkÛ a hlavnû hodnû zdraví.
Následoval kulturní program v podobû vystoupení ÏákÛ z M· a Z·
Velemín. Dûti ze ‰kolky pﬁedvedly rohaté taneãní vystoupení a Ïáci
ze základní ‰koly zazpívali vánoãní koledy. K tanci a poslechu po
cel˘ veãer hrála dechová kapela Plechovanka z Lovosic. O zajíma-

vé spestﬁení veãera se postarala Taneãní skupina Freedom, která
zatanãila kankán na hudbu J. Offenbacha. K obãerstvení se podával tradiãní vepﬁov˘ ﬁízek s vaﬁen˘m bramborem, zákusek a káva.
Na setkání dorazilo okolo 75 obãanÛ ze 442 pozvan˘ch, po Velemínû nejvíce z Mile‰ova, konkrétnû z Domova dÛchodcÛ v Mile‰ovû.
V‰em dûkujeme za úãast, a tû‰íme se na opûtovné setkání v prosinci.
Luká‰ William ·míd
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Pevné zdraví pﬁedev‰ím - Bﬁezno (nejen) pro dûti
Pﬁátelé, kamarádi, situace ohlednû infekce
a s ní související bezpeãnostní opatﬁení, nám
znemoÏnila (doufáme) na krátk˘ ãas pokraãovat v na‰ich (nejen) dûtsk˘ch aktivitách. Vûﬁíme, Ïe se situace uklidní, a my budeme moct
opût spustit na‰i pravidelnou ãinnost.
Dovolte mi snad jen krátké shrnutí toho, co jsme v prvních mûsících roku 2020 jiÏ stihli.
PEKLO PRO RODIâE S DùTMI
Tradiãní 5. roãník setkání s rodiãi a dûtmi probûhl v obvyklém období zaãátkem ledna v hotelu Peklo v Jizersk˘ch horách. Snûhová
krize se nám na‰tûstí vyhnula a my tak mohli dûti pﬁipravit a rozlyÏovat pro nadcházející prázdninové lyÏování v Rakousku, Itálii, nebo
ve vût‰ích ãesk˘ch lyÏaﬁsk˘ch stﬁediscích. Pekelníci si vyzkou‰eli
pár ﬁemesel, které jiÏ znají dûti z na‰eho krouÏku Mal˘ ﬁemeslník.
Velk˘ úspûch mûlo ﬁemeslo Elektrikáﬁ od kterého se dûti nemohly
odtrhnout. V závûru t˘dne jsme stihli Zimní Pekelnou Olympiádu
a pﬁi odjezdu se s námi sníh nadobro rozlouãil. Zábavu si uÏili, jak
je vidût z fotografií, jak dûti, tak jejich rodiãe.

MAL¯ ¤EMESLNÍK - PRAVIDELN¯ KROUÎEK
Úãast a zapálení dûtí pro pravideln˘ krouÏek, kter˘ bûÏí jiÏ od loÀského záﬁí, nás kaÏd˘ t˘den pﬁesvûdãuje o tom, Ïe nápad stﬁídání
ﬁemesel byl opravdu dobr˘. Dûti si pro‰ly ﬁemesla jako tﬁeba elektrikáﬁ, kuchaﬁ, dráteník, hrnãíﬁ, ‰vec, ‰vadlena, pochopily základní
poslání ﬁemesel a uvûdomily si, Ïe se nemají bát Ïádné fyzické
práce, byÈ je tﬁeba trochu nebezpeãná, nebo nároãná. Nauãily se
základním bezpeãnostním návykÛm a ukázaly ‰ikovnost, která
v nich skuteãnû je. Na Malého ﬁemeslníka bychom rádi v dal‰ím
‰kolním roce navázali krouÏkem Malého pﬁírodovûdce, tak doufáme,
Ïe nám dûti i rodiãe zachovají pﬁízeÀ.

SPORTOVNÍ KROUÎKY
Dûti i dospûlí se mohli úãastnit i na‰ich t˘denních sportovních
krouÏkÛ, AtleÈáãek, Na Maximum nebo tﬁeba STEP aerobic. Trochu
nám jejich frekvenci zkomplikovala Ïivelná událost - vítr, kter˘ po‰kodil stﬁechu tûlocviãny, ale rychlá oprava problém vyﬁe‰ila.

MA·KARNÍ PLES B¤EZNA V B¤EZNU
Tuto velmi oblíbenou událost jsme museli také oÏelet, doufáme,
Ïe se nám ji podaﬁí pﬁeplánovat na nûkter˘ z mûsícÛ ve druhé polovinû roku. Práce s pﬁípravou bylo opravdu hodnû, proto je ‰koda
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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o tuto událost pﬁijít. Budeme vãas informovat o termínu, ale pﬁedbûÏnû to nebude dﬁíve, neÏ po letních prázdninách.

STATISTIKA 2019

LÉTO 2020
Pro letní prázdniny jsme, jako kaÏd˘ rok, pﬁipravili ﬁadu dûtsk˘ch
táborÛ - jak pﬁímûstské, tak v˘jezdní. Neváhejte dûti pﬁihlásit, kapacity jsou omezené.
2020 P¤IDEJTE SE K NÁM

VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Tﬁíkrálová sbírka v Mile‰ovû a Velemínû 2020
V tomto roce 8. 1. 2020 se jiÏ podruhé
vydali mile‰ov‰tí koledníci za podpory pana
faráﬁe Ladislava Nádvorníka popﬁát ‰tûstí,
zdraví na zámek a do podzámãí.
V zámeck˘ch prostorách se potû‰ili zpíváním tﬁíkrálové koledy klienti, ale i zamûstnanci, kteﬁí nás mile pﬁijali a pﬁispûli do sbírky. I v podzámãí si vedli koledníci skvûle, vytrvale a zvuãnû zpívali od domu k domu,
kde byli téÏ ‰tûdﬁe odmûnûni do kasiãky
a nechybûla ani nûjaká ta sladkost na zub.
Prokﬁehlé zpûváãky po úspû‰ném koledování pozvala paní Sokolová na v˘born˘
hork˘ ãaj s obãerstvením, za nûÏ jsme byli
vdûãni.
Ve Velemínû probûhla Tﬁíkrálová sbírka
10. 1. 2020, do níÏ se zapojily dûti z místní
Z·, proto patﬁí podûkování p. ﬁeditelce Malíkové, která umoÏnila konání sbírky ve ‰kole.
Páter Ladislav Nádvorník zde mohl s dûtmi
pohovoﬁit a vysvûtlit jim poslání Tﬁíkrálové
sbírky, jejíÏ pﬁesah se t˘ká i pomoci bliÏnímu
a je zaloÏena na solidaritû mezi lidmi. Dûti
se pﬁi tomto setkání dozvûdûly o Tﬁech králích, v˘znamu a poselství jejich pﬁíchodu do
Betléma a o svûcení obydlí K+M+B 2020,
kde Tﬁi králové koledují.
Tﬁíkrálová sbírka je tradice, jejíÏ novodob˘
rozmûr je pomoci lidem v nouzi, coÏ se
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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nám daﬁí naplÀovat díky pﬁíspûvkÛm, které
domácnosti poskytují.
Podûkování patﬁí v‰em obãanÛm Mile‰ova a Velemína, kteﬁí nás vﬁele pﬁijali a ochotnû pﬁispûli nemalou ãástkou do Tﬁíkrálové
sbírky. Celkem se vybralo 11.229,- Kã,
z toho ve Velemínû 7.817,- Kã, v Mile‰ovû
3.412,- Kã.

V neposlední ﬁadû dûkujeme zpûváãkÛm
koledníkÛm z Mile‰ova - Miroslavu Kulhánkovi, Aliãce a Gábince Richterové a koledníkÛm z Velemína - Nikolce Bení‰kové,
Anetce Skalické, Just˘nû Pleskotové, Eli‰ce Steifové, Natálce Rezbárikové a Matyá‰i
Bouãkovi.
Text a foto: Eva Mazánková

Noãní orientaãní bûh ve Velemínû
Dne 20. 1. 2020 veãer rozsvítili Velemín sv˘mi ãelovkami orientaãní bûÏci. Konal se tu opût po roce noãní trénink v orientaãním
bûhu, kter˘ byl otevﬁen˘ pro veﬁejnost a zúãastnit se mohl kdokoli.
BûÏelo se na mapû Velemín, která byla opût roz‰íﬁena o novou
ãást, kde se dosud nebûÏelo. Ani tma ani teploty kolem nuly neodradilo 40 bûÏcÛ od toho, aby se postavili na start a vydali se hledat
kontroly rozmístûné nejen pﬁímo ve Velemínû, ale i v jeho okolí.
Byly pﬁipraveny dvû tratû. Krátká s délkou 2,3 km (optimální postup
3 km) a s 13 kontrolami byla vhodná pro dûti a ménû nároãné
bûÏce, kter˘ch se na‰lo 19. Dlouhá traÈ mûla vzdu‰nou ãarou 4,2
km, optimálnû pak pﬁes 6 km a ke zdárnému dokonãení bylo potﬁeba nalézt 19 kontrol, o coÏ se pokusilo 21 závodníkÛ. Tratû procházely nejen stﬁedem obce, ale zavedly úãastníky i do míst ménû
znám˘ch.
Krátkou traÈ nejrychleji zvládl Jakub ·a‰ek z TJ Lokomotiva Teplice v ãase 21:35 min. S nástrahami dlouhé tratû se nejlépe popasoval Jakub Bíl˘ ze stejného klubu a prolétl ji v ãase 31:35 min. Nejlep‰í Ïenou (tedy sleãnou) na krátké trati byla Hana Krejãová
z SKOB Roudnice nad Labem s ãasem 23:47 min., na dlouhé pak
její sestra Lucie Krejãová ze stejného klubu s ãasem 43:30 min.
(celkovû 6.)
KRÁTKÁ TRAË (5 nejlep‰ích)
Poﬁadí
Pﬁíjmení a jméno
Klub
âAS
1.
·a‰ek Jakub
LTP
0:21:35
2.
Krejãí Ladislav
ROU
0:22:40
3.
Krejãová Hana
ROU
0:23:47
4.
Wajshajtl Jakub+Matûj
x
0:27:00
5.
Hanãl Martin
ROU
0:27:25

Poﬁadí
1.
2.
3.
4.
5.

DLOUHÁ TRAË (5 nejlep‰ích)
Pﬁíjmení a jméno
Klub
Bíl˘ Jakub
LTP
Macek Jiﬁí
LIT
âern˘ Michal
ROU
Vanûk Jan
ROU
Îejdlík Michal
LTP

âAS
0:31:35
0:39:12
0:40:03
0:41:57
0:42:05

Na startu se objevili také bûÏci, kteﬁí o orientaãním bûhu zatím
jen sly‰eli ãi s ním mûli jen malé zku‰enosti. Tûm patﬁí uznání za
úspû‰né dokonãení závodu a nalezení v‰ech kontrol, aãkoliv zaãínat noãním bûhem není vÛbec jednoduché. Moc pûkn˘ v˘sledek se
podaﬁil hned pﬁi svém prvním orientaãním bûhu Matûji Wajshajtlovi, kter˘ obsadil spoleãnû se sv˘m taÈkou Jakubem 4. místo na
krátké trati. VítûzÛm gratulujeme a v‰em úãastníkÛm dûkujeme za
úãast.
Trénink poﬁádal Sportovní klub orientaãního bûhu Roudnice nad
Labem. Mezi úãastníky byli kromû místních obãanÛ právû také zástupci z Roudnice nad Labem, ale dorazili také sportovci z Teplic,
Litomûﬁic, Lovosic a Litvínova. Do cíle dobíhali nûkteﬁí bûÏci zad˘chaní, jiní unavení, ãí plní euforie, ale v‰ichni s dobr˘m pocitem, Ïe
udûlali nûco pro své zdraví a poznali nová místa. V cíli byl pro nû pﬁi-

Na startu

Jedna z kontrol pﬁedtím neÏ se schovala ve tmû
praven tepl˘ ãaj a domácí koláã. Podûkování patﬁí Obecnímu
úﬁadu ve Velemínû za
moÏnost akci uspoﬁádat a jeho podporu.
Pokud jste tento
závod prome‰kali ãi
vás odradilo chladné
poãasí a chtûli byste
si orientaãní bûh zkusit, budete mít moÏnost si jej ve VelemíV˘ﬁez mapy pro orientaãní bûh
nû vyzkou‰et jiÏ 15.
kvûtna 2020, kdy v rámci Svûtového dne orientaãního bûhu bude
v areálu Z· Velemín a jeho okolí pﬁipravena závodní traÈ vãetnû
velice atraktivního labyrintu. Pokud koronavirus dovolí.
Miroslav Duda

Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe 2020
Také na rok 2020 pﬁipravil Euroregion Elbe/Labe (EEL) moÏnost
získat slevy na vstup do více jak 50 vybran˘ch sask˘ch kulturních institucí díky Kulturnímu pasu Euroregionu Elbe/Labe. Nejvût‰ím magnetem jsou tradiãnû Saské umûlecké sbírky DráÏìany s obrazárnami Star˘ch nebo Nov˘ch mistrÛ nebo pevnost Königstein.
Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe stojí stejnû
jako vloni 30 Kã a je urãen ãesk˘m náv‰tûvníkÛm
Saska. Zájemci mohou pas zakoupit v informaãních centrech po celém euroregionu, pﬁímo
na sekretariátu EEL v Ústí n. L., nebo si ho nechat poslat po‰tou.
V‰echny podrobnosti ke Kulturnímu pasu Euroregionu Elbe/Labe naleznete na adrese:
(Naãtûte kód internetov˘ch stránek vpravo.)
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Dûtsk˘ karneval ve Velemínû provázel klaun
V sobotu 7. bﬁezna 2020 se jiÏ tradiãnû
konal dûtsk˘ karneval na sále Motorestu ve
Velemínû. Letos nás a na‰e dûti nav‰tívil
zábavn˘ klaun, kter˘ provádûl cel˘m karnevalem.
Program trval pﬁes 2 hodiny a na dûti i ro-

VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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diãe ãekaly soutûÏe, diskotéka, tunely k
prolézání, doãasné tetování (tzv. airbrush),
pitíãko s oplatkou, sladkosti, vûcné dárky
od sponzorÛ, balónky a spousta bublin.
Karnevalu se zúãastnilo 42 dûtí, coÏ je
vzhledem k velikosti sálu pﬁimûﬁené. Foto-

grafie z této akce naleznete na webu obce
www.velemin.cz a na FB stránkách - Obec
Velemín.
Tû‰íme se na dal‰í akce a dûkujeme
v‰em zúãastnûn˘m maskám.
Luká‰ William ·míd

Velemín v ãíslech
celkem
1601

2020

(1338 dospûl˘ch)

2019
2018
2017

muÏÛ

Ïen

narození

úmrtí

pﬁistûhovalo se

odstûhovalo se

805

796

6

1

15

4

15
17
19

19
34
30

48
85
55

48
28
64

1585
1589
1549

Nejãastûj‰í jména
Jiﬁí
Jan
Jana
Pavel
Petr
Josef
Marie, Václav
Tomá‰

55
47
46
41
40
39
33
31

âetnost pﬁíjmení

ãást obce

Hajn˘,
Koubová,
Nováková
Novák
Kouba,
Kunrtová,
Malíková
Donát,
Malík,
Novotn˘

13
12
11

10

Vûková struktura (prÛmûrn˘ vûk)
dospûlí

Poãty osob v jednotliv˘ch ãástech obce

dûti

dospûlí

dûti

celkem

Bílinka

45

7

52

Bíl˘ Újezd

128

38

166

Boreã

25

5

30

Bﬁezno

83

25

108

Dobkoviãky

91

12

103

Hru‰ovka

22

3

25

Kleteãná

25

6

31

Mile‰ov

262

33

295

Oparno

95

13

108

ReÏn˘ Újezd

39

11

50

muÏi

Ïeny

chlapci

dívky

Velemín

518

110

628

49

51

7

8

celkem

1337

264

1601
Luká‰ William ·míd

Celkov˘ prÛmûrn˘ vûk je 42,99 let.

Zápis z jednání zastupitelstva
obce Velemín (dle § 95 zákona
o obcích, v platném znûní)
ã. 4/2019 konaného
dne 16. 12. 2019 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, Ing. Rainer EvÏen, Rajni‰ Vlastimil,
Seidlová Dagmar, ing. Skalick˘ Jiﬁí,
Omluveni: Karfík Vladislav, Hájková Tereza, Podhorsk˘ Vítûzslav
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‰ení schopné.
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 zapisovatele
p. Luká‰e Williama ·mída a ovûﬁovatele zápisu - Ing. E.Rainer a D.Seidlová
Dále starosta pﬁednesl návrh na sloÏení
návrhové komise:

Mgr. L.Malíková, Ing. M.Duda, M.Pleskaã.
Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 89/2019: Zastupitelstvo
schvaluje návrhovou komisi ve sloÏení:
Mgr. L.Malíková, Ing. M.Duda, M.Pleskaã
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:
01. Úvod (urãení ovûﬁovatelÛ zápisu a zapisovatele)
02. Zpráva starosty obce
03. Hospodaﬁení obce
04. Zmûny rozpoãtu obce na r. 2019
05. Rozpoãet obce na r. 2020
06. Stﬁednûdob˘ v˘hled rozpoãtu na r.
2019 - 2023
07. Majetek obce
08. Vyhlá‰ky obce
09. RÛzné
10. Diskuse, závûr
V˘sledek hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 90/2019 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 listopad 2019 a se stavy penûÏních prostﬁedkÛ na úãtech obce (ke dni 16.12.2019):
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
zprávu o hospodaﬁení obce za mûsíce
leden aÏ listopad 2019.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 91/2019 bylo schváleno
b) Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné se Zápisem z dílãího pﬁezkoumání
hospodaﬁení obce Velemín za období 1.1.
aÏ 30.6.2019. Pﬁi pﬁezkoumání hospodaﬁení
obce nebyly zji‰tûny chyby a nedostatky.
Kontrola byla provádûna pracovníky odboru kontroly Krajského úﬁadu Ústeckého
kraje.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
Zápis z dílãího pﬁezkoumání hospodaﬁení obce Velemín za r. 2019.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 , proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 92/2019 bylo schváleno
c) Byla projednána moÏnost podání Ïádostí o dotace do programÛ, které budou vypisovány v prÛbûhu roku 2020, jednotliv˘mi
poskytovateli dotací (ministerstva, státní
fondy, Ústeck˘ kraj, MAS). O podání konkrétní Ïádosti bude rozhodováno radou
obce. Konkrétnû se jedná o projekty:
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■
■
■

■

pokraãování v opravû glorietu Mile‰ov
(zahradní pavilon)
sanace, konzervace a zpﬁístupnûní hradní zﬁíceniny Oparno
oprava vstupu do Z· Velemín
oprava a sníÏení energetické nároãnosti
tûlocviãny Z· Velemín
multikulturní centrum Mile‰ov ãp. 160
opravy komunikací na území obce
opravy hﬁbitovních zdí a oplocení na hﬁbitovech Velemín a Mile‰ov
pﬁebudování budovy obﬁadní sínû na
hﬁbitovû v Mile‰ovû na kolumbárium
opravy drobn˘ch sakrálních staveb na
území obce
oprava a rekonstrukce pomníku obûtem
1. svût. války na návsi ve Velemínû dle
broÏury o Velemínû od Z. Marhunky.
vybudování a opravy chodníkÛ na území
obce (Velemín, Mile‰ov, Bﬁezno, Dobkoviãky, Bíl˘ Újezd)
revitalizace zámeckého parku a parkové
zdi
vybudování vodovodÛ v místních ãástech
Boreã a Kleteãná
zapojení náhradních zdrojÛ pitné vody
Dobkoviãky a Velemín do vodárenské
soustavy
oprava a rekonstrukce objektu ãp. 1 ve
Velemínû

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zámûr podání Ïádostí o dotace do programÛ, které
budou vypisovány v prÛbûhu roku 2020,
jednotliv˘mi poskytovateli dotací (ministerstva, státní fondy, Ústeck˘ kraj, MAS).
Konkrétnû se jedná o projekty:
■ pokraãování v opravû glorietu Mile‰ov
(zahradní pavilon)
■ sanace, konzervace a zpﬁístupnûní hradní zﬁíceniny Oparno
■ oprava vstupu do Z· Velemín
■ oprava a sníÏení energetické nároãnosti
tûlocviãny Z· Velemín
■ multikulturní centrum Mile‰ov ãp. 160
■ opravy komunikací na území obce
■ opravy hﬁbitovních zdí a oplocení na hﬁbitovech Velemín a Mile‰ov
■ pﬁebudování budovy obﬁadní sínû na
hﬁbitovû v Mile‰ovû na kolumbárium
■ opravy drobn˘ch sakrálních staveb na
území obce
■ oprava a rekonstrukce pomníku obûtem
1. svût. války na návsi ve Velemínû
■ vybudování a opravy chodníkÛ na území
obce (Velemín, Mile‰ov, Bﬁezno, Dobkoviãky, Bíl˘ Újezd)
■ revitalizace zámeckého parku a parkové
zdi
■ vybudování vodovodÛ v místních ãástech
Boreã a Kleteãná
■ zapojení náhradních zdrojÛ pitné vody
Dobkoviãky a Velemín do vodárenské
soustavy
■ oprava a rekonstrukce objektu ãp. 1 ve
Velemínû
Zastupitelstvo obce povûﬁuje radu obce
schválením podání konkrétní Ïádosti.
O pﬁijetí dotace v‰ak bude vÏdy rozhodovat zastupitelstvo obce.
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ

●

12 / 2020

V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 93/2019 bylo schváleno
BOD â. 4
ZMùNY ROZPOâTU OBCE NA R. 2019
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné s nutností realizace zmûn v rozpoãtu
obce 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.
Oproti zveﬁejnûnému návrhu je nav˘‰ena
ãástka v pﬁíjmové ãásti poloÏka 1111
o 300.000,- Kã, poloÏka 1113 o 20.000,- Kã,
poloÏka 1211 o 1,000.000,- Kã a ve v˘dajové ãásti nav˘‰ení u kapitoly 2321
o 2,000.000,- Kã (kanalizace) a u kapitoly
2411 o 30.000,- Kã a kapitoly 3631
o 50.000,- Kã. Celkem se jedná o sníÏení
pﬁíjmové ãásti rozpoãtu o 11,887.835,- Kã
a sníÏení v˘dajové ãásti rozpoãtu
o 21,055.000,- Kã. Rozdíl mezi pﬁíjmy a v˘daji bude kryt ze stavu penûÏních prostﬁedkÛ na úãtech obce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoãtové zmûny v pﬁíjmové ãásti o 11,887.835,- Kã a v˘dajové ãásti ve v˘‰i 21,055.000,- Kã tak, jak byly pﬁedneseny
a jsou specifikovány v pﬁíloze tohoto zápisu. Rozdíl mezi pﬁíjmy a v˘daji bude
kryt ze stavu penûÏních prostﬁedkÛ na
úãtech obce. Souãasnû povûﬁuje starostu obce realizovat mimoﬁádné rozpoãtové opatﬁení k 31.12.2019.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 94/2019 bylo schváleno
BOD â. 5
ROZPOâET OBCE NA R. 2020
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné s návrhem rozpoãtu obce na r. 2020.
Celkové pﬁíjmy navrhovány ve v˘‰i
51,462.251,- Kã. Celkové v˘daje jsou navrhovány ve v˘‰i 68,402.846,- Kã. Rozdíl ve
v˘‰i 16,940.595,- Kã bude kryt zmûnou
stavu krátkodob˘ch prostﬁedkÛ na úãtech
obce. Oproti zveﬁejnûnému návrhu je nav˘‰ena ãástka ve v˘dajové ãásti u kapitoly
3113/5169 o 29.040,- Kã (Základní ‰kola sluÏby GDPR).
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁednesen˘ návrh rozpoãtu obce Velemín na r.
2020. Schválen˘ rozpoãet tvoﬁí pﬁílohu
zápisu z jednání.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 95/2019 bylo schváleno
BOD â. 6
ST¤EDNùDOB¯ V¯HLED ROZPOâTU
NA ROKY 2019 - 2023
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné s návrhem stﬁednûdobého v˘hledu
rozpoãtu obce na roky 2019 - 2023.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁednesen˘ návrh stﬁednûdobého v˘hledu rozpoãtu obce Velemín na roky 2019 - 2023.
Schválen˘ stﬁednûdob˘ v˘hled rozpoãtu
tvoﬁí pﬁílohu zápisu z jednání.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 96/2019 bylo schváleno
BOD â. 7
MAJETEK OBCE
a) Projednána nabídka na kupní cenu pozemku p.ã. 263/4 o v˘mûﬁe 1085 m2 v k.ú.
Velemín ve v˘‰i 700,- Kã/m2, tzn. 759.500,Kã. Jedná se o pozemek, kter˘ je souãástí
plochy urãené pro v˘stavbu rodinn˘ch
domÛ. Pozemek není zasíÈován inÏen˘rsk˘mi sítûmi.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje nákup
pozemku p.ã. 263/4 o v˘mûﬁe 1085 m2
v k.ú. Velemín za cenu 700,- Kã/m2, tzn.
759.500,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 97/2019 bylo schváleno
b) Projednána Ïádost manÏelÛ ·tefana
a Terezie Mikov˘ch, Bílinka 26 o odkoupení
ãásti pozemku p.ã. 484/1 v k.ú. Boreã u Lovosic. Je Ïádána ãást navazující na p.ã.
480/1 a 479, které jsou ve vlastnictví ÏadatelÛ, smûrem ke komunikaci p.ã. 704.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
ãásti pozemku p.ã. 484/1 v k.ú. Boreã
u Lovosic manÏelÛm ·tefanu a Terezii
Mikov˘m, Bílinka 26. V˘mûra bude stanovena geometrick˘m zamûﬁením. Cena
bude stanovena odhadcem nemovitostí
jako trÏní cena. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, ocenûním a povolením vkladu do KN budou hrazeny
nabyvatelem.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 98/2019 bylo schváleno
c) Projednána Ïádost paní Evy Sedlákové, Bíl˘ Újezd 45 o odkoupení ãástí pozemkÛ p.ã. 1018/1, 1018/4 a 28 o v˘mûﬁe
dle v˘sledku geometrického zamûﬁení
v k.ú. Mile‰ov u Lovosic. Jedná se o pozemky, které jsou v souãasné dobû souãástí zahrady a dvora u rodinného domu ve
vlastnictví Ïadatelky. Pﬁed realizací pﬁevodu bude do pozemku p.ã. 28 uloÏena kanalizace a souãástí kupní smlouvy bude
také zﬁízení vûcného bﬁemena v souvislosti s kanalizací.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
ãástí pozemkÛ p.ã. 1018/1, 1018/4 a 28
o v˘mûﬁe dle geometrického zamûﬁení,
hranice budou urãeny stávajícím oplocením, v k.ú. Mile‰ov u Lovosic paní Evû
Sedlákové. Cena pozemku bude stanovena odhadcem nemovitostí jako trÏní

cena. Náklady spojené s vyhotovením
kupní smlouvy, ocenûním a povolením
vkladu do KN budou hrazeny nabyvatelem.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 99/2019 bylo schváleno
d) Projednána Ïádost paní Petry Tvrzové,
Páleã 22, 411 32 Mile‰ov o odkoupení ãástí
pozemkÛ p.ã. 25/1, 20/1, 25/3, 25/4 o v˘mûﬁe dle v˘sledku geometrického zamûﬁení
v k.ú. Páleã u Mile‰ova. Jedná se o pozemky, které jsou v souãasné dobû souãástí zahrady a dvora u rodinného domu ve vlastnictví Ïadatelky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
ãástí pozemkÛ p.ã. 25/1, 20/1, 25/3, 25/4
o v˘mûﬁe dle geometrického zamûﬁení,
hranice budou urãeny stávajícím oplocením, v k.ú. Páleã u Mile‰ova paní
Petﬁe Tvrzové. Cena pozemku bude stanovena odhadcem nemovitostí jako
trÏní cena. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, ocenûním a povolením vkladu do KN budou hrazeny nabyvatelem.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 100/2019 bylo schváleno
e) Projednána smlouva o budoucí smlouvû o zﬁízení vûcného bﬁemene a smlouva
o
právu
provést
stavbu
„IV-124018332/VB/1 t˘kající se uloÏení kabelu NN
na pozemku p.p.ã. 468/1 v k.ú. Boreã u Lovosic za cenu 1.000,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s.. Jedná se o zﬁízení
nového odbûrního místa v místní ãásti
Boreã.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o budoucí smlouvû o zﬁízení
vûcného bﬁemene a smlouvy o právu
provést stavbu „IV-12-4018332/VB/1 t˘kající se uloÏení kabelu NN na pozemku
p.p.ã. 468/1 v k.ú. Boreã u Lovosic za
cenu 1.000,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ âEZ
Distribuce a.s..
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 101/2019 bylo schváleno
BOD â. 8
OBECNù ZÁVAZNÉ VYHLÁ·KY OBCE
a) Projednána Obecnû závazná vyhlá‰ka
ã. 1/2019 o místním poplatku ze psÛ. Tato
vyhlá‰ka stanoví zavedení poplatku ze psÛ.
Souãasnû bylo projednáno zru‰ení obecnû
závazné vyhlá‰ky o místním poplatku ze
psÛ ã. 2/2011 ze dne 31.1.2011.
Souãasnû bylo projednáno zru‰ení Obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 5/2011 o místním
poplatku za uÏívání veﬁejného prostranství
ze dne 31.1.2011 a Obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psÛ na veﬁejném prostranství
a vymezují prostory pro volné pobíhání psÛ
ze dne 31.1.2011.

■

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje a vydává
Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 1/2019
o místním poplatku ze psÛ, s úãinností
od 1.1.2020.
Souãasnû zastupitelstvo obce ru‰í obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 5/2011 o místním poplatku za uÏívání veﬁejného prostranství ze dne 31.1.2011 a Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psÛ na veﬁejném prostranství a vymezují prostory
pro volné pobíhání psÛ ze dne 31.1.2011.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0, zdrÏel se: 1
Usnesení ã. 102/2019 bylo schváleno

■
■
■

■

■

BOD â. 9
RÒZNÉ
a) Projednána Ïádost paní Ivety Staré,
Boreã 46 o zmûnu územního plánu. Konkrétnû se jedná o pozemek p.ã. 103/1, kde
by Ïadatelka chtûla realizovat v˘stavbu rodinného domu. V souãasnosti je tento pozemek zaﬁazen v plo‰e pro zemûdûlství - travní porost a nenavazuje na souãasnû zastavûné území obce ani na zastavitelné území
obce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje poﬁízení zmûny územního plánu dle Ïádosti
paní Ivety Staré.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 103/2019 bylo schváleno

■

■

■

■

■

BOD â. 10
DISKUSE
p. Kadlec - „K objektu ãp. 1 Velemín je
NPÚ pﬁipraven konzultovat projekty vyuÏitelnosti a projektovou dokumentaci
a nabízí tuto moÏnost.“
p. Kﬁivánek - „My s tím samozﬁejmû poãítáme, protoÏe studii vyuÏitelnosti vypracovává pan Hanzlík, kter˘ je vlastnû b˘val˘ projektant NPÚ. Ten vypracuje studii
vyuÏitelnosti a poté se budeme bavit
o dal‰ím stupni, projektové dokumentaci,
kterou nevíme kdo bude dûlat z dÛvodÛ
památkové ochrany objektu. Je otázkou,
zda oslovíme pﬁímo pana Hanzlíka nebo
vypí‰eme v˘bûrové ﬁízení ãi budeme shánût tﬁi nabídky. Pan Hanzlík má tu v˘hodu, Ïe je b˘val˘ projektant NPÚ, a ví, co
NPÚ poÏaduje a co by mûlo b˘t souãástí
projektové dokumentace památkovû
chránûného objektu.“
p. Kunrtová - „Já jsem tady nebyla, tak
nevím jaké máte zámûry s „‰a‰kov˘m
dvorem“ (objekt ãp. 1 Velemín pozn.)
a se vzrostl˘mi lípami?“
p. Kﬁivánek - „Zrovna dnes jsme na jednání rady vybírali z nabídky na proﬁezávky a kácení zelenû, a tyto lípy jsme ﬁe‰ili
prioritnû.“
p. Janda - „V kaÏdém pﬁípadû bychom je
chtûli zachránit, takÏe budeme realizovat
zdravotní ﬁez a uvidíme, v jaké budou
kondici. Bude to v novém roce hned první
akce, kterou budeme dûlat.“

■
■

■

■

p. Kﬁivánek - „Máme zadanou studii vyuÏitelnosti, aby nám zodpovûdn˘ projektant navrhl, co by bylo v tomto objektu
nejvhodnûj‰í realizovat. Jedna z moÏností je pﬁestûhovat obecní úﬁad.“
p. Kunrtová - „Mohlo by tam b˘t je‰tû nûjaké bydlení.“
p. Kﬁivánek - „Také to je jedna z dal‰ích
moÏností vyuÏití.“
p. Kunrtová - „V Mile‰ovské ulici je potﬁeba opravit ten chodník, jak se jde
dolÛ.“
p. Janda - „Víme o tom, musíme nejprve
upravit vjezd k bytovkám, protoÏe tam
kouká armatura z betonÛ. TakÏe je‰tû budeme do konce roku ﬁe‰it tento problém,
tak bychom rovnou udûlali i obrubník.“
p. Wajshajtl - „Za obec Chotimûﬁ chceme pozdravit a podûkovat za uplynul˘
rok, jak nám vycházíte vstﬁíc a pomáháte,
pﬁedev‰ím hasiãÛm. TakÏe dûkujeme
a pﬁejeme v‰e nejlep‰í do nového roku.“
p. Kﬁivánek - „Dûkujeme, a my také pﬁejeme.“
p. Bláha - „Chtûl jsem se informovat
ohlednû po‰kozené podezdívky mého
plotu, protoÏe jsem nedostal Ïádnou odpovûì.
p. Janda - „Nestihli to udûlat teì pﬁed
zimou, takÏe jsem se s dodavatelem dohodl, Ïe ten plot ti na jaﬁe opraví. Je to
i v zápise z kontrolního dne. Musíme
danou podezdívku je‰tû zhodnotit a vybrat vhodnou variantu ﬁe‰ení opravy.“
p. Kﬁivánek - „JestliÏe není Ïádn˘ jin˘
dotaz, tak bych vám chtûl podûkovat za
úãast i v tomto pokroãilém adventním
ãase. KaÏdopádnû bych vám chtûl popﬁát
klidné vánoãní svátky, do nového roku
hodnû zdraví a ‰tûstí, a v novém roce jen
to nejlep‰í.“

Závûr veﬁejného zasedání zastupitelstva
obce provedl starosta p. Petr Kﬁivánek
(19.05 hod.)
Zápis byl vyhotoven dne 19.12.2019
Zapisovatel:
·míd Luká‰ William
Ovûﬁovatelé zápisu:
Rainer E.,
Seidlová D.
Starosta: Petr Kﬁivánek
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