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Seznam prací proveden˘ch na obecním majetku
za tﬁetí ãtvrtletí roku 2017
Opravu asfaltov˘ch ploch v obci Mile‰ov
provedla obec prostﬁednictvím stavební firmy
Novanta z Mûlníka, zmiÀovaná firma provádûla opravy komunikací v Mile‰ovû pro spoleãnost âEZ v souvislosti s realizací pﬁekládky NN, kvalita proveden˘ch prací byla velmi
dobrá, proto opravy v˘tlukÛ na obecních komunikacích obec Velemín zadala této spoleãnosti.
Stejnû jako v loÀském roce, kdy jsme provedli opravy zvlnûn˘ch chodníkÛ na návsi
a v Chotimûﬁské ulici ve Velemínû, pokraãujeme v opravách i letos. Opravou pro‰ly
chodníky u âeské po‰ty na návsi a chodník
v Teplické ulici. Jednalo se o demontáÏ zámkové dlaÏby, podsypání, srovnání a zhutnûní
podkladu a následnou montáÏ demontované
a oãi‰tûné zámkové dlaÏby, vãetnû dosypání
spár pískem.
Vybudovali jsme nová nápustná zaﬁízení
de‰Èové kanalizace a zpevnûní mostku vodoteãe na návsi v Borãi, zaﬁízení byla pomûrnû
stará a jiÏ neplnila svou funkci, proto jsme se
rozhodli dát pﬁednost vybudování nov˘ch
pﬁed opravou tûch stávajících.
V nejbliÏ‰í dobû dojde k dokonãení staveb
rodinn˘ch domÛ v ReÏném Újezdû. Obec,
coby investor infrastruktury pro tûchto ‰est

stavebních parcel, vybudovala inÏen˘rské
sítû a ãást nového chodníku vãetnû de‰Èové
kanalizace podél silnice je‰tû pﬁed prodejem
jednotliv˘ch parcel. Dostavba chodníku a de‰Èové kanalizace byla odloÏena aÏ na dobu
po v˘stavbû rodinn˘ch domÛ, aby nedo‰lo
k po‰kození chodníku tûÏkou technikou.
V souãasnosti jsme provedli prodlouÏení de‰Èové kanalizace od nové zástavby na konec
obce, kde vznikla kontrolní ‰achta pﬁed ukonãením do silniãního pﬁíkopu. K prodlouÏení
de‰Èové kanalizace se obec zavázala pﬁi prodeji pozemku majiteli b˘valé su‰árny, aby mu
na tento byl umoÏnûn pﬁístup.
Dal‰ím krokem ke zlep‰ení vzhledu na‰ich
obcí byla oprava podezdívky pozemku pod
zámeckou zdí v Mile‰ovû. PÛvodnû na tomto
pozemku byl umístûn pomník obûtem II. svûtové války neÏ byl pﬁesunut do prostoru návsi
pﬁed âeskou po‰tou. Vzhledem k tomu, Ïe
podezdívka byla v prÛbûhu let opravována
rÛznorod˘m materiálem a její po‰kození bylo
nejen estetické, ale i statické, rozhodli jsme
se pÛvodní zdivo odstranit a podezdívku vystavût novou. Na opravu byl zvolen ‰típan˘
kámen z Kamenolomu Dubiãná, v souãasnosti je stavba pﬁed dokonãením. Na jaﬁe
pak dojde k vysadbû Ïivého plotu a umístûní

laviãek k odpoãinku a relaxaci.
Dal‰ím chodníkem, kter˘ obec Velemín
v leto‰ním roce opravila, je chodník k bytovému domu ve ·kolní ulici. Souãasnû s chodníkem probíhala i oprava pﬁípojky de‰Èové kanalizace od téhoÏ bytového domu do hlavní
stoky. PÛvodní betonová pﬁípojka byla koﬁeny vegetace tak poniãena, Ïe musela b˘t
v celé délce vymûnûna. Vzhledem k tomu, Ïe
dané lokalitû dochází ke kﬁíÏení v‰ech inÏen˘rsk˘ch sítí a nebylo moÏné pouÏít zemní
stroj, bylo nutné s co nejvût‰í opatrností
celou délku potrubí kopat ruãnû.
Je‰tû pﬁed zahájením ‰kolního roku obec
Velemín provedla vydláÏdûní vstupního prostoru hlavní brány ‰koly zámkovou dlaÏbou
a zv˘raznûní parkovacích ploch v areálu
‰koly.
Opravu havarijního stavu záchytného zaﬁízeni na de‰Èovou vodu pﬁes komunikaci
v obci ZboÏná jsme mûli naplánovánu jiÏ
v loÀském roce, ale vzhledem k pﬁesunutí
termínu opravy zmiÀované komunikace
v majetku Ústeckého kraje, bylo tuto moÏné
provézt aÏ v leto‰ním roce.
Dûtské hﬁi‰tû v Mile‰ovû je jedno z prvních
ne-li úplnû první, které obec Velemín po roce
1989 vybudovala, v letním období leto‰ního
roku pro‰lo opravou, která doufejme jeho
uÏívání na nûjakou dobu prodlouÏí. To se
(Pokraãování na následující stranû)

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
nedá ﬁíci o dûtském hﬁi‰ti v areálu ‰koly ve
Velemínû a to pﬁeváÏnû z dÛvodu jeho ne
zrovna ‰Èastného umístûní pod vzrostl˘mi
stromy, kdy po leto‰ní kaÏdoroãní revizi odbornou spoleãností jsme byli nuceni toto hﬁi‰tû z dÛvodu havarijního stavu demontovat,
aby nedo‰lo k úrazÛm dûtí.
Mostek u Konrádova ml˘na byl po loÀské
zimû v havarijním stavu, proto obec Velemín
v ãervenci leto‰ního roku nechala cel˘ mostek demontovat a postavit zcela nov˘. Práci
provedli místní Ïivnostníci.
Opravou separaãní vûÏe byla ukonãena
etapa oprav nadzemních staveb ãistírny odpadních vod ve Velemínû. V pﬁí‰tím roce
máme v plánu opravit dvû komory kalov˘ch
polí, na separaci kalu. Opravy jsou hrazeny
z prostﬁedkÛ spol. KS Velemín s.r.o., 100%
vlastnûnou obcí Velemín.
Prvním krokem celkové rekonstrukce budovy Velemín ã. p. 90, kterou v loÀském roce
obec Velemín poﬁídila do svého majetku,
byla kompletní v˘mûna stﬁechy, obná‰ející
celkovou v˘mûnu krovu a stﬁe‰ní krytiny.

„KAUZA

„

Jako obyvatelé obce Velemín se nemáme
‰patnû. Máme vodu ve vlastní správû, veﬁejné osvûtlení, nov˘ sbûrn˘ dvÛr, autobusové
zastávky, obec se za nás postavila v otázce
autobusové dopravy, jsem za to velice rád.
Vím, Ïe práce zastupitele je nevdûãná a mnohokráte musí ãelit nepﬁimûﬁen˘m reakcím
obyvatel, proto se k ménû zdaﬁen˘m projektÛm obvykle veﬁejnû nevyjadﬁuji. Jsem v‰ak
pﬁesvûdãen, Ïe to co se nyní dûje v místní
ãásti Bílinka, si nemohu nechat pro sebe.
V úvodu zmíním, Ïe místní ãást Bílinka náleÏí pod katastrální území Boreã, kde bydlím
i já. Pﬁed ãtyﬁmi roky, kdy se schvaloval
územní plán (ÚP), vedení obce nereflektovalo Ïádost místních obãanÛ na zmûnu ÚP tak,
aby se v Borãi nestavûly nové domy v místû,
kde je to velice nevhodné. Byli jsme tehdy
zklamáni, jak rychle to bylo vyﬁízeno. Domy
na‰tûstí zatím nestojí.
Poté pﬁi‰lo období, které mÛÏeme nazvat
jako sledování postupné zkázy malebného
vesnického panoramatu nevhodnou a nevyváÏenou v˘stavbou na okraji místní ãásti
ReÏn˘ Újezd. Vyrostla zde odosobnûná
mûstská v˘stavba, která zpÛsobila absolutní
ztrátu vesnického charakteru tohoto místa.
Domy, které tam vyrostly a rostou, jsou na
sebe tak napasovány, Ïe i samotné majitele
to nepﬁíjemnû pﬁekvapilo. Navíc je navÏdy
zlikvidován v˘hled do kraje, nemluvû o silném zápachu jdoucí ze spla‰kov˘ch vod pﬁetékající z nov˘ch septikÛ do pﬁíkopu u silnice.
Kdo jede nûkdy zatáãkou kolem kdysi útulného malého stavení b˘valé su‰árny ten ví,
o ãem je ﬁeã. A toto nám na‰i zastupitelé
chystají také na Bílince.
Pﬁed pár lety vyrostlo pﬁed místní hospÛdkou dûtské hﬁi‰tû. To je krásn˘ poãin, zvlá‰tû
kdyÏ se tato akce strefila do období, kdy se
v katastru obce rodí nezvykle vysok˘ poãet
nov˘ch dûtí. Krása a podûkování. Reakce
obãanÛ na sebe nedala dlouho ãekat
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V zimním období probûhne pﬁestavba poloviny objektu na poboãku Po‰ta Partner, kterou
by ve Velemínû od druhé poloviny pﬁí‰tího
roku mûla provozovat obec. Ve druhé polovinû objektu bude prozatím zachována pÛvodní provozovna pro moÏnost pﬁípadného pronájmu za úãelem provozování Ïivnosti.
Na konci záﬁí byla zahájena druhá etapa
opravy stﬁechy zahradního pavilonu v zámeckém parku v Mile‰ovû. Stejnû jako v loÀském roce, kdy pro‰la celkovou opravou
stﬁedová ãást stﬁechy objektu, dojde k v˘mû-

nû po‰kozen˘ch nosn˘ch ãástí a kompletní
stﬁe‰ní krytiny jiÏního a západního rizalitu.
Celkové náklady na tuto ãást opravy jsou cca
750 tisíc korun a obec Velemín obdrÏela ãtyﬁistatisícovou dotaci z havarijního plánu Ministerstva kultury.
Dal‰í dotaãní akcí je oprava kapliãky na
Pálãi. Jedná se o opravu stﬁechy, fasády, interiéru a prostoru pﬁed kapliãkou. Ministerstvo pro místní rozvoj na tuto opravu poskytlo dotaci ve v˘‰i 223 tisíc korun a celkové náklady ãiní 320 tisíc Kã.
Janda Petr

VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, ÎÁDÁME VÁS O âITELNÉ A VIDITELNÉ
OZNAâENÍ VA·ICH NEMOVITOSTÍ. âÍSLO POPISNÉ
(POP¤ÍPADù EVIDENâNÍ) MÁ B¯T NA VIDITELNÉM MÍSTù.
Pokud není Va‰e nemovitost ﬁádnû oznaãena, mÛÏe dojít k nedoruãení aã po‰tovní zásilky, ãi volebních lístkÛ, pozvánek na spoleãenské akce poﬁádané obcí Velemín atd. Na tuto
skuteãnost jsme Vás jiÏ upozorÀovali v minulosti a doposud není v nûkter˘ch pﬁípadech
tak uãinûno. O této povinnosti Vás upozorÀuje i „Zákon o obcích 128/ 2000 Sb.
§ 31 (1) Budova musí b˘t oznaãena popisn˘m ãíslem, pokud není dále stanoveno jinak.
§ 32 (1) Vlastník nemovitosti je povinen na svÛj náklad oznaãit budovu ãísly urãen˘mi
obecním úﬁadem a udrÏovat je v ﬁádném stavu.
Licinberková Eva

Bílinka

a s pln˘m hﬁi‰tûm také vznikají nové aktivity,
maminky jsou pﬁeci aktivní a vym˘‰lejí pro
své ratolesti náplÀ na odpoledne a víkendy.
Do akcí se zapojují i dal‰í obyvatelé okolí
a zanedlouho se na pozemku pﬁed hospÛdkou vedle hﬁi‰tû, v malém svaÏitém sadu
i v pﬁilehlém, letos na náklady obce zrekonstruovaném krytém sále uskuteãÀuje ‰est aÏ
sedm akcí pro dûti roãnû. S tím jsou spojeny
i aktivity pro dospûlé - oslavy Máje, oslavy
narozenin, spoleãná setkání. Lidé z Borãe,
ReÏného újezdu, ze StruÏenky si s bílinsk˘mi
pﬁedávají své zku‰enosti z hospodaﬁení, ãi si
navzájem domlouvají pomoc pﬁi opravách
domÛ, atd. HospÛdka vzkvétá, lidé se druÏí,
setkávají, poznávají, rodí se dal‰í dûti. V‰e se
zdá zalito sluncem a nadûjí, Ïe tento prostor,

jedin˘ pro ‰iroké okolí a jedineãn˘ tím, Ïe je
stranou v‰ech obydlí a potencionálních stûÏovatelÛ na hluk (ano, nûkdy i pozdû do noci,
ale komu to vadí?), bude dále místem rozvoje komunitního setkávání obãanÛ. VÏdyÈ to je
pﬁece jedna z prvoﬁad˘ch vûcí, na kter˘ch by
mûlo vedení obce záleÏet.
A potom to pﬁi‰lo... KdyÏ na veﬁejném zasedání zastupitelstva dne 26.6. 2017 zastupitelé obce Velemín schválili prodej ãásti
obecního pozemku p.ã. 517/1 pro uvaÏovanou novou v˘stavbu rodinn˘ch domÛ, na kterém je dûtské hﬁi‰tû a jenÏ je veﬁejnû vyuÏíván, nesouhlasící místní obãané zaãali konat.
Sepsali a podepsali dvacet (20!!!) Ïádostí
o zmûnu územního plánu s tím, aby zÛstalo
zachováno stávající vyuÏití, tj. ovocn˘ sad.
VÏdyÈ se jedná o tu nádhernou svaÏitou ãást,
kde rostou funkãní ovocné stromy, kde si dûti
mohou neru‰enû hrát beze strachu z projíÏdûjících vozidel, v létû absolvovat bojovky,
kde mohou poznávat pﬁírodu (stromy, listy,
plody), kde v zimû je ideální svah na sáÀkování. Prvních ‰estnáct Ïádostí bylo podáno
na úﬁad dne 14.8. 2017, dal‰í ãtyﬁi 23.8.
2017.
Úﬁad zareagoval po svém - NIJAK. Mezitím si v‰ak potichu za zády v‰ech dohodl
prodej a „aÏ“ 19.9. 2017 podepsal s nov˘mi
majiteli kupní smlouvu na první a vût‰í ãást
dotãeného pozemku.
O prodejní cenû a o tom, o jakou ãástku
obec „zbohatla“ se zde ani nemá cenu zmiÀovat. KupcÛm samozﬁejmû úﬁad zatajil, Ïe
zde existuje obãanská iniciativa, která by
mohla komplikovat zam˘‰lenou stavbu rodinného domu, ãímÏ je „uvedl v omyl“. (Obãansk˘ zákoník, Zákon 89/2012 Sb. § 583
uvádí: Jednal-li nûkdo v omylu o rozhodující
okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou stranou, je právní jednání neplatné). Hned druh˘
den, 20.9. 2017 je na katastrálním úﬁadû
(KÚ) v Litomûﬁicích podán návrh na vklad
práva do katastru nemovitostí. TAK, A JE TO
... aÈ si ti Ïadatelé trhnou nohou.
Na posledním veﬁejném zasedání zastupi(Pokraãování na následující stranû)

telstva obce dne 25.9. 2017 ve velemínském
motorestu (mimochodem, proã se taková zasedání nekonají v novû zrekonstruovaném
sále na Bílince? Obzvlá‰È kdyÏ je to jedin˘
vhodn˘ prostor pro konání takov˘ch akcí,
jenÏ je v drÏení obce?). Na program schÛze
se dostal také bod t˘kající se problému prodeje bílinského obecního pozemku. Zji‰Èujeme, Ïe pro prodej zvedli ruku i zastupitelé,
kteﬁí ani nevûdí, o kter˘ pozemek se jedná,
kteﬁí jej ani v terénu nenav‰tívili k posouzení
a o probíhajících aktivitách obãanÛ snad nemají ani zdání. Strhla se slovní pﬁestﬁelka.
Samozﬁejmû se s tím nedá nic dûlat, jelikoÏ
na prodanou ãást jiÏ existuje podepsaná
kupní smlouva. To, Ïe byla podepsána aÏ
více neÏ mûsíc po podan˘ch Ïádostech obãanÛ na zmûnu ÚP, starosta nezmiÀuje, dokonce ani neví, kdy podepsána byla. Nepﬁipou‰tí jakékoliv vstupování do schvalování
zmûny ÚP, je to prostû definitivní. Navrhuje
v‰ak, vzhledem k poãtu podan˘ch Ïádostí,
Ïe uspoﬁádá mimoﬁádné veﬁejné zasedání
zastupitelstva, místo konání - Bílinka sál, kde
se na místû projedná osud dal‰ích dvou ãástí
pozemku 517/1. Termín co nejdﬁíve, ãi do
t˘dne je pr˘ ‰ibeniãní (v té dobû probíhalo ﬁízení o vkladu na KÚ), ale slíbil datum do
15.11. 2017. Na schÛzi také vy‰lo najevo, Ïe
tento den, tedy 25.9. 2017, bylo na úﬁední
desku obce vyvû‰eno oznámení o zámûru
prodat tyto dal‰í dvû ãásti pozemku 517/1.
V dne‰ní dobû na internetové úﬁední desce
jiÏ není k nalezení, zﬁejmû bylo staÏeno. Na‰tûstí.
Proã vlastnû se místní perou za zachování

pÛvodního stavu? Pﬁijeìte se podívat. Je to
velice krásné místo, kde je klid a úÏasn˘ v˘hled na Lovo‰ na jedné stranû a do polí, lesÛ
a na vrch Boreã na stranû druhé. Ani se nedivím, Ïe se tam nov˘m majitelÛm líbí, tûm
v‰ak niãeho zazlívat nemÛÏeme. To pﬁedstavitelé obce Velemín by se mûli zamyslet, co
jsou priority souÏití, jaké nádherné místo by

nechali „navÏdy“ zniãit. Jak by asi bude pﬁípadná v˘stavba probíhala? Nejdﬁíve by ‰ly
k zemi ty plodné letité stromy, pak by pﬁijely
bagry a tûÏká technika, která by nejen ze zastavovan˘ch pozemkÛ, ale i z blízkého okolí
hﬁi‰tû vytvoﬁila neskuteãné bahni‰tû. Pﬁíjezdová cesta totiÏ k budoucím staveni‰tím neexistuje, ta by se teprve stavûla, urãitû by
byla z naprosto do tohoto místa nevhodné
zámkové dlaÏby, stejnû jako chodníãky u ní.
A kudy by vedla? Pﬁece pﬁes dal‰í úsek jiÏ
tak zkou‰eného a na kusy trhaného pozemku ã. 517/1. Dal‰í otázka - pﬁivedení elektrického vedení, vodovod - opût zásah a nejen
do dotãeného. Navíc v Bílince není kanalizaãní síÈ, doãkali bychom se tedy stejného
zápachu jako v ReÏném Újezdu?
„Kauza Bílinka“ je uãebnicov˘ pﬁíklad nepochopení toho, kdo má právo naz˘vat se
zastupitelem. Podle mû by to mûla b˘t taková autorita, které jsme jako místní obyvatelé
svûﬁili mandát k na‰emu zastupování, ten,
kter˘ zastupuje na‰e opodstatnûné zájmy
a poÏadavky.
SnaÏme se tedy najít s na‰imi volen˘mi
zástupci shodu v tom, Ïe ne vÏdy se vûci
musí prodávat a vydûlávat na nich, ale je
také potﬁeba komunikovat s lidmi ve své
správû a naslouchat jejich rozumn˘m poÏadavkÛm.
Datum konání mimoﬁádného zasedání zastupitelstva obce je nyní stanoveno na 2.11.
2017, tedy po uzávûrce ãtvrtletníku Velemínsk˘ zpravodaj, dal‰í pokraãování „Kauzy Bílinka“ se tedy, váÏení ãtenáﬁi, dozvûdí aÏ
v pﬁí‰tím, zimním ãísle.
Dominik Faustus

„
Reakce na ãlánek „Kauza Bílinka
V minulosti jsem jiÏ v na‰em Zpravodaji uvedl, Ïe vûﬁím, Ïe se jiÏ
nebudu muset Ïádn˘m zpÛsobem vyjadﬁovat k polopravdám, smy‰lenkám a podsouvání jak˘chkoli postranních úmyslÛ, které jsou obsahem ãlánkÛ. BohuÏel obsah ãlánku „Kauza Bílinka“ mû opût nutí k
reakci a uvedení nûkter˘ch vûcí na pravou míru.
Není pravdou, Ïe by o prodeji stavebních pozemkÛ na Bílince bylo
jednáno v zastupitelstvu obce aÏ 26.6.2017. Prodej v‰ech tﬁí parcel
byl jiÏ v minulosti, konkrétnû v záﬁí 2016, schválen a k prodeji nakonec nedo‰lo pouze z dÛvodu, Ïe Ïadatelé následnû nesplnili dal‰í
podmínku, a to takovou, aby kupní smlouva byla uzavﬁena nejpozdûji do tﬁí mûsícÛ od schválení prodeje. Tato skuteãnost je ale samozﬁejmû v‰em, kteﬁí se o dûní v obci zajímají, velmi dobﬁe známa, protoÏe v‰echna jednání zastupitelstva jsou veﬁejná a zápisy z nich jsou
veﬁejnû publikovány na internetov˘ch stránkách obce a následnû i ve
Zpravodaji. Proã tedy nepﬁi‰la reakce ãi nesouhlas obãanÛ Bílinky,
Borãe a ReÏného Újezda jiÏ v této dobû? Nemohlo to b˘t proto, Ïe
tehdej‰í Ïadatelé o prodej byli spﬁíznûni s nûkter˘mi obãany Bílinky?
Nebo to bylo v dÛsledku nezájmu o dûní v obci? Nevím a o tomto se
lze v souãasné dobû jen dohadovat. V ãervnu 2017 se jednalo o projednávání dal‰í Ïádosti o prodej, se stejnou podmínkou, tzn. nejpozdûji do dvou let zahájit stavbu a kupní smlouva musí b˘t uzavﬁena
nejpozdûji do tﬁí mûsícÛ od schválení prodeje (viz usnesení ZO ze
dne 21.12.2015), jinak se má za to, Ïe Ïadatel nadále nemá o pﬁevod
zájem. Je pravda, Ïe na OÚ byly v srpnu 2017 doruãeny Ïádosti o
zmûnu územního plánu v této lokalitû. ProtoÏe se jedná o Ïádosti,
které musí b˘t projednány v zastupitelstvu obce, bylo jejich projednání zaﬁazeno na program jednání nejbliÏ‰í schÛze ZO, tzn. v záﬁí 2017,
kde bylo dojednáno, Ïe se k tomuto bude konat samostatné jednání
ZO pﬁímo na Bílince. ObdrÏení Ïádostí o zmûnu územního plánu nemÛÏe jakkoli zmûnit ãi zru‰it usnesení zastupitelstva a zastupitelstvo
rozhodlo o prodeji jednoho pozemku na v˘stavbu. Uzavﬁení této kupní
smlouvy bylo naplnûním usnesení a kupní smlouva musela b˘t uzavﬁena nejpozdûji do tﬁí mûsícÛ od schválení prodeje, coÏ v tomto pﬁípadû bylo 26.9.2017. To, Ïe smlouva nebyla uzavﬁena hned po jed-

nání ZO, tzn. v ãervenci, bylo z dÛvodu vyﬁizování hypoteãního úvûru
ze strany ÏadatelÛ. Tolik tedy k „podivnému a rychlému“ pﬁevodu pozemku. Co se t˘ãe projednání Ïádostí o zmûnu územního plánu,
myslím, Ïe není nutno dlouze popisovat jednání zastupitelstva dne
2.11.2017 na Bílince, protoÏe zápis z tohoto jednání je v tomto ãísle
Zpravodaje. Jsem ale pﬁesvûdãen, Ïe je nutno opakovanû uvést, Ïe
v Ïádném pﬁípadû nikdy nebylo úmyslem realizovat v˘stavbu na
celém pozemku právû proto, aby byl vytvoﬁen dostateãn˘ prostor pro
konání spoleãensk˘ch akcí místních obyvatel a akcí pro dûti. Souãasnû také zdÛrazÀuji, Ïe ãlenové zastupitelstva by mûli vÏdy konat a
rozhodovat s tím nejlep‰ím vûdomím a svûdomím a hájit zájmy obce
a jejich obãanÛ. Tak se stalo i v tomto pﬁípadû a zastupitelé rozhodli
podle toho jaká byla vÛle vût‰iny obãanÛ.
Závûrem mi dovolte projevit jedno pﬁání. Jednání zastupitelstva
obce jsou dÛleÏitou souãástí Ïivota na‰í obce a jejího dal‰ího rozvoje. Byl bych rád abyste se tûchto jednání zúãastÀovali v co nejvût‰ím poãtu a vyjadﬁovali pravidelnû svÛj názor, abychom co nejvíce pﬁedcházeli pﬁípadn˘m nedorozumûním a neodÛvodnûn˘m spekulacím.
Petr Kﬁivánek

Informaãní sluÏba - Mobilní rozhlas
VáÏení obãané, v souvislosti se zkvalitÀováním sluÏeb v na‰í
obci a zlep‰ováním informovanosti obãanÛ a komunikace s nimi,
máme pro Vás informaãní sluÏbu - Mobilní rozhlas. Díky této sluÏbû budete informováni formou SMS o dûní v na‰í obci nebo krizové situaci (povodnû, v˘padky energií atd.) Tato sluÏba je poskytována obãanÛm ZDARMA! Registraci mÛÏete provést: pﬁes registraãní formuláﬁ na adrese velemin.mobilnirozhlas.cz, prostﬁednictvím e-mailu obec@velemin.cz a nebo jednodu‰e osobnû na
Obecním úﬁadû ve Velemínû, kde Vám rádi s formuláﬁem pomÛÏeme.
Monika Kunrtová
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Vzpomínkov˘ oheÀ pod Mile‰ovkou na Dlouhém vrchu
Dne 3.11. 2017 se se‰li kamarádi trampsk˘ch osad - MIMO
ZÁKON, VLâÍ DOUPù, BORLÍCI na kempu osady NÁHODA. V sobotu 4.11. 2017 probûhl v˘stup na Mile‰ovku a pﬁi návratu bylo zastavení na Dlouhém vrchu, u torza ohni‰tû OSADY MIMO ZÁKON,
kde pﬁed ‰edesáti lety, 16.11.1957 byl zapálen vzpomínkov˘ oheÀ na
tehdej‰í zesnulé kamarády a pﬁi prvním zpûvu písnû „Kamarád“ vtrhli na místo konání milice pod vedením VB. Násilnû ukonãili tuto akci
a 36 trampÛ odvezli do Litomûﬁic k v˘slechu. Následnû odsoudili
·kyta a Prckoãe z osady MIMO ZÁKON, jako hlavní poﬁadatele za

hrubé v˘trÏnictví, k podmínûn˘m trestÛm. V‰ichni pﬁítomní leto‰ního
v˘roãí se se‰li na místû tehdej‰ího vzpomínkového ohnû. Vztyãením
osadní vlajky „MIMO ZÁKON“, vzpomínkou, kterou pronesl sheriff
T.O. MIMO ZÁKON a písní zavzpomínali na onu událost, pﬁed ‰edesáti lety. Dûkujeme za pﬁispûní a úãast osadû NÁHODA. RovnûÏ dûkujeme vedení Obce Velemín a také LesÛm âR v uvedené oblasti za
vstﬁícnost a povolení vzpomínkové akce.
AHOJ, v‰em trampsk˘ch kamarádÛm od
T.O.MIMO ZÁKON - ÎEROTÍN

KdyÏ se podaﬁí, co se daﬁit má. Bﬁezno (nejen) pro dûti, z.s.
Proã nepokraãovat v nûãem co je dobré
a má smysl? Proã neroz‰íﬁit portfolio aktivit
i na skupinu dospûl˘ch - rodiãe dûtí se kter˘mi pracujeme? Proã nezapojit ‰ir‰í veﬁejnost
a nepoÏádat ji o (nejen) finanãní podporu?
To v‰echno jsou otázky, které si pokládáme a na které není potﬁeba dlouze hledat odpovûì a stále ﬁíkat „Proã to nejde...“ - do vût‰iny vûcí jdeme s rizikem, ale to prostû
k tomu patﬁí.... DùKUJEME ZA PODPORU.
Leto‰ní rok dal (nejen) na‰im dûtem
mnoho spoleãnû stráven˘ch chvil, aÈ uÏ na
letních Pﬁímûstsk˘ch táborech ve Bﬁeznû, na
v˘tvarném krouÏku, na krouÏku atletickém
a na spoleãensk˘ch událostech jako byly napﬁíklad ãarodûjnick˘ rej, dûtsk˘ den a Louãení s prázdninami, jen leto‰ní Drakiáda se
s ohledem na poãasí musela lehce pﬁeplánovat, ale nakonec jsme své draky leÏet na
pÛdû nenechali a poﬁádnû je „vyvenãili“.
Stezka odvahy tradiãnû zakonãila veãer „pﬁi
svíãkách“.
Maminky, doufáme, u‰etﬁily trochu penûz
pﬁi nákupu na bazárku podzimního/zimního
obleãení pro dûti, uspoﬁádaném v listopadu
v tûlocviãnû základní ‰koly - doufáme, Ïe se
podobn˘ „sezónní“ bazárky povede zorganizovat i v pﬁí‰tím roce.
Práce s dûtmi pokraãuje v plném proudu,
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celkov˘ pﬁehled a moÏnosti pﬁihlá‰ení dûtí na
poﬁádané krouÏky najdete na adrese:
www.brezno-deti.cz
Pro dospûlé, pﬁípadnû celé rodiny, jsme novû
pﬁipravili následující aktivity:
■ ZIMNÍ POBYT RODIâÒ V PEKLE
Termín 7.-12. 1. 2018
Místo: Hotel Peklo - JosefÛv DÛl
Registrace u Milana Materny
KaÏdodenní v˘tvarné dílny • vedené i volné
plavání pro v‰echny vûkové kategorie v bazénu se slanou vodou • hudební chvilky, seznámení s hudebními nástroji a základní hudební naukou • karneval, diskotéka, veãerní
„ãtení do ou‰ka“, promítání pﬁed spaním •
sáÀky, boby, pytle, soutûÏ ve sjezdu na
„ãemkoliv“ • pro lyÏaﬁe 300 m sjezdovka
hned u hotelu

■ NA MAXIMUM S PETROU
Trochu ostﬁej‰í kondiãní a silové cviãení.
Tûlocviãna Z· Velemín. MuÏi/Ïeny jakéhokoliv vûku. KaÏdou stﬁedu od 17.45 do 19.00
hodin. Registrace u Petry Maternové
■ B¤EZNO PO¤ÁDÁ V B¤EZNU
(NEJEN) MA·KARNÍ PLES
Sál Motorest Velemín. Pátek 2. bﬁezna
2018 od 20.00 hodin. Maska nutná. Pﬁedprodej zahájen na 604 791 627, 725 556 104
(Petra a Milan Maternovi). Zahraje skupina
KMC Band, pod vedením Ivo‰e Joachimsthalera. PS: Na Paradox se nezapomíná...
Krásnou zimu, klidn˘ závûr roku 2017
a dobr˘ start v roce novém.
Bﬁezno (nejen) pro dûti z.s.

Druh˘ roãník benefiãního festivalu na záchranu letohrádku
Dne 9.9. 2017 se v Mile‰ovû konal jiÏ druh˘ roãník benefiãního festivalu na záchranu barokního letohrádku v zámeckém parku.
Jedním z cílÛ této akce bylo zviditelnit snahu obce zachránit v˘znamnou památku a také uvést ji v povûdomost veﬁejnosti. Poﬁadateli byli kastelán zámku ve Vrbiãanech Petr Rasken Chaloupka, obec
Velemín a nad‰enci z Mile‰ova a okolí v dobov˘ch kost˘mech. Získané finance byli odevzdány zastupitelÛm obce.
Spousta náv‰tûvníkÛ se ptala na vstupné, které ãinilo 62 Kã. Proã
právû 62 Kã? Tato symbolická ãástka byla urãena, jelikoÏ Ka‰par
Zdenûk Kaplíﬁ, kter˘ byl majitelem zámku a zároveÀ také polním mar‰álkem, se roku 1683 postavil do ãela obrany Vídnû proti TurkÛm, obléhání trvalo 62 dní, proto tedy 62 Kã. V jeho závûti bylo psáno, Ïe
kaÏd˘ rok bude poddan˘m rozdáno 62 zlat˘ch mincí. Tato tradice se
dlouho dodrÏovala.
Nûco málo k letohrádku. Nechal ho vystavût tehdej‰í majitel zámku,
Jan Leopold Hrzán z Harasova, v letech 1701-1708. Jeho stavitelem
byl Marc Antonio Canevalle. O v˘zdobu se postaral litomûﬁick˘ malíﬁ,
Josef Franti‰ek âech, v˘zdoba ãerpá z antické mytologie. Na této
stavbû se neúprosnû podepsal zub ãasu, letohrádek je znaãnû zdevastovan˘ a zaslouÏí si na‰i pozornost.
Hlavními sponzory festivalu byly Agroservis Sulejovice a.s., Terra
Kaplíﬁ s.r.o., Nadaãní fond Kalich, obec Velemín a Sulejovice a zámek
Vrbiãany.

Náv‰tûvníci mohli shlédnout ‰ermíﬁské souboje skupin Anno Domini a Dies Mortis. Zahrály také kapely Ergo (stﬁedovûká hudba), Amelancha, Tosca, Flam atd. Velice zajímavé a také napínavé bylo ohÀové pﬁedstavení skupiny Baroni. Pro dûtiãky byl pﬁipraven na projíÏìky
kÛÀ a potom také klaun na pobavení, ten mûl velik˘ úspûch.
Poãasí festivalu pﬁálo, úãast byla vût‰í neÏ loni. Taneãní kreace
pﬁed stanem vystupujících skupin nasvûdãovaly tomu, Ïe se písniãky
velice líbí. Tato akce se velice zdaﬁila a doufejme, Ïe pﬁí‰tí rok nebude nic bránit v pokraãování a barokní letohrádek bude rok od roku
vzkvétat.
Andrea Veinholdová

Nov˘ krouÏek „·ikovné ruãiãky“ na Bílince

Od poãátku ﬁíjna 2017 se za finanãní pomoci Obce Velemín zaãal v místní ãásti
obce Bílinka pravidelnû konat krouÏek pro dûti, a to kaÏdé úter˘ od 16.00 hodin.
Jedná se o zájmovou ãinnost, kde se dûti nauãí pracovat s rÛzn˘mi materiály a v‰e
co si vyrobí si také odnesou. Tato nová aktivita byla nápadem paní Petry Ducháãkové, která je na‰ím obãanem a sama je matkou ãtyﬁ dûtí, tudíÏ s dûtmi má opravdu velikou zku‰enost.
Momentálnû krouÏek nav‰tûvuje stabilnû 9-12 dûtí a to nejen z Bílinky, StruÏenky, ReÏného Újezda, ale i z Borãe. KrouÏek rodiãe nic nestojí, pouze cestu na Bílinku a zpût domÛ. Urãitû se mÛÏete pﬁijet podívat a tﬁeba si s ratolestmi i nûco vyzkou‰et. Jste srdeãnû zváni. Pro bliÏ‰í informace kontaktujte prosím paní Ducháãkovou na tel.ã.: 728 081 062. Na ukázku je zde i pár fotografií. Samozﬁejmostí jsou
informace i na na‰ich internetov˘ch stránkách vãetnû fotodokumentace.

V˘lov Mile‰ovského rybníka
A máme tu podzim... Tradiãnû jako kaÏd˘ rok
i letos dne 28.10.2017 probûhl v˘lov Mile‰ovského rybníka. I pﬁes poãáteãní nepﬁízeÀ poãasí
a zápasení s vûtrem se pﬁi‰lo podívat a ochutnat
velké mnoÏství lidí nejen z Velemína a okolí. Pﬁípravy a vypou‰tûní rybníka probíhaly uÏ t˘den
pﬁedem, aby bylo v‰e pﬁipravené. Dûkujeme
v‰em pomocníkÛm, kteﬁí se na v˘lovu rybníka v
Mile‰ovû podíleli.
Monika Kunrtová
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Informace z na‰í Mateﬁské ‰koly Velemín
V novém ‰kolním roce od 1. záﬁí 2017 jsme na na‰í mateﬁské ‰kole
pﬁivítali 49 dûtí. Z toho je 20 pﬁed‰kolákÛ, kteﬁí mají v tomto ‰kolním
roce zákonem naﬁízenou povinnou ‰kolní docházku. Na‰e dvoutﬁídní
mateﬁská ‰kola má smí‰ené tﬁídy, to znamená, Ïe v kaÏdé tﬁídû máme
jak pﬁed‰koláky, tak i dvouleté dûti. Musíme proto zajistit v˘uku pﬁed‰kolákÛ i v˘chovu mal˘ch dûtí, pro které jsme v tomto ‰kolním roce
nakoupili nové pomÛcky a hraãky, které odpovídají jejich vûku.
Na‰e v˘chovná práce spoãívá v tom, Ïe vypracujeme ·kolní vzdûlávací program, podle kterého pracujeme cel˘ ‰kolní rok. Na pomoc
a na zkvalitnûní v˘chovy si zveme i rÛzné speciální pedagogy a specialisty pﬁes v˘chovu a vzdûlávání. Pro rodiãe pﬁed‰kolákÛ jsou naplánované, jako v minulém ‰kolním roce, pﬁedná‰ky, jak pﬁipravit své
dítû na vstup do základní ‰koly. Tyto pﬁedná‰ky mûly velk˘ ohlas u rodiãÛ, a proto v nich budeme za pomoci odborníkÛ pokraãovat. Spolupracujeme i s odborníky ze zdravotnictví. Na na‰í M· opût probûhne kontrola zraku dûtí.
Velice se nám osvûdãilo i zapojení rodiãÛ do projektu Rodiãe a dûti
spolu. Tady si mohou rodiãe vybrat nûjakou spoleãnou ãinnost
s dûtmi, napﬁíklad nûco vyrobit, pﬁeãíst pohádku, uvaﬁit, atd... .JiÏ
probûhlé ãinnosti mûly velik˘ úspûch jak u dûtí, tak i u rodiãÛ. Touto
cestou bych chtûla podûkovat tûm rodiãÛm, kteﬁí si nûkteré tyto ãinnosti na na‰í mateﬁské ‰kole vyzkou‰eli. Na tento ‰kolní rok máme
naplánováno mnoho dal‰ích ãinností napﬁ. plavání, barevné dny, divadla, besídky, v˘lety, vystoupení pro seniory a dal‰í.

V˘uka anglického jazyka probíhá novû pod vedením pana uãitele
Seidla ze základní ‰koly. JiÏ probûhlé hodiny sklidily u dûtí veliké nad‰ení. Jako kaÏd˘ rok budou opût pﬁed‰kolní dûti nav‰tûvovat Z·
a tím se pﬁipraví na bezproblémov˘ vstup do první tﬁídy. Opût probûhne pro pﬁed‰koláky Spaní ve ‰kolce, které mûlo velk˘ úspûch.
Dûti si na zahradû opekly buﬁtíky, zahrály rÛzné hry, zazpívaly si s kytarou u oh˘nku, zatancovaly si na diskotéce a velk˘ záÏitek pro nû
bylo noãní hledání pokladu. Pro dûti to bylo velké dobrodruÏství a tûm,
které to vydrÏely aÏ do rána pﬁineslo mnoho záÏitkÛ.
Vûﬁíme, Ïe se nám podaﬁí jako kaÏdoroãnû v‰echny na‰e plány
a projekty uskuteãnit.
Kolektiv M· Velemín

NOVÍ PROVOZOVATELÉ CHATY MILE·OVKA JSOU NAD·ENÍ
Od února se o Chatu Mile‰ovka starají noví nájemci. Restaurace
má mnohá úskalí a její provoz je pomûrnû tûÏk˘ oﬁí‰ek. Noví provozní jsou v‰ak do práce nad‰ení a snaÏí se prostor chaty pro její náv‰tûvníky stále vylep‰ovat.
„SnaÏíme se nabízet na‰ím náv‰tûvníkÛm kvalitní zboÏí,
které pochází z okolí,“ ﬁíká provozovatel Franti‰ek Marãík
a doplÀuje: „Na na‰em menu najdete napﬁíklad kvalitní
varnsdorfské uzeniny, pálenky a biomo‰ty z âeského stﬁedohoﬁí. Rádi bychom ale zapojili je‰tû více produktÛ z blízkého okolí.“
Nejvût‰ím problémem na vrcholu je chybûjící zdroj pitné
vody a ãast˘ nedostatek uÏitkové vody, která se na vrchol dováÏí
nákladní lanovkou. Bûhem silného vûtru dokonce není moÏné dopravovat na Mile‰ovku vÛbec nic, jelikoÏ hrozí po‰kození lanovky. BohuÏel ﬁe‰ení zatím není na poﬁádku dne, protoÏe by to bylo nesmírnû nákladné. Podle odhadÛ pﬁesahuje stavba dostateãnû silného ãerpadla
cca 10 mil. Kã. CoÏ je ekonomicky nepﬁípustné. „Je to pro nás nepﬁíjemné, ale dá se s tím Ïít. Podobné problémy ﬁe‰í i bufet, meteorologové nebo vojáci, kteﬁí hlídají satelitní zaﬁízení. Vzájemnû si pomáháme a tím jde v‰e lépe,“ usmívá se nad situací provozní Marãík.
Pﬁed zaãátkem leto‰ních prázdnin se majitelé rozhodli také pro
nové logo. Symbolem Chaty Mile‰ovka se stal „‰tamgast“ jejich krmítka - pták brhlík obecn˘. Ten je spolu se s˘korkami koÀadrami a
modﬁinkami ãast˘m náv‰tûvníkem okna s pﬁekrásn˘m v˘hledem na
vrch Lovo‰ a ‰iroké okolí.
AÏ do poloviny ﬁíjna se podaﬁilo udrÏet na kopci provoz kaÏd˘ den.
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V dne‰ních dnech se mÛÏete tû‰it z otevﬁené restaurace uÏ jen o víkendu. O provoz restaurace se stará vedle provozovatelÛ také t˘m
brigádníkÛ, kteﬁí se na vrcholu stﬁídají. V‰ichni dûlají svou práci s velk˘m nad‰ením a láskou k Mile‰ovce. Na v˘sledcích jejich práce to jde
vidût. Ohlasy náv‰tûvníkÛ jsou proto velmi pozitivní. Chválí si zejména domácí limonádu, tradiãní zelÀaãku a v neposlední ﬁadû právû
milou obsluhu.
Krom víkendového provozu nabízí Chata Mile‰ovka na sv˘ch stránkách také moÏnost pronajmutí restaurace na soukromé akce a to i
pﬁes t˘den. „Tû‰ím se na Va‰i náv‰tûvu a budu rád, kdyÏ nám napí‰ete, co dûláme dobﬁe a co bychom mohli dûlat lépe,“ zakonãuje Marãík.

Netradiãní seznámení s na‰í ‰kolou
VáÏení spoluobãané, jsme ãleny krouÏku
tvorby ‰kolního ãasopisu a dostali jsme úkol,
seznámit Vás s na‰í ‰kolou.
Rozhodli jsme se, Ïe tento úkol zpracujeme ponûkud netradiãnû s trochou nadsázky,
a tak Vás v‰echny ‰kolou provedeme. Mnozí
z vás jistû na‰i ‰kolu znáte, aÈ uÏ jako rodiãe, kdy sem chodíte na tﬁídní schÛzky nebo
Ïehlit na‰e prÛ‰vihy, nebo jste sami do této
budovy chodili a proÏili tu své dûtství.
Budova na‰í ‰koly dostala v minul˘ch letech nov˘ kabát a kouká na nás vymûnûn˘mi plastov˘mi okny. Zateplení ‰koly je urãitû
znát na spotﬁebû plynu, kter˘m ve ‰kole topíme.

techniky. Ale hry tady smíme hrát jen v˘jimeãnû, ‰koda. Takov˘ch poãítaãÛ...

Pracovna pﬁírodních vûd je‰tû odolává
v‰em na‰im pokusÛm a na‰emu objevování.
Obãas nás nutí pracovat i rukama. Lékárniãky jsou vÏdy pﬁipravené, ale je‰tû jich nebylo
kupodivu tﬁeba. Na‰e v˘robky vám pﬁiná‰ejí
radost a potû‰ení, kdyÏ si je koupíte na vánoãním jarmarku. Tak tady se to tvoﬁí.

Po dobrém obûdû je tﬁeba spálit kalorie a
k tomu nám slouÏí tûlocviãna, která uÏ volá
po dÛkladné opravû. Na Ïádosti o dotaci na
její rekonstrukci se pilnû pracuje na obecním
úﬁadû. Je hodnû vyuÏívaná, nejen pﬁi hodinách tûlocviku, ale taky pﬁi konání sportovních krouÏkÛ.

Také oplocení ‰koly máme nové a velmi
pûkné. Nikdo nemá ‰anci odtud utéct...... Cel˘ch devût let.
KdyÏ nám skonãí ‰kola a rodiãe je‰tû nejsou doma, jdeme do ‰kolní druÏiny. Samozﬁejmû, my star‰í uÏ sem nechodíme, ale
malí spoluÏáci tady mají hraãky a hry a tráví
tu odpoledne.

Letos o prázdniny ‰kolní knihovna dostala
nové prostory ve sborovnû ‰koly, roz‰íﬁily se
v˘pÛjãní hodiny a postupnû nám jsou nabízeny nové knihy. Tak asi budeme muset ãíst,
aby to nebyly vyhozené peníze.

Do ‰koly vstoupíme ‰atnami, kde má
kaÏd˘ Ïák svoji skﬁíÀku a v zapomenut˘ch a
dobﬁe uzamãen˘ch svaãinách i svoje my‰ky.
Deratizaãní firma se s nimi vÏdy vypoﬁádá.

A odtud se to ve ‰kole v‰echno ﬁídí.....
Sem ale nechodíme moc rádi, protoÏe to je
vût‰inou kvÛli prÛ‰vihÛm.

Na‰e tﬁídy se hodnû zmûnily. Záﬁí jasn˘mi
a vesel˘mi barvami, je v nich spousta pomÛcek, které nám pomáhají ve vstﬁebání znalostí. Vût‰ina tﬁíd má svou interaktivní tabuli,
ve v‰ech tﬁídách jsou poãítaãe s pﬁipojením k
internetu. Prostû je to prostﬁedí pro nás Ïáky
celkem snesitelné. V dobû pﬁestávek se nám
tu Ïije dost dobﬁe.

Máme také odbornou uãebnu v˘poãetní

Ov‰em dﬁív neÏ jdeme domÛ, tak ve ‰kole
je‰tû pûknû poobûdváme. Sice tady nemáme hranolky a hamburgery, ale hlad nám
jídlo za ‰kolní jídelny urãitû zaÏene.

Kdyby se náhodou stalo, Ïe se v jídelnû
nenajíme, tak bychom si mohli uvaﬁit i sami,
protoÏe máme novû zrekonstruovanou cviãnou kuchyÀku. Pravidelnû se uãíme vaﬁit pﬁi
pracovních ãinnostech.

Abychom se ve ‰kole a po ‰kole nenudili,
máme i krouÏky, pﬁedná‰ky, divadelní pﬁedstavení, koncerty, diskotéky, vánoãní jarmark, exkurze, v˘lety a rÛzné mimo‰kolní
akce. Rádi jezdíme i do ‰kol v pﬁírodû a letos
vyjedeme i na lyÏaﬁsk˘ kurz. KaÏdoroãnû vycestuje pár ÏákÛ i do Chorvatska za moﬁem
a sluníãkem. V‰e je velmi zábavné i pro ‰prty
a uãitele.
Miloslav Dvoﬁák, 8.tﬁída,
Filip ·Èastn˘, 8.tﬁída,
Aneta Balcarová, 7.tﬁída,
Jakub Trávníãek, 6.tﬁída
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Místo, kde vládnou Ïeny - Páleãáci nás opût mile pﬁekvapili
Na základû spﬁátelené obce Páleã u Zlonic jsme byli pozváni na
spoleãenskou akci do této krásné obce. Obec vede paní starostka
Jana ·imonová a paní místostarostka Dana Turková.
Tak jako v loÀském roce probíhalo toto setkání v duchu pﬁátelského porozumûní a pohody osadníkÛ z Pálãe u Mile‰ova a obãanÛ z
Pálãe u Zlonic. Hostitelé zajistili
v˘stavu historické techniky vozidel
Tatra, kterou vlastní jeden sbûratel
Ïijící v této obci. Unikátní sbírka
vozidel Tatra sklízela obdiv v‰ech
pﬁítomn˘ch lidí napﬁíã vûkov˘m
spektrem. Paní starostka obce zahájila slavnostní veselí krátk˘m
úvodním seznámením, jak bude
veselí probíhat. Pﬁipravené scénky
místních dûtí, Ïen a muÏÛ nás opût
pﬁesvûdãily, Ïe obãané Ïijící v této
krásné obci mají smysl pro humor a umí se sdruÏovat a radovat ze
Ïivota. Velk˘ dík patﬁí zastupitelÛm obce paní Janû ·imonové, Danû
Tukové a dal‰ím obãanÛm, kteﬁí se na této akci a jejím organizaãním
zabezpeãení podíleli. Pﬁipravené scénky místních obãanÛ byly na vysoké úrovni. Toto spoleãné a krásné setkání PáleãákÛ zanechalo v
na‰ich srdcích pﬁesvûdãení, Ïe se máme vzájemnû rádi a chceme se

spoleãnû bavit a scházet. Urãitû ve vzájemném setkávání chceme a
budeme v budoucnu pokraãovat.
Dûkujeme rovnûÏ OÚ - Velemín za porozumûní a finanãní podporu,
kterou nám na tuto akci poskytl a umoÏnil nám tím obdarovat cukrovinkami dûti v této spﬁátelené obci. Vûﬁíme, Ïe pﬁátelství mezi Páleãáky stejnojmenn˘ch obcí nekonãí, ale naopak, Ïe bude v budoucnu
pro obû obce inspirativní, a tím i zajímavé. Pohostinnost na‰ich pﬁátel
byla na vysoké úrovni, za coÏ jim je‰tû jednou upﬁímnû moc dûkujeme.
Z Pálãe u Mile‰ova PÁLEâÁCI

SK VELEMÍN informuje o své ãinnosti
Na konci listopadu je moÏné zaãít bilancovat uplynulou podzimní ãást fotbalové
sezóny. Dospûlí pokraãují v zápolení v okresním rozmûru a daﬁí se nám pomûrnû
dobﬁe. Po úspû‰né minulé sezónû se podaﬁilo navázat dobr˘mi v˘sledky i v podzimní ãásti. Díky tomu se drÏíme na pﬁedních místech tabulky. V mládeÏnick˘ch kategoriích jsme do leto‰ní ãásti pﬁihlásili t˘m dorostu namísto ÏákÛ. Roãníky 20012003 jsou poãetnû silné, t˘m se postupnû stabilizuje a v jarní ãásti se vûﬁím dostaví i postupné zvy‰ování v˘konnosti. Na rozdíl od dorostu je t˘m star‰í pﬁípravky pohromadû jiÏ del‰í dobu a je pomûrnû stabilní. Odehráli jsme okresní soutûÏ pﬁípravek a také pohár.
Tak jako vÏdy pﬁipomínám termíny tréninkÛ pro v‰echny nové sportovce, kteﬁí
chtûjí zaãít. Po celou zimu se trénuje v místní tûlocviãnû v úter˘ a ve ãtvrtek vÏdy
od 17.00 hodin (pﬁípravka v úter˘/dorost ve ãtvrtek). Pﬁihlásit je moÏné dítû od 5-ti
let (chlapci i dívky). BliÏ‰í informace na tel. 734 600 314.
V sobotu 25. 11. jsme uskuteãnili taneãní zábavu, kterou jsme uspoﬁádali jako
kaÏd˘ rok v místním motorestu. Fotbalu zdar.
EvÏen Rainer, SK Velemín
Dorost

Pﬁípravka
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Dospûlí

Na‰e dûti u svûtového rekordu
Dne 24. kvûten 2017 patﬁil orientaãním
bûÏcÛm. Konal se jiÏ druh˘ celosvûtov˘ den
orientaãního bûhu (WOD = Word orienteering day). V tento den bylo v 79 státech svûta
uspoﬁádáno pﬁes 2 000 jednotliv˘ch závodÛ
pro veﬁejnost. Jeden z nich probíhal v areálu
a okolí Z· Velemín.
Cílem akce bylo nejen pﬁekonat loÀskou
úãast 250 000 bûÏcÛ, ale pﬁedev‰ím zv˘‰it
povûdomí a dostupnost tohoto sportu u mlad˘ch lidí a celé veﬁejnosti. Pﬁíchozí si tak
mohli nezávaznû vyzkou‰et zábavnou formou sport propojující bûh, orientaci v terénu
i mapû, rychl˘ úsudek a práci s buzolou.
A jak uÏ napovídá titulek, rekord padl. Celkovû se zúãastnilo 288 007 závodníkÛ, pﬁiãemÏ
z na‰í obce se zapojilo 92 obyvatel, pﬁeváÏnû místních ‰kolákÛ.
Startovalo se u Z· Velemín. Od 13.00 hod.
zaãali na traÈ vybíhat první bûÏci vybavení
mapou a kartiãkou pro raÏení kontrol. Ti
mlad‰í v areálu ‰koly hledali 10 kontrolních
stanovi‰È. Ostatní museli po nalezení tûchto
kontrol opustit prostor ‰koly a v okolí fotbalového hﬁi‰tû nalézt dal‰ích osm kontrol. Na
kaÏdé kontrole byl umístûn „lampion“ s kle‰tiãkami, kter˘mi bylo nalezení kontroly oznaãeno do kartiãky. Jednalo se o závod s voln˘m poﬁadím kontrol, kaÏd˘ závodník si tak
volil svÛj postup.
Krátkou traÈ nejrychleji zvládnul Jakub
Trávníãek za 7 minut a 2 vteﬁiny. S dlouhou
tratí se nejlépe vypoﬁádal Matûj Novotn˘
a ãasem 11:43 minut o témûﬁ tﬁi minuty pﬁekonal druhého v poﬁadí Marcela Scheinera.
Z dûvãat byla na krátké trati nejrychlej‰í Sára
Svûtinská (7:05 min.) a na dlouhé trati Tereza Kunrtová (17:14 min.). Kompletní v˘sledky v‰ech úãastníkÛ jsou k vidûní na www.obroudnice.cz v sekci aktuality - vloÏeno 5.
ãervna.
Se zdej‰í tratí své síly pomûﬁilo celkem 92
úãastníkÛ (49 chlapcÛ, 43 dívek), coÏ je pro
zajímavost stejn˘ poãet jako v âesk˘ch Budûjovicích a více neÏ v Teplicích, Plzni ãi
Zlínû. Nejvût‰í úãast byla v Pardubicích (818)
a Praze (680). Sportovní klub orientaãního
bûhu Roudnice nad Labem, kter˘ poﬁádal
zároveÀ tuto akci ve Velemínû, v Roudnici

nad Labem dokázal pﬁilákat 523 zájemcÛ.
Orientaãní bûh mnohé dûti nadchnul a to
tak, Ïe po dobûhu chtûly bûÏet závod znovu.
To také jiÏ mimo soutûÏ uãinily. Nûkteré si
traÈ probûhly dokonce i potﬁetí. V‰ichni závodníci se dokázali zorientovat, nikdo se neztratil a ani nemusel b˘t kvÛli vynechané
kontrole diskvalifikován. ·koda, Ïe mezi dospûl˘mi jsme mûli pouze dva bûÏce. Tak
snad pﬁi pﬁí‰tím roãníku, kter˘ se bude konat
23.kvûtna 2018. V pﬁípadû, Ïe by si nûkdo
chtûl vyzkou‰et nezávaznû orientaãní bûh
dﬁíve, rádi jej uvítáme na tréninku v Roudnici
nad Labem ãi na nûjakém veﬁejném závodû
(info sdûlí M. Duda tel. 721259299).
Dûkuji paní ﬁeditelce Z· Velemín Mgr. Ladislavû Malíkové za umoÏnûní uspoﬁádat tuto
akci v areálu ‰koly a za zapÛjãení lavic, dále
uãitelkám za pomoc pﬁi koordinaci dûtí na
startu a bûhem závodu a fotbalistÛm SK Velemín za umoÏnûní vstupu na hﬁi‰tû.
Ing. Miroslav Duda
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Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle §
95 zákona o obcích, v platném znûní) ã. 2/2017
konaného dne 26.6.2017 od 19,00 hodin
Pﬁítomni: Doc. Ing. âechura Luká‰ Ph.D., Ing. Duda
Miroslav, Chmelaﬁová Ivana, Janda Petr, Karfík Vladislav, Kﬁivánek Petr, Mgr. Malíková Ladislava, Pakan
Josef, Ing. Rainer EvÏen, Rajni‰ Vlastimil, Seidlová
Dagmar, Ing. Skalick˘ Jiﬁí,
Omluveni: Hladík Oldﬁich, KoÈová Jitka, 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‰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 I.
Stejskalovou a ovûﬁovatele zápisu - Ing. Duda Miroslav a Pakan Josef
Dále starosta pﬁednesl návrh na sloÏení návrhové
komise:Mgr. L.Malíková, Karfík V., Chmelaﬁová I.
Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 14/2017: Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve sloÏení: Mgr. Ladislava Malíková,
Vladislav Karfík, Chmelaﬁová Ivana
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. Závûreãn˘ úãet obce za r. 2016
4. Hospodaﬁení obce
5. Majetek obce
6. RÛzné
7. Diskuse, závûr
V˘sledek hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 15/2017 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 ZÁVùREâN¯ ÚâET OBCE ZA R. 2016
a) Projednána úãetní uzávûrka obce Velemín za r.
2016.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
úãetní uzávûrku obce Velemín za r. 2016. Protokol o
schválení tvoﬁí pﬁílohu tohoto zápisu.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 16/2017 bylo schváleno
b) Starosta obce seznámil pﬁítomné se závûreãn˘m úãtem obce Velemín za r. 2016 a se Zprávou o
v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení obce Velemín za
r. 2016. Pﬁi pﬁezkoumání hospodaﬁení obce byly zji‰tûny závaÏné chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.
c) zákona ã.420/2004 Sb.). Konkrétnû se jedná o neprovedení rozpoãtového opatﬁení ve vztahu k jinému
rozpoãtu - poloÏka 4116 pﬁíjmové ãásti rozpoãtu a u
kapitoly 3113, poloÏky 5331 (Základní ‰koly). Jednalo se o pﬁijatou dotaci pro Z· a M· Velemín, kterou
obec obdrÏela na úãet po konání prosincového jednání zastupitelstva a obratem ji poukázala na úãet
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‰koly. Byla správnû zaúãtována, ale nebyl o tuto ãástku upraven rozpoãet obce. Tím se obec dopustila
správního deliktu dle § 22a odst.1 písm.e) zákona ã.
250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech územních
rozpoãtÛ a byla jí uloÏena pokuta ve v˘‰i 2.000,- Kã
+ 1.000,- Kã náklady správního ﬁízení. Kontrola byla
provádûna pracovníky odboru kontroly Krajského
úﬁadu Ústeckého kraje.
Bude realizováno nápravné opatﬁení k nápravû
zji‰tûn˘ch nedostatkÛ, konkrétnû se jedná o tato
opatﬁení:
1. Nadále bude dÛslednû dodrÏováno provádûní
rozpoãtov˘ch opatﬁení, tzn. aby v pﬁípadû pﬁijetí jakéhokoli transferu z jin˘ch rozpoãtÛ, byl tento transfer
zobrazen v rozpoãtu obce.
2. Starostovi a místostarostovi obce bude uloÏena
povinnost uhradit uloÏenou pokutu ve v˘‰i 2.000,- Kã
vãetnû nákladÛ správního ﬁízení ve v˘‰i 1.000,- Kã..
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce
- schvaluje závûreãn˘ úãet obce Velemín za r.
2016 vãetnû Zprávy o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení obce Velemín za r. 2016 s v˘hradou zji‰tûn˘ch
závaÏn˘ch chyb a nedostatkÛ.
Ukládá starostovi obce zabezpeãit realizaci opatﬁení k nápravû zji‰tûn˘ch chyb a nedostatkÛ takto:
1. Nadále bude dÛslednû dodrÏováno provádûní
rozpoãtov˘ch opatﬁení, tzn. aby v pﬁípadû pﬁijetí jakéhokoli transferu z jin˘ch rozpoãtÛ, byl tento transfer
zobrazen v rozpoãtu obce.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 17/2017 bylo schváleno
Návrh na usnesení: - Starostovi a místostarostovi
obce ukládá povinnost uhradit uloÏenou pokutu ve
v˘‰i 2.000,- Kã vãetnû nákladÛ správního ﬁízení ve
v˘‰i 1.000,- Kã..
V˘sledek hlasování: Pro: 8, proti: 4, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 18/2017 bylo schváleno
Závûreãn˘ úãet obce a zpráva o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení jsou souãástí tohoto zápisu z
jednání zastupitelstva obce.
BOD â. 4 HOSPODA¤ENÍ OBCE
a)Starosta obce seznámil pﬁítomné s hospodaﬁením obce za mûsíce leden aÏ kvûten 2017 a se stavy
penûÏních prostﬁedkÛ na úãtech obce (ke dni
20.6.2017):
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na
vûdomí zprávu o hospodaﬁení obce za mûsíce leden
aÏ kvûten 2017.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 19/2017 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
v celkové v˘‰i 43.200,- Kã.
- od Motorest Velemín .............................2.000,- Kã
- od OGB s.r.o. .......................................3.000,- Kã
- od Plesník Václav ................................2.000,- Kã
- od Spinel Trade s.r.o. .........................4.000,- Kã
- od ing. Skalick˘ Jiﬁí..............................3.000,- Kã
- od Chmelaﬁ Ladislav.............................. 500,- Kã
- od Hajn˘ Petr ......................................2.000,- Kã
- od Kunrt Jiﬁí ........................................... 500,- Kã
- od Kunrt Petr ......................................... 500,- Kã
- od Mitterwald Franti‰ek ......................... 500,- Kã
- od Uhelné sklady Velemín s.r.o...........2.000,- Kã
- od Pakan Josef....................................1.000,- Kã
- od Rajni‰ Vlastimil ...............................3.000,- Kã
- od Holub Jaroslav................................1.000,- Kã
- od Svobodová Vladimíra......................4.000,- Kã
- od Rendl Vlastimil.................................. 200,- Kã
- od Mrázek Miroslav ml. .......................1.000,- Kã
- od Melvald Jaroslav.............................2.000,- Kã

- od Pﬁistoupil Josef ...............................2.000,- Kã
- od Novotn˘ Tomá‰...............................4.000,- Kã
- od STAMA a.s......................................5.000,- Kã
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí sponzorsk˘ch
darÛ v celkové v˘‰i 43.200,- Kã:
- od Motorest Velemín............................2.000,- Kã
- od OGB s.r.o. .......................................3.000,- Kã
- od Plesník Václav ................................2.000,- Kã
- od Spinel Trade s.r.o. .........................4.000,- Kã
- od ing. Skalick˘ Jiﬁí..............................3.000,- Kã
- od Chmelaﬁ Ladislav.............................. 500,- Kã
- od Hajn˘ Petr ......................................2.000,- Kã
- od Kunrt Jiﬁí ........................................... 500,- Kã
- od Kunrt Petr ......................................... 500,- Kã
- od Mitterwald Franti‰ek ......................... 500,- Kã
- od Uhelné sklady Velemín s.r.o...........2.000,- Kã
- od Pakan Josef....................................1.000,- Kã
- od Rajni‰ Vlastimil ...............................3.000,- Kã
- od Holub Jaroslav................................1.000,- Kã
- od Svobodová Vladimíra......................4.000,- Kã
- od Rendl Vlastimil.................................. 200,- Kã
- od Mrázek Miroslav ml. .......................1.000,- Kã
- od Melvald Jaroslav.............................2.000,- Kã
- od Pﬁistoupil Josef ...............................2.000,- Kã
- od Novotn˘ Tomá‰...............................4.000,- Kã
- od STAMA a.s......................................5.000,- Kã
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 20/2017 bylo schváleno
BOD â. 5 MAJETEK OBCE
a) Projednána smlouva o zﬁízení vûcného bﬁemene pro vkladové ﬁízení do katastru nemovitostí t˘kající se stavby „LT, Boreã, kNN, ppã. 24/3, 24/1 nové
OM“ ã. IV-12-4012483/VB/001 t˘kající se uloÏení kabelu NN na pozemku p.p.ã. 38/1 v k.ú. Boreã u Lovosic za cenu 1.000,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s..
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavﬁení smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene pro
vkladové ﬁízení do katastru nemovitostí t˘kající se
stavby „LT, Boreã, kNN, ppã. 24/3, 24/1 nové OM“ ã.
IV-12-4012483/VB/001 t˘kající se uloÏení kabelu NN
na pozemku p.p.ã. 38/1 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. 21/2017 bylo schváleno
b) Projednán zámûr obce o pﬁevod pozemkÛ do
vlastnictví:
- p.p.ã. 658/3 - ost.plocha (ostatní komunikace) - o
v˘mûﬁe 903 m2 v k.ú. Dobkoviãky
- p.p.ã. 709 - ost. plocha (ostatní komunikace) o
v˘mûﬁe 875 m2 v k.ú. Dobkoviãky
Jedná se o nemovitosti, které jsou ve vlastnictví
Ústeckého kraje - Správa a údrÏba silnic ÚK a jedná
se komunikace v Dobkoviãkách. Jedná se o bezúplatn˘ pﬁevod.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
bezúplatn˘ pﬁevod pozemkÛ:
- p.p.ã. 658/3 - ost.plocha (ostatní komunikace) - o
v˘mûﬁe 903 m2 v k.ú. Dobkoviãky
- p.p.ã. 709 - ost. plocha (ostatní komunikace) o
v˘mûﬁe 875 m2 v k.ú. Dobkoviãky
od Ústeckého kraje. Povolení vkladu práva do KN
bude hradit obec.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se:
Usnesení ã. 22/2017 bylo schváleno
c) Projednána Ïádost pana Petra ·vadlenky, Anastázova 10/16, Praha 6 - Bﬁevnov o odkoupení ãásti
pozemku p.ã. 470/1 (dle GP ã. 254-49/2017 se jedná
o p.ã. 470/13 o v˘mûﬁe 14 m2) v k.ú. Boreã u Lovosic. Jedná se o pozemek, kter˘ je souãástí oplocené-

ho dvora a zahrady a je dlouhodobû uÏíván Ïadatelem.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pozemku p.ã. 470/13 o v˘mûﬁe 14 m2 (dle GP
ã. 254-49/2017 se jedná o ãást p.ã. 470/1) v k.ú.
Boreã u Lovosic panu Petru ·vadlenkovi 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: 0
Usnesení ã. 23/2017 bylo schváleno
d) Projednána Ïádost pana Reného Lisse, Bíl˘
Újezd 31 o odkoupení ãástí pozemkÛ p.ã. 136/1 o v˘mûﬁe dle geometrického zamûﬁení skuteãného stavu
v terénu (cca 50 m2) v k.ú. Velemín a ãásti p.ã.
1128/2 o v˘mûﬁe dle geometrického zamûﬁení skuteãného stavu v terénu (cca 50 m2) v k.ú. Bíl˘ Újezd.
Jedná se o ãásti pozemkÛ, které jsou souãástí oploceného dvora a zahrady a jsou dlouhodobû uÏívány
Ïadatelem.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej ãástí pozemkÛ p.ã. 136/1 o v˘mûﬁe dle geometrického zamûﬁení skuteãného stavu v terénu (cca
50 m2) v k.ú. Velemín a ãásti p.ã. 1128/2 o v˘mûﬁe
dle geometrického zamûﬁení skuteãného stavu v terénu (cca 50 m2) v k.ú. Bíl˘ Újezd panu Renému Lissemu za cenu 20,- Kã/m2 + náklady spojené s geometrick˘m zamûﬁením, uzavﬁením smlouvy a povolením vkladu práva do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 24/2017 bylo schváleno
e) Projednána Ïádost pana Petra PaÈchy, Zahradní 111, Malé Îernoseky o odkoupení ãásti pozemku
p.ã. 615/1 o v˘mûﬁe dle geometrického zamûﬁení bude se jednat o pruh v ‰íﬁi 150 cm podél domu ãp.
8 na st.p.ã.7 v k.ú. Bﬁezno. Jedná se o ãást, která
tvoﬁí pﬁedzahrádku u nemovitosti ve vlastnictví Ïadatele.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej ãásti pozemku p.ã. 615/1 o v˘mûﬁe dle geometrického zamûﬁení - bude se jednat o pruh v ‰íﬁi
150 cm podél domu ãp. 8 na st.p.ã.7 v k.ú. Bﬁezno
panu Petru PaÈchovi za cenu 20,- Kã/m2 + náklady
spojené s geometrick˘m zamûﬁením, uzavﬁením
smlouvy a povolením vkladu práva do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 25/2017 bylo schváleno
f) Projednána Ïádost pana Jiﬁího âámského a paní
Vilmy Espinosové, oba bytem Revoluãní 1833/4, Litomûﬁice, o odkoupení pozemku p.ã. 476/9 o v˘mûﬁe
700 m2 v k.ú. Boreã u Lovosic. Pozemek je v platném územním plánu veden jako plocha urãená pro
v˘stavbu rodinného domu v lokalitû Bílinka.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pozemku p.ã. 476/9 o v˘mûﬁe 700 m2 v k.ú.
Boreã u Lovosic panu Jiﬁímu âámskému a paní Vilmû
Espinosové za cenu 100,- Kã/m2 + DPH (21%) + náklady spojené s uzavﬁením smlouvy a povolením
vkladu práva do KN. Bude sjednáno pﬁedkupní právo
obce. Stanovena povinnost zahájení stavby do dvou
let od prodeje, jinak zpûtn˘ odkup obcí za prodejní
cenu.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 26/2017 bylo schváleno
g) Projednána Ïádost manÏelÛ Martina a Veroniky
Weissov˘ch, Chotû‰ov 158 a Marie Pomocné 291/4,
Litomûﬁice, o odkoupení ãásti pozemku p.ã. 517/1
(dle GP ã. 250-219/2016 se jedná o p.ã. 517/16) o
v˘mûﬁe 881 m2 v k.ú. Boreã u Lovosic. Pozemek je
v platném územním plánu veden jako plocha urãená
pro v˘stavbu rodinného domu v lokalitû Bílinka za
hospodou.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej ãásti pozemku p.ã. 517/1 (dle GP ã. 250-

219/2016 se jedná o p.ã. 517/16) o v˘mûﬁe 881 m2
v k.ú. Boreã u Lovosic, manÏelÛm Martinu a Veronice Weissov˘m za cenu 350,- Kã/m2 (100,- základní
cena + 250,- za sítû) + DPH (21%) + náklady spojené s uzavﬁením smlouvy a povolením vkladu práva do
KN. Pﬁedkupní právo obce. Stanovena povinnost zahájení stavby do dvou let od prodeje, jinak zpûtn˘
odkup obcí za prodejní cenu.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 1, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 27/2017 bylo schváleno
h) Projednána Ïádost pana Jaroslava Najmana,
Na Svobodû 66, âíÏkovice, o odkoupení ãásti pozemku p.ã. 476/8 (dle GP ã. 256-78/2017 se jedná o
p.ã. 476/15) o v˘mûﬁe 12 m2 v k.ú. Boreã u Lovosic.
Jedná se o ãást pozemku, na kterém je umístûna
jímka spla‰kov˘ch vod pro dÛm ãp.14 na Bílince. Îadatel je budoucím nabyvatelem tohoto domu. Pozemek je v platném územním plánu veden jako plocha
urãená pro v˘stavbu rodinného domu v lokalitû Bílinka.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej ãásti pozemku p.ã. 476/8 (dle GP ã. 25678/2017 se jedná o p.ã. 476/15) o v˘mûﬁe 12 m2 v
k.ú. Boreã u Lovosic panu Jaroslavu Najmanovi za
cenu 100,- Kã/m2 + DPH (21%) + náklady spojené s
uzavﬁením smlouvy a povolením vkladu práva do KN.
Uzavﬁení kupní smlouvy je podmínûno prokázáním
vlastnického práva Ïadatele k domu ãp.14 Bílinka.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 28/2017 bylo schváleno
ch) Projednána Ïádost manÏelÛ ·tefana a Terezie
Mikov˘ch, Bílinka 26 o odkup pozemku p.p.ã. 484/1 o
v˘mûﬁe 3976 m2 v k.ú. Boreã u Lovosic. Jedná se o
pozemek, kter˘ je uÏíván Ïadateli k pastvû hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat. Uvnitﬁ tohoto pozemku se nachází
p.ã. 484/2, která slouÏí jako vodojem a je ve vlastnictví tﬁetí osoby.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku p.p.ã. 484/1 v˘mûﬁe 3976 m2 v
k.ú. Boreã u Lovosic.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 29/2017 bylo schváleno
i) Projednána Ïádost paní Kateﬁiny Pavezové, Bílinka 30, o odkoupení ãástí pozemkÛ p.ã. 488 a 485/4
o v˘mûﬁe dle v˘sledku geometrického zamûﬁení
(pﬁedpoklad je celkem cca 260 m2) v k.ú. Boreã u Lovosic. Jedná se o ãásti pozemkÛ, které Ïadatelka
Ïádá odkoupit z dÛvodu zarovnání vlastnické hranice,
resp. zarovnání tvaru pozemku. Podmínkou pﬁevodu
Ïádan˘ch ãástí je doloÏení vlastnického práva k ãásti
pozemku st.p.ã. 96, kter˘ je ve vlastnictví manÏelÛ
Mikov˘ch.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej ãástí pozemkÛ p.ã. 488 a 485/4 o v˘mûﬁe dle
v˘sledku geometrického zamûﬁení (pﬁedpoklad je celkem cca 260 m2) v k.ú. Boreã u Lovosic paní Kateﬁinû Pavezové za cenu 20,- Kã/m2 + DPH (21%) + náklady spojené s geometrick˘m zamûﬁením, uzavﬁením smlouvy a povolením vkladu práva do KN. Podmínkou pﬁevodu Ïádan˘ch ãástí je doloÏení vlastnického práva k ãásti pozemku st.p.ã. 96, kter˘ je ve
vlastnictví manÏelÛ Mikov˘ch.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 30/2017 bylo schváleno
j) Projednána Ïádost pana Vlastimila Rendla, Mile‰ov 158, o odkoupení ãásti pozemku p.ã. 1021 o v˘mûﬁe dle v˘sledku geometrického zamûﬁení (pﬁedpoklad je cca 500 m2) v k.ú. Mile‰ov u Lovosic. Jedná
se o ãást pozemku, která pﬁiléhá k pozemku ve vlastnictví Ïadatele. Jedná se o pÛvodní cestu, která v‰ak
v souãasné dobû neplní svou funkci (fyzické umístûní v terénu neodpovídá evidenci v katastru nemovitostí) a navíc Ïádn˘m zpÛsobem nespojuje komuni-

kaãní síÈ v obci, protoÏe její konec je pﬁímo u domu
Ïadatele.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej ãásti pozemku p.ã. 1021 o v˘mûﬁe dle v˘sledku geometrického zamûﬁení (pﬁedpoklad je cca 500
m2) v k.ú. Mile‰ov u Lovosic panu Vlastimilu Rendlovi za cenu 20,- Kã/m2 + DPH (21%) + náklady spojené s geometrick˘m zamûﬁením, uzavﬁením smlouvy
a povolením vkladu práva do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 10, proti 0, zdrÏel se: 2
Usnesení ã. 31/2017 bylo schváleno
BOD â. 6 RÒZNÉ
a) Îádost manÏelÛ Václava a Ireny Modr˘ch, Mile‰ov 90 o pﬁíspûvek na poﬁízení ekologického vytápûní v rodinném domû ãp. 90 Mile‰ov - jedná se o poﬁízení tepelného ãerpadla.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
pﬁíspûvek manÏelÛm Václavu a Irenû Modr˘m Mile‰ov 90 na poﬁízení tepelného ãerpadla v rodinném
domû ãp. 90 Mile‰ov ve v˘‰i 10.000,- Kã. Podmínkou
vyplacení je pﬁedloÏení dokladÛ prokazujících montáÏ
tohoto ãerpadla a jeho zprovoznûní v domu ãp. 90
Mile‰ov. Souãasnû nutno pﬁedloÏit doklad o vyﬁazení
z provozu stávajícího neekologického zdroje vytápûní.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 32/2017 bylo schváleno
b) Projednáno stanovení úkolu pro finanãní v˘bor,
a to provedení kontroly hospodaﬁení spoleãnosti KS
Velemín s.r.o., jejíÏ je obec Velemín zakladatelem a
jedin˘m spoleãníkem. Kontrola bude provedena za
období roku 2016. Úkol je ukládán na základû § 119
odst. 2 zák. ã.128/2000 Sb., o obcích, v platném
znûní. („Finanãní v˘bor a) provádí kontrolu hospodaﬁení s majetkem a finanãními prostﬁedky obce, b) plní
dal‰í úkoly, jimiÏ jej povûﬁilo zastupitelstvo obce.“)
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce povûﬁuje
finanãní v˘bor provedením kontroly hospodaﬁení spoleãnosti KS Velemín s.r.o. za období r. 2016, v termínu do pﬁí‰tího jednání zastupitelstva obce, tj. záﬁí
2017.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 33/2017 bylo schváleno
c) Projednána nabídka spoleãnosti âeská po‰ta
s.p. na pﬁevedení po‰t ve Velemínû a Mile‰ovû na
formu „Po‰ta partner“. Souãasná legislativa zatím neumoÏÀuje uzavírání po‰tovních poboãek v mal˘ch obcích. Tento stav je zaji‰tûn do konce leto‰ního roku.
Od poãátku roku 2018 bude v platnosti nová vyhlá‰ka, která bude umoÏÀovat uzavírání po‰t v mal˘ch
obcích a jejich sluãování do vût‰ích po‰t, coÏ by znamenalo, Ïe obãané na‰í obce by za po‰tovnímu sluÏbami museli dojíÏdût napﬁ. Do Lovosic. âeská po‰ta
se proto snaÏí pﬁevádût po‰ty, zvlá‰tû v mal˘ch obcích, na formu po‰ta partner. Znamenalo by to, Ïe
po‰ty by byly pﬁevedeny pod obec Velemín, která by
takto sv˘m obãanÛm zabezpeãila poskytování po‰tovních sluÏeb i nadále. Po technické stránce by provoz po‰t byl i nadále zabezpeãen ze strany âeské
po‰ty, tzn. ve‰keré po‰tovní sluÏby by byly poskytovány a zabezpeãeny âeskou po‰tou, ale provoz poboãek by byl zabezpeãen obcí Velemín. âeská po‰ta
by vybavila novû vzniklá pracovi‰tû novou technikou
a nábytkem. Podmínkou je zachování souãasného
rozsahu po‰tovních sluÏeb a zabezpeãení provozu v
rozsahu 20 hodin t˘dnû ve Velemínû a 15 hodin
t˘dnû v Mile‰ovû. Za provozování po‰tovních poboãek by byla obci vyplácena mûsíãní odmûna 13.150,Kã za Velemín a 10.000,- Kã za Mile‰ov. Po schválení zámûru obce vstoupit do jednání o pﬁevodu po‰t na
formu „po‰ta partner“, bude následnû jednáno o konVELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ ● 11 / 2017

krétních podmínkách a návrhu smlouvy, které budou
pﬁedloÏeny zastupitelstvu obce k projednání.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
zámûr Obce Velemín vstoupit s âeskou po‰tou s.p.
do jednání o pﬁevodu po‰t ve Velemínû a Mile‰ovû na
formu „Po‰ta partner“. PoÏaduje pﬁedloÏení konkrétních podmínek a návrhÛ, vãetnû návrhu smlouvy. Vyhrazuje si, Ïe koneãné rozhodnutí zda pﬁijme nabídku âeské po‰ty s.p. ãi nikoli, uãiní aÏ po prostudování a projednání tûchto návrhÛ. Pﬁedpokládan˘ termín
projednání je pﬁí‰tí jednání zastupitelstva obce, tj. záﬁí
2017.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 34/2017 bylo schváleno
BOD â. 7 DISKUSE
p.Pakan - k prodeji pozemkÛ ve Velemínû na kﬁiÏovatce - u p.Lisseho - jak se bude ﬁe‰it nebezpeãné
místo u komunikace na rohu zahrady p.Lisseho
Odpovídá p. Janda - je moÏno na komunikaci dát
vy‰‰í obrubník, ale limit SÚS je 12 - 15 cm a dal‰í
moÏnost je odkup ãásti pozemkÛ od p. Lisseho, coÏ
mu bude navrÏeno pﬁi dal‰ím jednání
p. Kunrtová - ne‰Èastnû zasazená bﬁíza v b˘valém
ZD - kaÏd˘ t˘den do ní najede auto
Odpovídá p.starosta - bﬁíza je zde jiÏ více jak 25 let
- byla vysázena je‰tû za JZD. Vzhledem k umístûní
zváÏíme moÏnost pokácení. Pokud budeme kácet,
tak nejdﬁíve na podzim v dobû vegetaãního klidu
p.Kunrtová - kdyÏ je takové sucho, zda by nebylo
moÏné zalévat Ïiv˘ plot v zatáãce u p.Maliãkého
Odpovídá p. Starosta - teì má pr‰et a v pﬁípadû
sucha se to dá ﬁe‰it - budeme zalévat
p. Duda - obãané co mají psy se ptají, kam mají vyhazovat exkrementy
Odpovídá p. starosta - do sáãku a doma do popelnice, o zvlá‰tních ko‰ích na psí exkrementy jsme
zatím neuvaÏovali, proto má obec stanoven˘ tak mal˘
poplatek za psy
p. Stejskal - proã dostal ãtyﬁi sloÏenky na psy
Odpovídá p. starosta - pﬁijìte na obecní úﬁad a budeme to ﬁe‰it, moÏn˘ je i dluh z pﬁedchozích let; bez
údajÛ z databáze to nelze tady vyﬁe‰it
p. Wajshajtlová - proã, kdyÏ se dûlala pod nádraÏím
cesta, tak se udûlala pouze ãást
Zda je nov˘ vodovodní ﬁád v Dobkoviãkách zkolaudovan˘
Odpovídá p. starosta - cesta - jedná se o majetek,
kter˘ není obecní a nejedná se o investici obce; vodovodní ﬁád - byl vyhotoven v dobû, kdy jsme na obci
nebyli - nezji‰Èovali jsme to
p. Wajshajtlová - do dne‰ního dne nemá uzavﬁenu
novou smlouvu na odbûr vody (starou má)
Odpovídá p. místostarosta - jsou pﬁipraveny nové
smlouvy a od záﬁí se budou podepisovat, staré stále
platí, ale nesplÀují v plném rozsahu souãasnû platnou
legislativu - jedná se cca o 1000 smluv
p. Bláha - jak to vypadá s odkupem zb˘vající ãásti
vodohospodáﬁského majetku a zda bylo provedeno
vyãi‰tûní prameni‰tû
Odpovídá p. starosta - byly dohledány pÛvodní
smlouvy z r.1994 - nûkter˘ majetek bude pﬁeveden za
symbolickou cenu, novû zji‰tûn˘ majetek za cenu
stanovenou znaleck˘m posudkem. Vyãi‰tûní prameni‰tû bylo provedeno minul˘ t˘den
p. Fenclová - ohlednû podzemní vody, pr˘ se má v
Dobkoviãkách dûlat cca 100m vrt
Odpovídá p.starosta - jak jiÏ zmiÀoval ve své zprávû, obec plánuje vybudování náhradního zdroje pitné
vody pro vodovod Dobkoviãky, místo bylo urãeno
hydrogeologem, bude projednáno s ing.Po‰váﬁovou
DoplÀuje p. místostarosta - dotace by mûla b˘t poVELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ ● 12 / 2017

skytnuta v pﬁí‰tím roce, jedná se o pozemek za p.Majerníkem
p. Valín - cesta na Kleteãné pod domem p.Valína - je
pr˘ sjednána schÛzka na stﬁedu, chce aby p.Nûmcová dodala dokumentaci ke stavbû, auta tam pr˘ nemûla jezdit, nebyla povolená, jezdí tam 10 - 15 kamionÛ dennû. Silnice na Kleteãnou je zniãená a cesta
také. Bylo slíbeno, Ïe se tam uÏ nebude jezdit, ale
jezdí se dál. Budeme si stûÏovat na SUS.
Odpovídá p. místostarosta - jednání probûhne ve
stﬁedu 28.6. a tam se domluvíme, jak to bude dál
Odpovídá p.starosta - pokud bude cesta zniãena v
dÛsledku dopravy na stavbu, tak budeme trvat na
tom, Ïe bude ze strany stavebníka opravena, ze strany obce není moÏné dopravu omezit
p. Valín - pr˘ byla schválena pﬁestavba kravína na 8
apartmánÛ
Odpovídá p.starosta - ke stavbû je potﬁeba závazné stanovisko CHKO, stavební úﬁad pﬁestavbu v minulosti zamítl z dÛvodÛ nesouhlasného stanoviska
hygieny, od té doby nic nového nevíme.
p. Valín - kdyÏ bude jednání o Kleteãné, zejména o
zmûnû územního plánu, má se to dát obãanÛm vûdût
Odpovídá p.starosta - o Ïádném jednání ve vûci
zmûny územního plánu na Kleteãné nevíme
p.Karfík - nevidûl jsem smlouvu na projektovou dokumentaci na pﬁestavbu b˘valé prodejny v Mile‰ovû,
dozor stavby apod.
Odpovídá p.starosta - tato smlouva byla kontrolním
v˘borem kontrolována, nemáme problém poskytnout
smlouvu k nahlédnutí
p. Stejskal - pﬁed 3 lety praskla voda pﬁed na‰ím
domem, byl zniãen betonov˘ povrch, bylo slíbeno, Ïe
se to opraví.
Odpovídá p.místostarosta - nebylo opravováno,
protoÏe na tomto místû je nutno vybudovat vodomûrnou ‰achtu pro napojení va‰eho domu na nov˘ vododvodní ﬁád, do 29.záﬁí 2017 bude odpojen star˘
vodovodní ﬁád. KdyÏ budete mít pﬁipravenu vodomûrnou ‰achtu, tak budete pﬁipojeni.
p.Stejskal - na obecním pozemku nebude nic stavût.
Odpovídá p.místostarosta - kdybyste to mûli pﬁipraveno, tak uÏ jste byli pﬁipojeni
p. Karfík - v loÀském roce byl benefiãní koncert v Mile‰ovû. Bude i letos ?
Odpovídá p.starosta - i letos se s ním poãítá, termín
je 9.9.2017, jiÏ probûhla jednání s hlavním organizátorem
Závûr veﬁejného zasedání zastupitelstva obce provedl starosta p.Petr Kﬁivánek (21,05 hod.)
Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle §
95 zákona o obcích, v platném znûní) ã. 3/2017
konaného dne 25.9.2017 od 19,00 hodin
Pﬁítomni: Prof. Ing. âechura Luká‰ Ph.D., Ing. Duda
Miroslav (dostavil se v 19,32 hod), Hladík Oldﬁich,
Chmelaﬁová Ivana, Janda Petr, Karfík Vladislav, Kﬁivánek Petr, Mgr. Malíková Ladislava, Podhorsk˘ Vítûzslav, Ing. Rainer EvÏen, Rajni‰ Vlastimil, Seidlová
Dagmar, Ing. Skalick˘ Jiﬁí,
Omluveni: KoÈová Jitka, Pakan Josef,
BOD â. 1 ÚVOD
Pﬁedsedající schÛze - starosta p. Kﬁivánek - pﬁivítal ãleny zastupitelstva a pﬁítomné obãany. Je pﬁítomno 12, od 19,32 hod pﬁítomno 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 sou-

ãasnû byla zveﬁejnûna na „elektronické úﬁední
desce“.
Následnû pﬁedsedající urãil zapisovatelkou paní E.
Licinberkovou a ovûﬁovatele zápisu - Hladík Oldﬁich a
Rajni‰ Vlastimil
Dále starosta pﬁednesl návrh na sloÏení návrhové
komise: Mgr. L.Malíková, V.Karfík, V.Podhorsk˘.
Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 35/2017: Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve sloÏení: Mgr. Ladislava Malíková,
Vladislav Karfík, Vítûzslav Podhorsk˘
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. 2017
5. Majetek obce
6. Územní plán
7. RÛzné
8. Diskuse, závûr
V˘sledek hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 36/2017 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 2017 a se stavy
penûÏních prostﬁedkÛ na úãtech obce (ke dni
15.9.2017):
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na
vûdomí zprávu o hospodaﬁení obce za mûsíce leden
aÏ srpen 2017.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 37/2017 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 poﬁádání „Festivalu Mile‰ov“ v celkové v˘‰i
31.000,- Kã.
- od Kámen Zbraslav a.s....................... 5.000,- Kã
- od Ing.Jaroslav Vanûk s.r.o................20.000,- Kã
- od BartoÀ Pavel .................................. 6.000,- Kã
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí sponzorsk˘ch darÛ v celkové v˘‰i 31.000,- Kã:
- od Kámen Zbraslav a.s....................... 5.000,- Kã
- od Ing.Jaroslav Vanûk s.r.o................20.000,- Kã
- od BartoÀ Pavel .................................. 6.000,- Kã
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 38/2017 bylo schváleno
c) Pﬁidûlení dotace z Ministerstva kultury âR, ve
v˘‰i 400.000,- Kã na projekt „Oprava krovu a stﬁechy
v˘chodního a západního rizalitu zahradního objektu
„Casino“, na st.p.ã. 53 v k.ú. Mile‰ov. Celkové náklady projektu jsou ve v˘‰i 750.220,29 Kã (cena stanovena na základû v˘bûrového ﬁízení na dodavatele
stavby), spoluúãast obce je tedy ve v˘‰i 350.220,29
Kã.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
pﬁijetí dotace z Ministerstva kultury âR, ve v˘‰i
400.000,- Kã na projekt „Oprava krovu a stﬁechy v˘chodního a západního rizalitu zahradního objektu
„Casino“, na st.p.ã. 53 v k.ú. Mile‰ov. Souãasnû
schvaluje spoluúãast obce na tomto projektu ve v˘‰i
350.220,29 Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0

Usnesení ã. 39/2017 bylo schváleno
d) Pﬁidûlení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
âR, ve v˘‰i 223.792,- Kã na projekt „Oprava kapliãky, Páleã u Mile‰ova“. Celkové náklady projektu jsou
ve v˘‰i 319.703,76 Kã. Spoluúãast obce je tedy ve
v˘‰i 95.911,76 Kã.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
pﬁijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj âR, ve
v˘‰i 223.792,- Kã na projekt „Oprava kapliãky, Páleã
u Mile‰ova“. Souãasnû schvaluje spoluúãast obce na
tomto projektu ve v˘‰i 95.911,76 Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 40/2017 bylo schváleno
e) Pﬁidûlení dotace z Ministerstva zemûdûlství âR,
ve v˘‰i 236.776,- Kã na projekt „Oprava souso‰í Kalvarie - Bﬁezno“. Celkové náklady projektu jsou ve v˘‰i
338.252,- Kã. Spoluúãast obce je tedy ve v˘‰i
101.476 Kã.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
pﬁijetí dotace z Ministerstva zemûdûlství âR, ve v˘‰i
236.776,- Kã na projekt „Oprava souso‰í Kalvarie Bﬁezno“. Souãasnû schvaluje spoluúãast obce na
tomto projektu ve v˘‰i 101.476,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 41/2017 bylo schváleno
f) Pﬁidûlení dotace z Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âR, Státní fond Ïivotního prostﬁedí âR, ve v˘‰i
295.264,- Kã na projekt „PrÛzkum, posílení a budování zdrojÛ pitné vody v obci Velemín“. Celkové náklady projektu jsou ve v˘‰i 421.806,- Kã. Spoluúãast
obce je tedy ve v˘‰i 126.542,- Kã.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
pﬁijetí dotace z Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âR,
Státní fond Ïivotního prostﬁedí âR, ve v˘‰i 295.264,Kã na projekt „PrÛzkum, posílení a budování zdrojÛ
pitné vody v obci Velemín“. Souãasnû schvaluje spoluúãast obce na tomto projektu ve v˘‰i 126.542,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 42/2017 bylo schváleno
g) Pﬁidûlení dotace z Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âR, Státní fond Ïivotního prostﬁedí âR, ve v˘‰i
420.209,- Kã na projekt „PrÛzkum, posílení a budování zdrojÛ pitné vody v obci Velemín-Dobkoviãky“.
Celkové náklady projektu jsou ve v˘‰i 525.261,- Kã.
Spoluúãast obce je tedy ve v˘‰i 105.052,- Kã.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
pﬁijetí dotace z Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âR,
Státní fond Ïivotního prostﬁedí âR, ve v˘‰i 420.209,Kã na projekt „PrÛzkum, posílení a budování zdrojÛ
pitné vody v obci Velemín-Dobkoviãky“. Souãasnû
schvaluje spoluúãast obce na tomto projektu ve v˘‰i
105.052,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 43/2017 bylo schváleno
h) Projednána moÏnost podání Ïádosti o poskytnutí dotace na projekt „Zaji‰tûní ochrany osobních
údajÛ a kybernetické bezpeãnosti“ na obecním úﬁadu,
v Z· a M· Velemín a KS Velemín s.r.o.. Jedná se o
splnûní naﬁízení Evropského parlamentu a Rady o
ochranû fyzick˘ch osob v souvislosti se zpracováním
a voln˘m pohybem osobních údajÛ. Celkové náklady
projektu jsou pﬁedbûÏnû odhadnuty na ãástku 2,5 2,7 mil Kã.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
podání Ïádosti o dotaci na projekt „Zaji‰tûní ochrany
osobních údajÛ a kybernetické bezpeãnosti“ na obecním úﬁadu, v Z· a M· Velemín a KS Velemín s.r.o..
Jedná se o splnûní naﬁízení Evropského parlamentu
a Rady o ochranû fyzick˘ch osob v souvislosti se
zpracováním a voln˘m pohybem osobních údajÛ v
celkové v˘‰i cca 2,5 - 2,7 mil Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 10, proti 0, zdrÏel se: 2
Usnesení ã. 44/2017 bylo schváleno

Dostavil se Ing. Duda Miroslav - 19,32 hodin.
ch) Pﬁidûlení dotace z Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âR, ve v˘‰i 32,436.192,73 Kã na projekt „Dostavba kanalizace v ãástech obce Velemín - Dobkoviãky a Mile‰ov“. Celkové náklady projektu jsou ve
v˘‰i cca 51 mil Kã. Spoluúãast obce je tedy ve v˘‰i
cca 18,5 mil Kã.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
pokraãování v ãinnostech smûﬁujících ke koneãnému
rozhodnutí o poskytnutí dotace (jedná se o doklady
t˘kající se v˘poãtu udrÏitelnosti projektu a stavební
povolení) a pﬁedloÏení tûchto dokladÛ na Státní fond
ÎP âR. O koneãném pﬁijetí ãi nepﬁijetí dotace bude
rozhodováno samostatn˘m usnesením zastupitelstva
obce.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 45/2017 bylo schváleno
i) Projednána moÏnost pﬁijetí úvûru od bankovního
ústavu ve v˘‰i cca 16 mil Kã, a to v souvislosti s pﬁidûlením dotace z Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âR
na projekt „Dostavba kanalizace v ãástech obce Velemín - Dobkoviãky a Mile‰ov“. Jedná se o oslovení
bankovních ústavÛ a zji‰tûní podmínek pro pﬁípadné
pﬁijetí úvûru na v˘stavbu kanalizací.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
zji‰tûní moÏnosti a podmínek pro poskytnutí bankovního úvûru v souvislosti s dostavbou kanalizace v
místních ãástech Dobkoviãky a Mile‰ov. K jednání s
bankovními ústavy povûﬁuje starostu obce. O pﬁijetí ãi
nepﬁijetí úvûru bude rozhodováno samostatn˘m
usnesením zastupitelstva obce.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 46/2017 bylo schváleno
BOD â. 4 ZMùNY ROZPOâTU OBCE NA R. 2017
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné s nutností realizace zmûn v rozpoãtu obce z dÛvodu pﬁíjetí dotace od MK âR, MÎP âR, Mze âR, MMR âR,
pﬁijetí sponzorsk˘ch darÛ, 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. Konkrétnû se jedná o nav˘‰ení pﬁíjmové ãásti
rozpoãtu o 2,194.041,- Kã a v˘dajové ãásti rozpoãtu
ve v˘‰i 2,691.067,- Kã. Rozdíl ve v˘‰i 497.026,- Kã
bude kryt ze stavu krátkodob˘ch prostﬁedkÛ na bankovních úãtech.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpoãtové zmûny v pﬁíjmové ãásti o 2,194.041,- Kã
a v˘dajové ãásti ve v˘‰i 2,691.067 Kã tak, jak byly
pﬁedneseny a jsou specifikovány v pﬁíloze tohoto zápisu. Rozdíl ve v˘‰i 497.026,- Kã bude kryt ze stavu
krátkodob˘ch prostﬁedkÛ na bankovních úãtech.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 47/2017 bylo schváleno
BOD â. 5 MAJETEK OBCE
a) Projednána smlouva o budoucí smlouvû o zﬁízení vûcného bﬁemene a smlouvu o právu provést
stavbu „LT - Velemín, Mile‰ov, ppã.113/2, nové OM“
ã. IP-12-4007649 t˘kající se uloÏení kabelu NN na
pozemcích p.p.ã. 1107 a st.1/3 v k.ú. Mile‰ov u Lovosic za cenu 1.000,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s.. Jedná se o novou pﬁípojku NN pro v˘stavbu nového RD v Mile‰ovû - lokalita proti p. Hladíkovi.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavﬁení smlouvy o budoucí smlouvû o zﬁízení vûcného bﬁemene a smlouvu o právu provést stavbu „ LT
- Velemín, Mile‰ov, ppã.113/2, nové OM“ ã. IP-124007649 t˘kající se uloÏení kabelu NN na pozemcích
p.p.ã. 1107 a st.1/3 v k.ú. Mile‰ov u Lovosic za cenu
1.000,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s..
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0

Usnesení ã. 48/2017 bylo schváleno
b) Projednána smlouva o uzavﬁení budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene - sluÏebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „LT, Velemín, Bílinka ãp.2
- nav˘‰ení HJ“ ã. IP-12-4007591 t˘kající se nového
vrchního vedení kabelu NN + pﬁípojková skﬁíÀ na pozemcích p.p.ã. st.61/1, 512, 517/5 a 724/1 v k.ú.
Boreã u Lovosic za cenu 1.000,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s.. Jedná se o novou pﬁípojku
NN pro zv˘‰ení pﬁíkonu pro rekonstruovan˘ sál na Bílince v majetku obce Velemín.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavﬁení smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene - sluÏebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „LT, Velemín, Bílinka ãp.2 - nav˘‰ení HJ“ ã. IP-12-4007591 t˘kající se nového vrchního vedení kabelu NN + pﬁípojková skﬁíÀ na pozemcích p.p.ã. st.61/1, 512, 517/5 a
724/1 v k.ú. Boreã u Lovosic za cenu 1.000,- Kã +
DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s..
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 49/2017 bylo schváleno
c) Projednána smlouva o zﬁízení vûcného bﬁemene pro vkladové ﬁízení do katastru nemovitostí t˘kající se kanalizaãní pﬁípojky od domu ãp. 14 Bílinka do
jímky. Vûcné bﬁemeno bude stanoveno dle GP ã.
259-98/2017 na pozemcích 704 a 476/8 v k.ú. Boreã
u Lovosic za cenu 1.000,- Kã. Oprávnûn˘ Jaroslav
Najman, Na Svobodû 66, âíÏkovice - vlastník domu
ãp. 14 Bílinka.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavﬁení smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene pro
vkladové ﬁízení do katastru nemovitostí t˘kající se kanalizaãní pﬁípojky od domu ãp. 14 Bílinka do jímky.
Vûcné bﬁemeno bude stanoveno dle GP ã. 25998/2017 na pozemcích 704 a 476/8 v k.ú. Boreã u Lovosic za cenu 1.000,- Kã. Oprávnûn˘ Jaroslav Najman, Na Svobodû 66, âíÏkovice - vlastník domu ãp.
14 Bílinka.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 50/2017 bylo schváleno
d) Projednán zámûr obce o pﬁevod pozemku do
vlastnictví:
- p.p.ã. 450/3 - ost.plocha (ostatní komunikace) - o
v˘mûﬁe 1015 m2 v k.ú. Boreã u Lovosic za cenu 80,Kã/m2.
Jedná se o pﬁístupovou komunikaci do místní ãásti
Boreã, která je v souãasné dobû ve vlastnictví Stanislava a Zby‰ka Paﬁezov˘ch.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
úplatn˘ pﬁevod pozemku:
- p.p.ã. 450/3 - ost.plocha (ostatní komunikace) - o
v˘mûﬁe 1015 m2 v k.ú. Boreã u Lovosic za cenu 80,Kã/m2.
Povolení vkladu práva do KN bude hradit obec.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se:
Usnesení ã. 51/2017 bylo schváleno
e) Projednán zámûr obce o pﬁevod ãástí pozemkÛ
do vlastnictví:
- p.p.ã. 578/6 - trval˘ travní porost - o v˘mûﬁe 921 m2
v k.ú. Dobkoviãky
- p.p.ã. 572/1 - orná pÛda - o v˘mûﬁe 3304 m2 v k.ú.
Dobkoviãky
- p.p.ã. 572/13 - orná pÛda - o v˘mûﬁe 1566 m2 v k.ú.
Dobkoviãky
Jedná se o ãásti pozemkÛ, které budou potﬁebné
pro v˘stavbu ãistírny odpadních vod v Dobkoviãkách.
Potﬁebná v˘mûra bude zamûﬁena geometrick˘m plánem (pﬁedbûÏn˘ odhad potﬁeby by mûl b˘t cca 1500
m2). Cena bude stanovena dle smlouvy o budoucí
smlouvû s vlastníky - Dobiá‰ Ludûk, Dobiá‰ Mojmír,
Dvoﬁáãková Jitka - ve v˘‰i 100,- Kã.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
úplatn˘ pﬁevod ãástí pozemkÛ:
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- p.p.ã. 578/6 - trval˘ travní porost - o v˘mûﬁe 921 m2
v k.ú. Dobkoviãky
- p.p.ã. 572/1 - orná pÛda - o v˘mûﬁe 3304 m2 v k.ú.
Dobkoviãky
- p.p.ã. 572/13 - orná pÛda - o v˘mûﬁe 1566 m2 v k.ú.
Dobkoviãky
Potﬁebná v˘mûra pro v˘stavbu âOV bude zamûﬁena geometrick˘m plánem (pﬁedbûÏn˘ odhad potﬁeby by mûl b˘t cca 1500 m2). Cena bude stanovena
dle smlouvy o budoucí smlouvû s vlastníky - Dobiá‰
Ludûk, Dobiá‰ Mojmír, Dvoﬁáãková Jitka - ve v˘‰i
100,- Kã.
Povolení vkladu práva do KN bude hradit obec.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se:
Usnesení ã. 52/2017 bylo schváleno
f) Projednána smlouva o bezúplatném pﬁevodu
vlastnického práva k nemovit˘m vûcem ã. 1749/2017
od Úﬁadu pro zastupování státu ve vûcech majetkov˘ch. Pﬁedmûtem pﬁevodu jsou pozemky p.p.ã.
154/4, 1497/1 a 1497/3 v k.ú. Velemín. Jedná se o
pozemky, které jsou souãástí komunikací na území
obce Velemín.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu o bezúplatném pﬁevodu vlastnického práva
k nemovit˘m vûcem ã. 1749/2017 od Úﬁadu pro zastupování státu ve vûcech majetkov˘ch. Pﬁedmûtem
pﬁevodu jsou pozemky p.p.ã. 154/4, 1497/1 a 1497/3
v k.ú. Velemín. Povolení vkladu práva do KN bude
hradit obec.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 53/2017 bylo schváleno
g) Projednána Ïádost pana Jaroslava Najmana,
Na Svobodû 66, âíÏkovice o odkoupení ãásti pozemku p.ã. 704 (dle GP ã. 259-98/2017 se jedná o p.ã.
st.130) o v˘mûﬁe 9 m2 v k.ú. Boreã u Lovosic. Jedná
se o pozemek, které je v souãasné dobû zastavûn z
ãásti zádveﬁím u domu ãp. 14 Bílinka, ãást tvoﬁí oplocenou pﬁedzahrádku u tohoto domu a jsou dlouhodobû uÏívány Ïadatelem.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej ãásti pozemku p.ã. 704 (dle GP ã. 25998/2017 se jedná o p.ã. st.130) o v˘mûﬁe 9 m2 v k.ú.
Boreã u Lovosic panu Jaroslavu Najmanovi za cenu
100,- Kã/m2 + náklady spojené s uzavﬁením smlouvy
a povolením vkladu práva do KN. Podmínkou je, Ïe
zhotovitel geometrického plánu ã.259-98/2017 dodá
prohlá‰ení, Ïe GP zobrazuje stávající stav, tzn. stávající plot a hranici stavby zádveﬁí. Dal‰í podmínkou
je, Ïe souãasnû prodejem nedojde k zúÏení stávajícího profilu komunikace.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 54/2017 bylo schváleno
h) Projednána Ïádost manÏelÛ ·tefana a Terezie
Mikov˘ch, Bílinka 26 o odkup ãástí pozemkÛ p.p.ã.
485/4 a 488 o v˘mûﬁe o v˘mûﬁe dle v˘sledku geometrického zamûﬁení v k.ú. Boreã u Lovosic. Jedná
se o pozemek, kter˘ je uÏíván Ïadateli jako souãást
dvora a zahrady.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej ãásti pozemku p.ã. 485/4 o v˘mûﬁe dle geometrického zamûﬁení - bude se jednat o ãást tak, aby
ke hranici s pozemkem p.ã.489/1 zbyl ve vlastnictví
obce pozemek vhodn˘ pro v˘stavbu RD - a cel˘ pozemek p.ã. 488 v k.ú. Boreã u Lovosic manÏelÛm
·tefanu a Terezii Mikov˘m za cenu 20,- Kã/m2 + náklady spojené s geometrick˘m zamûﬁením, uzavﬁením smlouvy a povolením vkladu práva do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 55/2017 bylo schváleno
ch) Projednána Ïádost pana Jaromíra Waltera,
Hru‰ovka 2 o odkoupení ãásti pozemku p.ã. 1142/3 v
k.ú. Bíl˘ ÚJezd o v˘mûﬁe dle geometrického zamûﬁení - pﬁedpoklad je cca 30 m2. Jedná se o ãást, která
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je souãástí oploceného dvora u domu ve vlastnictví
Ïadatele.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej ãásti pozemku p.ã. 1142/3 v k.ú. Bíl˘ Újezd o
v˘mûﬁe dle geometrického zamûﬁení (cca 30 m2)
panu Jaromíru Walterovi za cenu 20,- Kã/m2 + náklady spojené s geometrick˘m zamûﬁením, uzavﬁením smlouvy a povolením vkladu práva do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 56/2017 bylo schváleno
i) Projednána Ïádost pana Vratislava Müllera, Antala Sta‰ka 1710, Teplice o odkup ãástí pozemkÛ
p.p.ã. 24/2, 197/1 a 198/1 o v˘mûﬁe dle geometrického zamûﬁení - pﬁedpoklad je cca 100 m2 v k.ú. Páleã
u Mile‰ova. Jedná se o pozemek, kter˘ je uÏíván Ïadateli k parkování osobních vozidel u rekreaãního objektu ve vlastnictví Ïadatele.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej ãástí pozemkÛ p.p.ã. 24/2, 197/1 a 198/1
v k.ú. Páleã u Mile‰ova. DÛvodem je zachování moÏnosti pﬁístupu mezi pozemky p.ã.197/1 a 198/1.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 57/2017 bylo schváleno
BOD â. 6 ÚZEMNÍ PLÁN
a) Projednána Ïádost paní BoÏeny Kosprdové,
ReÏn˘ Újezd 25 o zaãlenûní pozemku p.ã. 678/1 v
k.ú. Boreã u Lovosic, jehoÏ je spoluvlastníkem, do
zmûny územního plánu obce Velemín a to z dÛvodu
moÏnosti v˘stavby rodinného domu jejího syna Pavla
Kosprda. Jedná se o pozemek, kter˘ jakkoli nenavazuje na souvisle zastavûné území obce - tvoﬁí samostatnou enklávu, která je navíc zaﬁazena Správou
CHKO âeské stﬁedohoﬁí do reÏimu zvlá‰tní ochrany
(byla naﬁízena zvlá‰tní údrÏba tohoto pozemku) a v
místní ãásti Bílinka a ReÏn˘ Újezd je dostatek ploch,
které jsou urãeny k zástavbû rodinn˘mi domy a doposud nejsou zcela zastavûny, nelze poÏadovan˘ pozemek, a to ani z ãásti, zaﬁadit do zmûny územního
plánu obce Velemín.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce neschvaluje zaﬁazení pozemku p.ã. 678/1 v k.ú. Boreã u Lovosic do zmûny územního plánu obce Velemín, a to
ani z ãásti, jako plochy urãené k zástavbû rodinn˘mi
domy.
V˘sledek hlasování: Pro: 13 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 58/2017 bylo schváleno
b) Projednány Ïádosti ãásti obãanÛ Bílinky a Borãe
o zmûnu územního plánu obce Velemín - funkãního
zaﬁazení pozemku p.ã. 517/1 v k.ú. Boreã u Lovosic
z plochy urãené pro v˘stavbu RD, resp. smí‰eného
obytného území na plochy sadÛ. Vzhledem k tomu,
Ïe se jedná o Ïádosti více ÏadatelÛ, je nutno tuto záleÏitost nejdﬁíve projednat na samostatném jednání
ãlenÛ zastupitelstva obce Velemín se Ïadateli a
v‰emi ostatními obãany místní ãásti Bílinka. Toto jednání bude uskuteãnûno na sále na Bílince v termínu
do 15.11.2017, aby na pﬁí‰tím ﬁádném jednání zastupitelstva obce Velemín, které je naplánováno na prosinec 2017, mohlo b˘t o tûchto Ïádostech rozhodnuto.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce odkládá
koneãné rozhodnutí o tûchto Ïádostech na pﬁí‰tí
ﬁádné jednání zastupitelstva obce. Starostovi obce
ukládá svolat k této záleÏitosti samostatné jednání se
Ïadateli a obãany místní ãásti Bílinka v termínu do
15.11.2017.
V˘sledek hlasování: Pro: 13 proti: O zdrÏel se:
0
Usnesení ã. 59/2017 bylo schváleno
BOD â. 7 RÒZNÉ
a) Îádost pana Václava T˘ﬁe, Velemín 143 o pﬁíspûvek na poﬁízení ekologického vytápûní v rodinném

domû ãp. 143 Velemín - jedná se o poﬁízení plynového kotle.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
pﬁíspûvek panu Václavu T˘ﬁovi, Velemín 143 na poﬁízení plynového kotle v rodinném domû ãp. 143 Velemín ve v˘‰i 10.000,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
(Prof.Ing.âechura Ph.D. nepﬁítomen hlasování)
Usnesení ã. 60/2017 bylo schváleno
b) Îádost paní Márie ·tilcové, Velemín 165 o pﬁíspûvek na poﬁízení ekologického vytápûní v rodinném
domû ãp. 165 Velemín - jedná se o poﬁízení plynového kotle.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
pﬁíspûvek paní Márii ·tilcové, Velemín 165 na poﬁízení plynového kotle v rodinném domû ãp. 165 Velemín
ve v˘‰i 10.000,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
(Prof.Ing.âechura Ph.D. nepﬁítomen hlasování)
Usnesení ã. 61/2017 bylo schváleno
c) Projednána nabídka spoleãnosti âeská po‰ta
s.p. na pﬁevedení po‰t ve Velemínû a Mile‰ovû na
formu „Po‰ta partner“. Souãasná legislativa zatím neumoÏÀuje uzavírání po‰tovních poboãek v mal˘ch obcích. Tento stav je zaji‰tûn do konce leto‰ního roku.
Od poãátku roku 2018 bude v platnosti nová vyhlá‰ka, která bude umoÏÀovat uzavírání po‰t v mal˘ch
obcích a jejich sluãování do vût‰ích po‰t, coÏ by znamenalo, Ïe obãané na‰í obce by za po‰tovnímu sluÏbami museli dojíÏdût napﬁ. do Lovosic. âeská po‰ta
se proto snaÏí pﬁevádût po‰ty, zvlá‰tû v mal˘ch obcích, na formu po‰ta partner. Znamenalo by to, Ïe
po‰ty by byly pﬁevedeny pod obec Velemín, která by
takto sv˘m obãanÛm zabezpeãila poskytování po‰tovních sluÏeb i nadále. Po technické stránce by provoz po‰t byl i nadále zabezpeãen ze strany âeské
po‰ty, tzn. ve‰keré po‰tovní sluÏby budou poskytovány a zabezpeãeny âeskou po‰tou, ale provoz poboãek bude zabezpeãen obcí Velemín. âeská po‰ta vybaví novû vzniklá pracovi‰tû novou technikou a nábytkem. Podmínkou je zachování souãasného rozsahu po‰tovních sluÏeb a zabezpeãení provozu v rozsahu 20 hodin t˘dnû ve Velemínû a 15 hodin t˘dnû v
Mile‰ovû. Za provozování po‰tovních poboãek bude
obci vyplácena mûsíãní odmûna 13.150,- Kã za Velemín a 10.000,- Kã za Mile‰ov.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
pﬁevod po‰t ve Velemínû a Mile‰ovû na formu „Po‰ta
partner“. Koneãné znûní smluv a pﬁíloh k tûmto
smlouvám bude odsouhlaseno právním zástupcem
obce Velemín - JUDr. Beránkem. Termín pﬁevodu na
formu „Po‰ta partner“ u po‰ty Mile‰ov se stanovuje v
prÛbûhu 1. ãtvrtletí roku 2018 a u po‰ty Velemín,
vzhledem k nutnosti realizace stavebních úprav v objektu ãp. 90 Velemín, se termín stanovuje od
1.7.2018.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 62/2017 bylo schváleno
BOD â. 8 DISKUSE
p. âechura k 5e)
- je proti rozmezí ceny k pﬁevodu ãástí pozemkÛ v
k.ú. Dobkoviãky - je stanovena cena jednotná, proã
dávat rozmezí? - cena tedy stanovena na 100,-Kã/m2
K bodu 5g)
p. Karfík - dle mého názoru GP neodpovídá skuteãnosti. Zádveﬁí je odskoãené cca o 36 cm a to do
cesty, navrhuje schválení prodeje dle stávajícího
stavu
odpovídá p.starosta - evidenãní hranice parcely cesty
neodpovídají skuteãnosti a fyzicky jsou hranice nemovitostí jinde

p. âechura - buì prodáme cestu, nebo parcelu vlastníka
p. starosta - vÏdy se po geodetech poÏaduje zamûﬁení a zakreslení do KN dle stávajícího stavu
p. Skalick˘ - nemûlo by dojít k zúÏení stávající cesty
p. starosta - nov˘ GP je dle fyzického stavu oplocení a stavby zádveﬁí, navrhuje tedy vypracovat GP tak,
aby stávající cesta zÛstala v majetku obce, tzn. zamûﬁit stávající stav cesty
p. âechura - navrhuje odloÏení bodu na pﬁí‰tí jednání
p. starosta - pﬁevod Ïádan˘ch ãástí pozemku je
návrh a podmínka banky vzhledem k tomu, Ïe nov˘
majitel p. Najman si bere úvûr a byla zji‰tûna tato
nesrovnalost
Zastupitelé se shodli na novém znûní usnesení s
podmínkami, tak aby byly vyﬁe‰eny námitky vze‰lé z
diskuze.
K bodu 6-b)
p. Karfík - roz‰íﬁit usnesení a nezaﬁazovat dal‰í Ïádosti do návrhu odkupování dal‰ích parcel v lokalitû
Bílinka - schÛzka na Bílince by mûla b˘t co nejdﬁíve
a do té doby nebrat Ïádosti v potaz - na doporuãení
p. Hladíka by mûlo b˘t zasedání na Bílince do konce
ﬁíjna
p. starosta - zasedání na Bílince navrhuje uskuteãnit
v termínu do 15. 11. 2017
p. âechura - domnívá se, Ïe zb˘vající pozemky jsou
neprodejné, pokud se prodají, pozemky ztratí smysl
vyuÏití a zcela se v‰e v okolí zniãí - navrhuje zmûnu
usnesení
odpovídá p.starosta - není pravda, Ïe ostatní pozemky jsou neprodejné, protoÏe na obecní úﬁad byla
doruãena dal‰í Ïádost o prodej pozemkÛ pro v˘stavbu
p. Kopeck˘- Boreã - zájem obãanÛ nejen z Bílinky je
proti v˘stavbû - nyní je v nejen v místû v˘stavby aktivita místních - je zde obava, aby nebylo jiÏ v dobû
dal‰ího jednání pozdû
odpovídá p.starosta - na základû usnesení zastupitelstva z 26.6.2017 byla uzavﬁena kupní smlouva a
jednu z parcel a byl podán návrh na vklad do KN. O
dal‰ím prodeji se mÛÏe rozhodovat aÏ pﬁi dal‰ím jednání zastupitelstva, takÏe nebezpeãí z prodlení nehrozí
p. Fastus - Boreã - více jak polovina prodaného pozemku zabírá dost ãásti pro komunitu obãanÛ
p. âechura - usnést, Ïe pozemky jsou neprodejné Ïádosti mÛÏeme pﬁijímat, ale pozemky mÛÏeme nechat pro dal‰í generaci
p. Karfíková - Bílinka - územní plán byl jiÏ pﬁed 8 10 lety, bûhem 5 let se nastûhovalo do místní ãásti
spoustu mlad˘ch lidí. Je zde velk˘ pohyb mal˘ch dûtí,
v˘stavba by jejich pohyb v okolí znaãnû omezila.
p. Zikmund - Mile‰ov - je zde moÏnost zmûny ÚP ze
stavebních parcel na ostatní plochu a tím se vyﬁe‰í
problém t˘kající se Bílinky
p. Faustus - kdy byly Ïádosti pﬁijaty na Obec a kdy
byla podepsána smlouva o prodeji parcely
odpovídá p.starosta - Ïádosti o zmûnu ÚP byly na
obec pﬁedány 14.8.2017 a 23.8.2017, smlouva o prodeji parcely pro v˘stavbu byla podepsána 19.9.2017
a 20.9.2017 byl podán návrh na vklad do KN. Pﬁijetí
jakékoli Ïádosti nemÛÏe b˘t dÛvodem pro neplnûní
usnesení zastupitelstva obce z 26.6.2017, které odsouhlasilo prodej tohoto pozemku. Dle jiného usnesení zastupitelstva musí b˘t smlouvy o prodeji pozemkÛ pro v˘stavbu uzavﬁeny nejpozdûji do 90 dnÛ
ode dne usnesení o prodeji.
p.Kopeck˘ - Ïádosti byly podány koncem srpna a
rád bych vûdûl, jak jste se k tomu postavili
odpovídá p.starosta - Ïádosti nemohly b˘t zaﬁazeny
do probíhající zmûny ÚP ã.2 a dle dne‰ního usnese-

ní se budou projednávat na zasedání na Bílince a popﬁípadû následnû zaﬁazeny do zmûny ÚP ã.3
Jiné:
p. Zikmund - Mile‰ov - kdy bude platná zmûna ÚP
na stavbu nového DD
odpovídá p.starosta - pﬁedpokládáme, Ïe by se tak
mohlo stát na pﬁí‰tím jednání zastupitelstva, tzn. v
prosinci 2017
p. Novák - Dobkoviãky - podûkování úﬁadu za dotace na spla‰kovou kanalizaci, aã on sám Ïije v plísni
z dÛvodu problému se spodní vodou v Dobkoviãkách.
Kolem RD udûláno odvodnûní z jeho financí - rád
bych tento problém kolem mé nemovitosti mûl jiÏ vyﬁe‰en
p. starosta - v˘stavba kanalizace by mohla problém s
odvodem spodních vod vyﬁe‰it a od závad pomoci
Diskuse:
p. Karfíková - budou opût k dispozici kontejnery na
listí?
odpovídá p. Janda - k dispozici budou koncem záﬁí
nebo zaãátkem ﬁíjna
p. Zikmund - zprávy ohlednû akcí prosím rozesílat
dﬁíve
- nebyla rozeslána SMS o konání zastupitelstva obce
- jak pokraãuje projekt na vyuÏití b˘valé prodejny v
Mile‰ovû? - jak to vypadá s chodníkem v Mile‰ovû. O
projekt se mûl postarat p. Janda - zeì u památníku v
Mile‰ovû - bude drenáÏ kolem zdi - je nûjaké ﬁe‰ení
pro bezbariérov˘ pﬁístup k památníku? - jak je ﬁe‰en˘ v˘‰kov˘ rozdíl mezi zdí a památníkem - jedná se
nám hlavnû o bezpeãnost - jaká je oãekávána cena
díla
Jednotlivé dotazy postupnû zodpovûzeny p.starostou
a místostarostou
p. Podhorsk˘ - reakce na p.Zikmunda - kritizujete
ostatní ale jak vidíte opravu zdi u va‰eho RD (jedná
se o sesunutí zdi u RD p. Zikmunda), hyzdí to obec
p. Kopeck˘ - dne 14.8.2017 a 23. 8. 2017 podány
Ïádosti o zmûnu ÚP., 20.9.2017 podán návrh vklad
do KN
odpovídá p.starosta - jednalo se o uzavﬁení smlouvy
dle usnesení zastupitelstva ze dne 26.6.2017
p. Kubát - Oparno - na‰e Ïádost o zmûnu ÚP z r.
2010 byla schválena ZO, ale doposud to není zaznamenáno v ÚP - nedostali jsme v té dobû Ïádné rozhodnutí a nyní jsou kolem nás postavené RD - jak
jsme se mûli o zmûnû dozvûdût, kdyÏ nám nebylo nic
oznámeno - obec se mûla vyjádﬁit. Do této doby stále
Ïádné informace nemáme
odpovídá p.starosta - Ïádost byla pﬁedána ke zapracování do zmûny ã.2, ale dle nám dostupn˘ch informací byla zamítnuta pﬁi projednávání ze strany
Správy CHKO âeské stﬁedohoﬁí
p. Kubátová - Oparno - nedostali jsme Ïádné informace o pﬁijetí Ïádosti, kterou jste obdrÏeli 16.8.2017
odpovídá p.starosta - omlouvá se a sdûluje, Ïe
bûhem tohoto t˘dne jim bude písemnû odpovûzeno
p. Karfík - úpravy silnic v Mile‰ovû - jak to bude probíhat - jak ﬁe‰íte místo na kﬁiÏovatce v Mile‰ovû u M·
- projekt posilování vodních zdrojÛ - jsou projekty financování vrtÛ? Jaké jsou ceny? Proã je to tak velká
ãástka? - benefiãní festival - jak˘ byl v˘dûlek? - pronájem ‰atÛ, které stojí 6. 000,-Kã na 3 hodiny se mi
zdá dost a nemá to nic spoleãného s beneficí - kam
peníze ‰ly? Sponzorské dary 26.000.-Kã. V˘dûlek
12.000,-Kã - kanalizace Mile‰ovû a v Dobkoviãkách
- je k dispozici pro obyvatele mapa v˘kopÛ? - bude
se uvádût do pÛvodního stavu plocha po v˘kopech
na kanalizaci? - ‰patná viditelnost radaru „Bﬁezno“ sál na Bílince - bude fungovat nové topení? - Mile‰ovka - je budoucnost pronájmu? - Ïádám o vãasné
upozornûní o konci pronájmu. Chceme vidût zprávu
od Obce ãi nájemce o ukonãení NS

Jednotlivé dotazy postupnû zodpovûzeny p.starostou
a místostarostou
p. Zikmund - jak realizace chodníku v Mile‰ovû?
odpovídá p.místostarosta - dnes byla podepsána
plná moc pro vydání stavebního povolení
p. Karfík - sonda udûlaná na Bílince je ‰patnû zabezpeãena, je zde nebezpeãí úrazu
odpovídá p.starosta - upozorníme zhotovitele, aby ji
zabezpeãil lépe
p. Krãil - Boreã - pozemky na Bílince- na stránkách
obce se dnes 25.9.2017 objevil návrh na prodej zb˘vajících parcel
odpovídá p.starosta - nejedná se o návrh na prodej,
ale o zveﬁejnûní dle § 39 zákona o obcích, aby do‰lá
Ïádost o prodej mohla b˘t vÛbec projednávána na
zastupitelstvu
Závûr veﬁejného zasedání zastupitelstva obce provedl starosta p.Petr Kﬁivánek (21,55 hod.)
Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle §
95 zákona o obcích, v platném znûní) ã. 4/2017
konaného dne 2.11.2017 od 18,00 hodin
Pﬁítomni: Prof. Ing. âechura Luká‰ Ph.D., Ing.
Duda Miroslav, Hladík Oldﬁich, Chmelaﬁová Ivana,
Janda Petr, Karfík Vladislav, KoÈová Jitka, Kﬁivánek
Petr, Mgr. Malíková Ladislava, Pakan Josef, Podhorsk˘ Vítûzslav, Ing. Rainer EvÏen, Rajni‰ Vlastimil, Seidlová Dagmar, Ing. Skalick˘ Jiﬁí,
Omluveni:
BOD â. 1 ÚVOD
Pﬁedsedající schÛze - starosta p. Kﬁivánek - pﬁivítal ãleny zastupitelstva a pﬁítomné obãany. Je pﬁítomno 15 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“. Jednání zastupitelstva bylo svoláno na základû Ïádosti tﬁetiny ãlenÛ zastupitelstva (Karfík L., âechura L., Hladík O., Duda M., KoÈová J.) doruãené
dne 13.10.2017 obecnímu úﬁadu.
Následnû pﬁedsedající urãil zapisovatelkou paní E.
Licinberkovou a ovûﬁovatele zápisu - KoÈová Jitka a
Ing.Duda Miroslav Dále starosta pﬁednesl návrh na
sloÏení návrhové komise: Mgr. Malíková Ladislava,
Karfík Vladislav, Hladík Oldﬁich.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 63/2017: Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve sloÏení: Mgr.Malíková Ladislava,
Karfík Vladislav, Hladík Oldﬁich
Dále pﬁedsedající seznámil pﬁítomné s návrhem
programu. K návrhu byl vznesen p. âechurou návrh
na doplnûní programu o bod - prohlídka dotãen˘ch
pozemkÛ. 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. Prohlídka dotãen˘ch pozemkÛ
3. Územní plán
4. RÛzné
5. Diskuse, závûr
V˘sledek hlasování: pro: 15 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 64/2017 bylo schváleno
BOD â. 2 PROHLÍDKA DOTâEN¯CH POZEMKÒ
V‰ichni zastupitelé vãetnû pﬁítomn˘ch obãanÛ se
odebrali pﬁímo na místo, aby se seznámili s prÛbûVELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ ● 15 / 2017

hem hranic pozemkÛ, které jsou pﬁedmûtem dne‰ního jednání.
BOD â. 3 ÚZEMNÍ PLÁN
a) Projednány Ïádosti ãásti obãanÛ Bílinky, ReÏného Újezda a Borãe o zmûnu územního plánu obce
Velemín - funkãního zaﬁazení pozemku p.ã. 517/1 v
k.ú. Boreã u Lovosic z plochy urãené pro v˘stavbu
RD, resp. smí‰eného obytného území na plochy
sadÛ. Vzhledem k usnesení ZO ze dne 25.9.2017
byla zaslána písemná pozvánka v‰em obãanÛm místních ãástí Bílinka, ReÏn˘ Újezd a Boreã na dne‰ní
jednání.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s
návrhem zmûny územního plánu, resp. funkãního vyuÏití plochy „pod hospodou“ - ãást pozemku p.ã.
517/1 v k.ú. Boreã u Lovosic z plochy urãené pro v˘stavbu RD, resp. smí‰eného obytného území na plochy sadÛ, resp. na plochy nelesní a veﬁejné zelenû,
zastupitelstvo obce schvaluje zámûr zmûny územního plánu obce v této lokalitû a souãasnû stanovuje,
Ïe pozemek p.ã. 517/1 nebude do provedení této
zmûny nabízen k prodeji jako parcely pro v˘stavbu
RD.
V˘sledek hlasování: Pro: 11 proti: 4 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 65/2017 bylo schváleno
BOD â. 4 RÒZNÉ
a) Projednána Ïádost ﬁeditelky Z· a M· Velemín o
zmûnu zﬁizovací listiny pﬁíspûvkové organizace obce
Velemín - Z· a M· Velemín o zmûnu zﬁizovací listiny, resp. o její doplnûní. Jedná se o moÏnost, aby
pﬁímo pﬁíspûvková organizace mohla provádût technické zhodnocení nemovitého majetku, kter˘ mají zapÛjãen.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona ã.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení) zmûnu zﬁizovací listiny pﬁíspûvkové organizace Základní ‰kola a
Mateﬁská ‰kola Velemín, pﬁíspûvková organizace se
sídlem Velemín 170, 411 31 Velemín, která se v ãl. f)
odst. 4 doplÀuje o odráÏku písmeno c), která zní:
„provádût technické zhodnocení nemovitého majetku“.
V˘sledek hlasování: Pro: 15, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 66/2017 bylo schváleno

‰ilo s majiteli pozemkÛ - nyní ﬁe‰íme to, co bylo jiÏ
schváleno
p. Janda - v r. 2016 byla podána Ïádost o prodej pozemku za p. Mikou (tento pozemek p. Miko vyuÏívá
40 let jako zahradu), Ïádost byla z na‰í strany zamítnuta
p. Faustus - uznává zalidÀování vesnic mlad˘mi
lidmi, ale nezaplÀovat veﬁejné prostory
p. Karfík Václav - kdo spolupracoval na zpracování
ÚP v roce 2006 kromû p. Jandy? - vázne zde komunikace, vût‰ina místních obãanÛ o niãem nevûdûla
p. Karfík Vl. - sám se bil proti v˘stavbû pﬁed hospodou - budeme hlasovat o zmûnû ÚP? Máme zde 20
Ïádostí.
p. Krãil - vidûli jste v‰ichni zastupitelé ty parcely,
které jsou na prodej? - navrhuje zmûnu usnesení
p. Skalick˘ - vûdûl jsem, o kter˘ch parcelách se
mluví - obãané by se mûli více zajímat
p. Karfíková - proã nejdete za obãany vy, kdyÏ jste
byli zvoleni jako zastupitelé
p. Hladík - co nám brání, abychom veﬁejné zastupitelstvo dûlali i jinde, neÏ ve Velemínû
p. Kurciníková - proã zde není plynofikace, kanalizace ale parcely na prodej ano - je to jediná travnatá plocha pro vyuÏití nejen dûtmi a má se zastavût
RD

p. Karfík Vl. - budeme dnes rozhodovat o podan˘ch
20ti Ïádostech? - navrhuji pﬁeãíst návrh usnesení
p. Kﬁivánek - navrhuji prÛzkum veﬁejného mínûní
pﬁímo na Bílince
p. âechura - o tom, Ïe bude anketa, jsme mohli rozhodnout jiÏ pﬁedtím, neÏ bylo zastupitelstvo
p. Rainer - udûláme to aspoÀ spravedlivû
p. starosta - navrhuji 4 ãlennou komisi z obou v˘borÛ (kontrolní a finanãní), kteﬁí budou u anonymního
hlasování - pﬁeãten návrh na usnesení
p. Karfík - navrhuji jiné usnesení......dotãené pozemky jiÏ nebudou dále navrhovány k prodeji
p. Miko - pﬁiklonil bych se k p. Karfíkovi a brát v
potaz, Ïe pozemky na parcele 517/1 v k.ú. Boreã u
Lovosic nebudou jiÏ k prodeji
p. âechura - navrhuji udûlat „osadní v˘bory“
p. Krãil - dûkujeme v‰em obãanÛm, kteﬁí pﬁi‰li a rádi
bychom dûlali veﬁejná zastupitelstva i na sále na Bílince
p. Mgr. Malíková - Ïádá o schválení usnesení, Ïe
mÛÏe za Z· a M· ve Velemínû zaÏádat o dotaci na
technické zhodnocení ‰koly- ‰kola bude bezbariérová
a bude provedena rekonstrukce uãebny pﬁírodních
vûd
Závûr veﬁejného zasedání zastupitelstva obce provedl starosta p.Petr Kﬁivánek (20,25 hod.)

BOD â. 5 DISKUSE
p. Karfíková - domnívám se, Ïe kaÏd˘ nevûdûl o plánovaném zpracování ÚP z roku 2006-2008, tudíÏ obãané nevûdûli o plánované v˘stavbû v lokalitû „pod
hospodou“. Mûla by b˘t lep‰í informovanost obãanÛ.
p. âechura - na pracovním zastupitelstvu v záﬁí 2017
jsme jednali o zanesení parcel do prodeje, toto bylo
zveﬁejnûno pouze pár hodin pﬁed ﬁádn˘m zastupitelstvem - navrhuji, aby obãané k tomu ﬁekli svÛj názor
p. Kﬁivánek - starosta - pokud bude více jak polovina obãanÛ z Bílinky proti v˘stavbû, stavût se nebude
- nyní nejednáme o prodeji parcel, ale o zmûnû ÚP
p. Hladík - proã se najednou pﬁítomní obãané podepisuji do prezenãní listiny? - domnívám se, Ïe by se
nejprve mûlo ﬁe‰it s obãany, zda se bude mûnit ÚP
ãi ne - proã najednou vynucené hlasování?
p. âechura - máme parlamentní demokracii, k hlasování mÛÏeme pﬁistoupit s urnou a obejít obãany (nezávislá komise) - vÏdy se bavíme, co na to lidé a nyní
nic - nebyly podány dostateãné informace
p.Weisová - pokud nebudou prodány ostatní parcely,
bude provedena komunikace a sítû k na‰í nemovitosti? - proã jsme nebyli informováni o tom, Ïe jsou
místní obãané proti od vás?
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