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Seznam prací proveden˘ch na obecním
majetku za období bﬁezen - ãerven 2016
Je jiÏ zvykem, Ïe v kaÏdém ãísle obecního zpravodaje pﬁedkládáme seznam proveden˘ch prací na obecním majetku obce Velemín, pﬁiná‰íme to podstatnûj‰í, do ãeho bylo v daném období investováno.
Z dÛvodu vybudování pﬁípojek vody
a spla‰kové kanalizace pro pozemek pana
Le‰e na konci Mile‰ovské ulice, do‰lo k
prodlouÏení termínu dokonãení novû budovaného chodníku. Chodník je zakonãen jímací ‰achtou ze silniãní strouhy ústící do
de‰Èové kanalizace. Jímací ‰achtu jsme vystavûli z estetick˘ch dÛvodÛ z lomového
kamene a bude slouÏit k zachytávání neãistot ze strouhy, v nejbliÏ‰í dobû bude
jímka zaji‰tûna zábradlím, externí firma
provede pokládku asfaltu podél nov˘ch obrubníkÛ, následovat bude podání Ïádosti
o kolaudaci.
V loÀském roce obec Velemín zainvestovala opravu dvou lávek pro pû‰í a cyklisty
pﬁes Mile‰ovsk˘ potok v Oparenském údolí.
V leto‰ním roce do‰lo vinou neukáznûného
ﬁidiãe k po‰kození nosn˘ch trámÛ pﬁi pokusu zkrátit si cestu z Velemína do Oparenského údolí. Díky pozornosti místních obãanÛ byl viník odhalen a v souãasné dobû probíhají jednání o uhrazení ‰kody.
V minulém ãísle jsme Vás informovali
o zahájení rozsáhl˘ch oprav obecní budovy
ã.p. 16 v Mile‰ovû, ve které sídlí âeská
po‰ta, místní knihovna a jsou zde umístûny
ãtyﬁi obecní nájemní byty. Opravou pro‰la
kompletnû fasáda celé budovy, byly osaze-

ny nové vstupní dveﬁe, parapety na oknech,
spoleãné prostory, sociální zaﬁízení, knihovna (nová podlaha, strop, omítky, elektroinstalace) prostory âP a oprava hromosvodu
vãetnû revize.
Na Ïádost obãanÛ bytovek v Mile‰ovské
ulici jsme provedli v˘mûnu ro‰tu svodu de‰Èov˘ch vod v komunikaci a to z dÛvodu nedostateãného odvádûní vody, která následnû zat˘kala do garaÏí nájemníkÛ. ZároveÀ
v dané lokalitû do‰lo k proãi‰tûní de‰Èové
kanalizace a zmapování problematick˘ch
úsekÛ, které v souãasnosti procházejí rozsáhlej‰í opravou. PrÛzkum a ãi‰tûní provedla firma FE - KO Ltm.
JiÏ dlouhá léta obec Velemín Ïádala
o opravu komunikace z Bílého Újezda na
ZboÏnou, aÏ v leto‰ním roce byly na‰e prosby vysly‰eny a pﬁíspûvková organizace SúS
Ústeckého kraje prostﬁednictvím dodavatelské firmy provedla opravu komunikace, pﬁi
této pﬁíleÏitosti se nám s dodavatelskou firmou podaﬁilo domluvit i opravu návesního
prostoru na ZboÏné.
Stejn˘m zpÛsobem jako v loÀském roce
oprava máchadel ve Velemínû, pro‰la v leto‰ním roce opravou ka‰na v obci Hru‰ovka, rekonstrukcí pro‰lo pﬁítokové i odtokové
(Pokraãování na následující stranû)

potrubí, na opravu byl pouÏit lomov˘ kámen,
kter˘m byla ka‰na obloÏena. Dle ohlasu obãanÛ se opravená ka‰na líbí.
V Dobkoviãkách byla po dohodû s vlastníky pozemkÛ provedena ãásteãná obnova
melioraãního zaﬁízení z dÛvodu odvodnûní
nûkolika rodinn˘ch domÛ. V dané lokalitû se
za posledních pár let dost dramaticky zvedly z nûkolika dÛvodÛ hladiny spodních vod.
Situace se intenzivnû ﬁe‰í a zemní práce,
které zde obec provedla, byly jen zaãátkem
rozsáhlej‰ích opatﬁení, která bude nutné
v budoucnu je‰tû provést.
Na jaﬁe leto‰ního roku obec Velemín provedla kompletní v˘mûnu stﬁe‰ní krytiny kapliãky v Oparnû, následovala logicky oprava
ﬁímsy a fasády. Pﬁed zahájením prací, byl ke
konzultaci pﬁizván pracovník Odboru památkové péãe Stavebního úﬁadu Lovosice
a pﬁi bliÏ‰ím ohledání bylo zji‰tûno, Ïe trám,
kter˘ slouÏil k rozloÏení váhy ‰títu kapliãky
je rozpadl˘ a hrozí zhroucení ‰títu. TudíÏ
jsme byli donuceni ‰tít odbourat, vymûnit
trám a vystavût ‰tít nov˘, aÏ po té do‰lo
k opravû fasády objektu. Neplánovanou
prací, kterou jsme na kapliãce provedli, bylo
vybourání betonové podlahy následek neodborn˘ch oprav v minulosti. Ve‰kerá vlhkost stavby díky uzavﬁené podlaze stoupala

do stûn a docházelo k v˘skytu plísní. Beton
jsme nahradili pálen˘mi cihlami - pÛdovkami.
Jistû jste si v‰imli, Ïe na jaﬁe leto‰ního
roku do‰lo k pomûrnû razantnímu proﬁezu
keﬁÛ na návsi ve Velemínû. Vedlo nás
k tomu nûkolik faktorÛ, jednak dﬁeviny byly
dosti hustû osázeny, nûkolikrát do‰lo k jejich proﬁezání, ale bez v˘sledného efektu.
Za druhé je pravdou, Ïe náves byla díky
keﬁÛm nepﬁehledná i z dÛvodu bezpeãnosti
nûkolikrát jsem se o tom sám pﬁesvûdãil
a dítûte na kole si v‰iml na poslední chvíli.
A za tﬁetí se na‰e náves stávala veﬁejn˘mi
záchodky, odkladi‰tûm odpadkÛ a mnohdy
i noclehárnou projíÏdûjících.
V dÛsledku havarijního stavu pﬁíjezdové
cesty do areálu ‰koly jsme se na jaﬁe leto‰ního roku rozhodli pro její opravu, pÛvodnû
zam˘‰lenou zámkovou dlaÏbu jsme nakonec nahradili lit˘m betonem a to z dÛvodu
ãastého zajíÏdûní tûÏk˘ch zásobovacích nákladních aut do ‰kolní kuchynû, která by
cestu ze zámkové dlaÏby poniãila.
JiÏ del‰í dobu jsme hovoﬁili o terénních
úpravách pﬁed objektem bytového domu
ãíslo 6 ve Bﬁeznû. Musím touto cestou podûkovat ãásti nájemníkÛ ze zmiÀovaného
domu, Ïe se celé vûci ujali a navezenou ze-

minu upravili a oseli trávou.
Nehledû na to, Ïe pﬁed ãasem opravená
spodní ãást cesty na Ostr˘ od Bﬁezna je
v souãasné dobû po uÏívání tûÏaﬁskou firmou poniãena (firma Hereda Zima pﬁislíbila
nápravu po ukonãení vyváÏecích prací) zahájili jsme opravy na dal‰ím úseku této
cesty, práce budou pokraãovat jakmile nám
to kapacity dovolí.
V lokalitû parkovi‰tû pod Lovo‰em kde
jsme na zaãátku leto‰ního roku provedli proﬁez náletov˘ch dﬁevin, do‰lo v dal‰í etapû
k odstranûní ãerné skládky a provedení terénních úprav. Pﬁes zimu necháme vyrobit
pﬁístﬁe‰ek s posezením a stojanem na kola
pro zv˘‰ení atraktivnosti na‰eho regionu turistÛm.
Pﬁed zahájením sezóny na rybáﬁské
ba‰tû byla provedena oprava elektroinstalace nutná k provedení revizi el. rozvodÛ.
Opravu herních prvkÛ, pískovi‰tû s v˘stavbou nové hrací stûny jsme realizovali na
zahradû Mateﬁské ‰kolky v Mile‰ovû.
U budovy místní samosprávy v Oparnû
byla instalována nová vrata.
Pokraãovali jsme i dal‰í etapou oprav na
vodárenském majetku obce Velemín ve
správû KS Velemín s.r.o. - ploty, ‰achty.
Janda Petr, místostarosta

V˘stavba nového domova dÛchodcÛ ???
Je vám v‰em známo, Ïe v objektu Zámku
Mile‰ov dlouhodobû pÛsobí jedno ze zaﬁízení Centra sociální pomoci Litomûﬁice (CSP
Litomûﬁice), která je pﬁíspûvkovou organizací Ústeckého kraje, a to domov DÛchodcÛ,
kter˘ je domovem se zvlá‰tním reÏimem.
Domov dÛchodcÛ v souãasné dobû zamûstnává celkem 65 lidí, pﬁiãemÏ 48 z nich jsou
obãané na‰í obce. Zastupitelstvo Ústeckého kraje pﬁijalo v minulosti usnesení, ve kterém stanovilo, Ïe v‰echna zaﬁízení této organizace, které pÛsobí v historick˘ch objektech, budou postupnû nahrazena objekty jin˘mi, protoÏe provoz stávajících objektÛ je
ekonomicky velmi nároãn˘ a nelze provést
adekvátní úpravy, aby se tento stav zlep‰il.
Dal‰ím dÛvodem tohoto rozhodnutí byla
skuteãnost, Ïe v tûchto objektech nelze poskytovat sociální péãi v kvalitû odpovídající
stanoven˘m standardÛm 21. století. V pﬁí-

padû DD Mile‰ov mûlo dojít k jeho stûhování úplnû mimo na‰i obec, ãímÏ by na‰i spoluobãané pﬁi‰li o velik˘ poãet pracovních
pﬁíleÏitostí v místû bydli‰tû. Tato skuteãnost
byla impulsem pro vedení obce k zahájení
jednání s vedením Ústeckého kraje o moÏnosti ﬁe‰ení této situace tak, aby zÛstaly zachovány pracovní pﬁíleÏitosti pro na‰e obãany. PﬁedstavitelÛm Ústeckého kraje jsme
proto nabídli moÏnost poskytnutí pozemku
pro realizaci v˘stavby zcela nového objektu
sociální péãe na území na‰í obce. Po dÛkladném zhodnocení celé problematiky
a s ohledem na územní plán obce, jsme
Ústeckému kraji nabídli dvû moÏné lokality
pro uskuteãnûní v˘stavby. Pﬁedstaviteli
kraje byla zvolena varianta lokality ve Velemínû, na místû b˘valé vodní nádrÏe v sousedství silnice na Teplice. Zámûr poskytnutí
pozemku byl projednán v zastupitelstvu

na‰í obce a následnû také v zastupitelstvu
Ústeckého kraje. Obû zastupitelstva zámûr
schválila a v souãasné dobû je realizován
podpis pﬁíslu‰né smlouvy o budoucí kupní
smlouvû, ve které se na‰e obec zavazuje
poskytnout pozemek pro úãely v˘stavby objektu sociální péãe za symbolickou cenu 1,Kã/m2 a uskuteãnûní úpravy územního
plánu na‰í obce tak, aby na pﬁedmûtném
pozemku byla v˘stavba moÏná. Ústeck˘
kraj se naopak zavazuje zde v˘stavbu objektu sociální péãe provést. âasov˘ horizont
v˘stavby je stanoven na dobu nejpozdûji do
8 let od podpisu této smlouvy a pﬁedpokládané náklady jsou odhadnuty na cca 150
mil. Kã. Realizací v˘stavby tohoto nového
objektu zÛstane pro na‰e obãany zachováno 65 pracovních míst v místû bydli‰tû, coÏ
bude jistû velk˘m pﬁínosem.
Kﬁivánek Petr, starosta

Podûkování zastupitelÛm obcí Velemín, Chotimûﬁ a Prackovice
Místní organizace vãelaﬁÛ v minulosti se nûkolikrát obrátila na
vedení obcí a soukromé zemûdûlce o pﬁíspûvek na rozvoj vãelaﬁství v regionu, ov‰em zcela bez jakéhokoliv ohlasu z jejich strany.
V leto‰ním roce jsem se opût obrátil na vedení obcí o, byÈ drobnou, finanãní v˘pomoc. Jaké bylo na‰e milé pﬁekvapení, Ïe obce
Velemín, Chotimûﬁ a Prackovice finance poskytly a to v celkové
v˘‰i 15. 000,- Kã.
Vyjadﬁujeme proto neformální dík zastupitelÛm zmínûn˘ch obcí
nejen za poskytnuté prostﬁedky a její v˘‰i, ale pﬁedev‰ím za pochopení vãelaﬁství pro aktivní rozvoj Ïivotního prostﬁedí a pﬁírody
v na‰em krásném regionu âeského stﬁedohoﬁí. Je to projev správného pochopení a pﬁístupu od verbálního chápání pﬁírody k praktické podpoﬁe jejího v˘voje. Je to i pﬁíklad pro dal‰í organizace a
podnikatele, jak v praxi rozvoji pﬁírody v ostatních oblastech naVELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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pomáhat. Nyní bude na nás, abychom této mimoﬁádné podpory
obcí hospodárnû vyuÏili. TûÏi‰tû finanãních prostﬁedkÛ bude jistû
smûﬁovat do oblasti prevence a léãby nemocí vãel, jako je VARROA, vãelí mor a dal‰í, které roãnû v celé republice devastují desetitisíce vãelstev. âást prostﬁedkÛ by mûla b˘t pouÏita na vytvoﬁení rezervního fondu, jako zdroje prvotní pomoci vãelaﬁÛm postiÏen˘m hromadn˘m úhynem vãel vlivem nemocí ãi neodborn˘m
uÏíváním postﬁikÛ.
V neposlední ﬁadû by finance mûly smûﬁovat na prvotní startovací pomoc nov˘m vãelaﬁÛm. Uvedené vyuÏití financí je jen názorem autora tohoto ãlánku. Definitivní vyuÏití musí stanovit sv˘m
usnesením ãlenská schÛze. O koneãném vyuÏití finanãních prostﬁedkÛ budou obce vhodnou formou informovány.
Musílek Lubomír

Sbûrn˘ dvÛr Velemín
Od poãátku leto‰ního února je v provozu
sbûrn˘ dvÛr v b˘valém areálu zemûdûlského druÏstva. Po pÛlroãním provozu je jiÏ
moÏno zaãít trochu bilancovat a hodnotit
pﬁínos této investice pro na‰i obec. Velmi
pozitivní skuteãností je, Ïe se na‰i obãané
velmi rychle nauãili pouÏívat toto zaﬁízení
a je moÏno konstatovat, Ïe se to na stavu
okolí na‰í obce a v‰ech místních ãásti projevilo v˘razn˘m úbytkem „ãern˘ch skládek“,
které jsme v minulosti byli nuceni likvidovat.
Ve sbûrném dvoﬁe bylo za uplynul˘ pÛlrok

odebráno a následnû odvezeno více neÏ
150 tun odpadÛ. Do tohoto mnoÏství není
doposud zapoãítán bioodpad, kter˘ je doãasnû na sbûrném dvoﬁe deponován a následnû bude odváÏen do kompostáren
a vût‰í ãást stavebního odpadu, kter˘ je zde
také doãasnû deponován pﬁed jeho likvidací. Dále zde bylo odevzdáno témûﬁ 8 tun
elektro zaﬁízení, které bylo zahrnuto do
systému zpûtného odbûru. Na základû dosavadních zku‰eností jsme pﬁesvûdãeni, Ïe
v˘stavba sbûrného dvora byl pozitivní krok

správn˘m smûrem, protoÏe velmi zkvalitnil
Ïivot nás, v‰ech obãanÛ na‰í obce, tím, Ïe
se mÛÏeme zbavit odpadÛ, které jsme v minulosti museli odváÏet pﬁímo na skládku
nebo ãekat na jarní nebo podzimní svoz nebezpeãn˘ch odpadÛ. Svou velikostí je jeden
z nejvût‰ích sbûrn˘ch dvorÛ v okrese Litomûﬁice a zaãínají nás oslovovat i vzdálenûj‰í obce a projektanti a ná‰ sbûrn˘ dvÛr slouÏí jako vzor pro jejich zámûry. Vûﬁím, Ïe
i nadále budeme v‰ichni vyuÏívat této moÏnosti odloÏení odpadÛ a Ïe nikdo nebude
odkládat odpady v okolí obce a nebudeme
muset likvidovat „ãerné skládky“.
Kﬁivánek Petr, starosta

O vodû na Mile‰ovce
Aãkoli se na první pohled nezdá, Ïe vrchol nejvy‰‰í hory âeského
stﬁedohoﬁí - 838 metrÛ vysoké Mile‰ovky, pﬁedstavoval modelov˘
pﬁíklad hospodaﬁení s vodou a pÛdou, opak je pravdou.
A to nejen proto, Ïe na samém vrcholu hory probûhl první z leto‰ních odborn˘ch semináﬁÛ projektu „Voda, pÛda a sedláci“ na
téma „UdrÏení vody v krajinû“, ale i proto, Ïe na mile‰ovsk˘ch loukách hospodaﬁí místopﬁedseda Asociace soukromého zemûdûlství
(ASZ) Litomûﬁice Daniel Pitek, kter˘ na nich do souãasné doby vybudoval 36 tÛní a mokﬁadÛ právû s cílem zadrÏení vody v krajinû
a nûkteré z nich pﬁímo v terénu pﬁítomn˘m úãastníkÛm semináﬁe
prezentoval.
Základním pﬁínosem akce byla pﬁitom pﬁedev‰ím rÛznorodost pohledÛ na problematiku vody v krajinû - tedy z pohledu zvoleného
spektra pﬁedná‰ejících. Jinak lze ale ﬁíci, Ïe na pﬁíãinách souãasného neutû‰eného stavu na‰í krajiny i ﬁe‰ení, která by mûla tento stav
napravit, se v zásadû v‰ichni pﬁedná‰ející, ale i diskutující, shodli.
I tak je ale vhodné pﬁipomenout si nûkteré z my‰lenek, které na setkání zaznûly. Napﬁíklad vliv kvality pÛdy na hektarové v˘nosy a tím
i trÏby hospodáﬁÛ, o nichÏ hovoﬁil zástupce jednoho z partnerÛ celého projektu, Ivan Petrt˘l z PRP Technologies. Ten na konkrétních
pﬁíkladech mimo jiné demonstroval rozdíl ve v˘nosech kukuﬁice na
pﬁi polních pokusech na Znojemsku, kter˘ v popisované lokalitû ãinil
aÏ 40 procent, konkrétnû v rozpûtí v˘nosu 5,65 tuny z hektaru oproti 10,52 tuny na pozemcích, které vodu dokáÏí lépe zadrÏet. Jednou
z cest je pﬁitom zmiÀované budování mokﬁadÛ a tÛní, které jsou
navíc, jak pﬁipomnûla Jana Ptáãková z CHKO âeské stﬁedohoﬁí, pﬁirozen˘m prostﬁedím pro zv˘‰ení biodiverzity v krajinû, coÏ vede
opût k nárÛstu retenãních schopností pÛdy a krajiny. ¤editel ochrany pﬁírody a krajiny ministerstva Ïivotního prostﬁedí, Jiﬁí Kláp‰tû, pak
prezentoval zásadní roli tzv. malého vodního cyklu na krajinu s tím,
Ïe v na‰í zemi je tento cyklus díky lidsk˘m zásahÛm do krajiny v˘raznû naru‰en. Podle nûj z ní napﬁíklad zmizelo v minulosti 950 000
hektarÛ mokﬁadÛ. Zmínil i stávající retenãní rezervy zemûdûlské krajiny, která by byla pﬁi správném hospodaﬁení schopna zadrÏet o 3,5

miliardy kubíkÛ vody více, neÏ v souãasné dobû a pro porovnání pﬁipomnûl, Ïe nejvût‰í na‰e nádrÏ Orlík je schopna zadrÏet „jen“ 780
milionÛ kubíkÛ vody. Kláp‰tû také informoval o pﬁípravách protierozní vyhlá‰ky, která by mûla nab˘t úãinnosti poãátkem pﬁí‰tího roku,
a zásadách adaptaãní strategie na rizika zmûn klimatu, které má
v gesci právû rezort Ïivotního prostﬁedí. Stejné téma na globální
úrovni rozvinul následnû také zástupce OSN pro âeskou republiku,
Michal BroÏa, kter˘ poukázal na prÛzkum OSN, z nûhoÏ vychází
jako jedny z nejvût‰ích rizik pro pﬁí‰tích deset let nedostatek vody
(39 procent), zmûny klimatu (38 procent) a dÛsledky v˘kyvÛ poãasí
(26 procent). Celkem 95 procent ve‰kerého zemûdûlství ve svûtû je
podle BroÏi pﬁímo napojeno na zdroje vody. CoÏ v praxi znamená,
Ïe spojení „Voda, pÛda, sedláci“ je naprosto správné a logické.
V závûru pak agrární analytik, Petr Havel, demonstroval nûkteré
m˘ty spojené s tématem vody, napﬁíklad skuteãnost, Ïe i pﬁes loÀské sucho napr‰elo v âR podle statistik za posledních 20 let o zhruba 6 procent de‰Èov˘ch sráÏek více oproti dlouhodob˘m historick˘m
prÛmûrÛm.
I z toho je tak zﬁejmé, Ïe problémem âR není v souãasné dobû
nedostatek vody, ale pﬁedev‰ím schopnost pÛdy a zemûdûlské (ale
i lesnické) krajiny tuto vodu zadrÏet. Situace se navíc i pﬁes politické proklamace o vÛli nalézat ﬁe‰ení nestále zhor‰uje. Proto je v˘zvou doby pﬁedev‰ím zmûnit zpÛsob a pﬁístup k hospodaﬁení v krajinû, coÏ se ov‰em po celé polistopadové období a ani v souãasné
dobû nedaﬁí, alespoÀ ne plo‰nû. I kdyÏ to jistû neplatí vÏdy a stoprocentnû, je evidentní, Ïe zodpovûdnûj‰í pﬁístup k hospodaﬁení je
uplatÀován na rodinn˘ch farmách, které na setkání pﬁi‰la podpoﬁit
také senátorka a vedoucí V˘boru pro hospodáﬁství, zemûdûlství
a dopravu, Veronika Vrecionová, s tím, Ïe je pﬁipravena podle sv˘ch
moÏností zájmy sedlákÛ hospodaﬁících na rodinn˘ch farmách konkrétními legislativními návrhy obhajovat.
Je‰tû pﬁed senátorkou zahájil mile‰ovské setkání pﬁedseda ASZ,
Josef Stehlík, takzvané moderace formou glosování pﬁíslu‰n˘ch
pﬁíspûvkÛ se pak následnû ujal tajemník ASZ a pﬁedseda hostitelského litomûﬁického regionu, Jaroslav ·ebek. Ten pﬁítomn˘m mimo
jiné pﬁiblíÏil my‰lenku vzniku „území tradiãního zemûdûlství“ jako
souãást jiÏ zmiÀované státem pﬁijaté adaptaãní strategie na zmûny
klimatu.
Petr Havel
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Obecní úﬁad ve
Velemínû pﬁivítal
tﬁi nové obãánky
Uãebna Z· Velemín, kterou pouÏíváme jako obﬁadní síÀ pro úãely vítání obãánkÛ, se v sobotu 11. ãervna 2016 zaplnila mal˘mi dûtmi a jejich rodinami.
Jejich slavnostního pﬁivítání se ujal starosta, Petr Kﬁivánek.
Do ﬁad obãanÛ Velemínska byli pﬁivítáni:
Matiá‰ DoleÏal, Velemín
Zdenûk Chalu‰, Bílinka
Marek Licinberk, Bílinka
Pﬁítomn˘m rodiãÛm gratuloval starosta Petr Kﬁivánek a jménem vedení
obce popﬁál jim a jejich dûtem pevné
zdraví, ‰tûstí a hodnû radosti. V slavnostním programu vystoupily s pásmem básniãek dûti ze základní a mateﬁské ‰koly. Po podpisu pamûtní knihy
si maminky odnesly kytiãku a pro dûti
byl pﬁipraven mal˘ dárek.
Dûtem i rodiãÛm pﬁejeme mnoho radosti a spokojenosti v dal‰ím Ïivotû.
Pavezová Kateﬁina

Blahopﬁání k narozeninám
Dne 31. 7. 2016 paní EMILIE P¤ECHOVÁ z Bílého Újezda oslavila v˘znamné Ïivotní jubileum, a to jiÏ své 100. narozeniny. Toto jubileum s ní
oslavili hlavnû její nejbliÏ‰í pﬁíbuzní. Na oslavû se i tak se‰ly ãtyﬁi generace rodiny Pﬁechov˘ch. Paní Pﬁechová je pﬁes svÛj vûk ãinorodá dáma,
která si obdrÏená blahopﬁání ãetla bez br˘lí. „Pﬁes pÛlku Ïivota jsem strávila prací a myslím, Ïe hlavnû proto jsem se doÏila tak vysokého vûku. Na
dal‰í stovku se ale necítím“ vysvûtlila paní Pﬁechová. Do dal‰ích let pﬁejeme paní Pﬁechové hodnû zdraví, spokojenosti a Ïivotního elánu.
Kﬁivánek Petr, starosta

Obdivuji a chválím Borecké V¯LOV
VáÏení spoluobãané, chci se s Vámi podûlit o radost a uspokojení z toho, Ïe
po letech, kdy nebyl internet, chytré mobilní telefony se spoustou virtuálních her
a my jsme se bavili poﬁádáním taneãních zábav, diskoték, plesÛ, pálení ãarodûjnic, májov˘ch veselic, dûtsk˘ch dnÛ, zájezdÛ a jin˘ch spoleãensk˘ch aktivit,
se v dne‰ní uspûchané dobû najdou mladí lidé, kteﬁí pﬁevzali pomyslnou ‰tafetu od rodiãÛ a nás stra‰ích obãanÛ.
Obdivuji a chválím Borecké, kde celá léta poﬁádali krásné Velikonoãní svátky, dûtské dny a letní setkání, za v‰echny chci jmenovat rodiny Capiali, Mikovi, Tomanovi a pﬁipojovali se i chataﬁi. Dnes dále pokraãují Martina Voláková
a Martina Maliãká (Capiali) a i jiÏ zmiÀovaní chataﬁi. V leto‰ním roce poﬁádali
napﬁíklad Velikonoãní cestu, dûtsk˘ den se spoustou soutûÏí, mino jiné i soutûÏ „Kuchaﬁské umûní“, tentokrát na téma - nakládané pochoutky. JiÏ druh˘m
rokem vyhrála p. Hromádková s v˘bornou ãalamádou. Gratuluji.
Dále bych pak chtûla vyzdvihnout práci mlad˘ch lidí na Bílince, kde du‰í a
organizátorkou je p. Eva Licimberková, se v‰ím jí jsou nápomocni p. Petra
Ducháãková, jejich partneﬁi a sourozenci Veronika a Petr Lánsk˘ch. Letos
poﬁádali pﬁekrásn˘ ma‰karní ples pro dûti i s poho‰tûním, pálení ãarodûjnic,
kde si dûti samy nazdobily ãarodûjnici a opekly si buﬁty. Dal‰í akcí bylo „Vítání prázdnin“, kde si dûti mohly zasoutûÏit a obdrÏely i ceny za ‰ikovnost.
V‰e bylo krásnû pﬁipravené, ‰koda Ïe se nezúãastnilo více dûtí z okolních
osad.
V‰em organizátorÛm pﬁeji do budoucnosti hodnû nápadÛ a trpûlivosti. Jen
tak dál, dûláte to dobﬁe a my si toho váÏíme.
Karfíková Marie
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MILE·OVSKÉHO
RYBNÍKA
OÚ Velemín oznamuje, Ïe v pátek dne 28. 10.
2016 od 11.00 hod. se bude opût konat tradiãní v˘lov
Mile‰ovského rybníka. Jako kaÏd˘ rok si zde budete
moci koupit kapra. Zúãastnûte se v˘lovu Mile‰ovského rybníka a odneste si s sebou domÛ ãerstvou rybu
i vy. Obãerstvení zaji‰tûno! Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.
Pavezová Kateﬁina

NABÍZÍME BRIGÁDU
servírka / ãí‰ník - Motorest Velemín
- rozná‰ení jídla, sbírání a mytí sklenic,
od 80,- Kã/ hod., kontakt: 603 531 257

Mile‰ovská Noc kostelÛ
Na devadesát náv‰tûvníkÛ si zpﬁíjemnilo páteãní veãer v kostele
sv.Antonína Paduánského v Mile‰ovû, kter˘ se v tomto roce pﬁipojil
k celorepublikové Noci kostelÛ.
Pﬁítomní byli uvítáni slavnostním zvonûním, po nûmÏ zaznûly veselé tóny dûtského sboru Kytiãka (M· Mile‰ov a Z· Velemín) pod
vedením Evy Mazánkové. Následovaly tóny váÏné hudby“ Zpûvy z
Taizé“ v podání pûveckého sboru IN FLAGRANTI z Gymnázia Lovosice, v ãele se sbormistryní Pavlou Linkovou. Kulturní program
zavr‰ila poutavá a zcela vyãerpávající pﬁedná‰ka pana PhDr.Kamila PodrouÏka,Ph.D. k unikátní putovní v˘stavû „ Mile‰ov ve stﬁedovûku a raném novovûku“.
Tento ãervnov˘ veãer v mile‰ovském kostele urãitû oslovil a obohatil mnohé náv‰tûvníky a vûﬁíme, Ïe se do nádhern˘ch prostor barokního skvostu a jejího okolí budou rádi vracet. Podûkování patﬁí
v‰em, kteﬁí se na akci podíleli.
Karfíková Vlasta

P¤ÁTELSKÉ SETKÁNÍ PÁLEâÁKÒ
VáÏení obãané, dovolte nám abychom se s Vámi podûlili o krásn˘ sobotní záÏitek setkání obãanÛ dvou obcí stejného názvu Páleã.
Toto velice milé a pﬁátelské setkání probûhlo dne 6. 8. 2016
v osadû Páleã u Mile‰ova. Po nûkolika telefonick˘ch rozhovorech
obãanÛ z Pálãe u Slaného a Pálãe u Mile‰ova do‰lo k realizaci projektu vzájemné náv‰tûvy obãanÛ z tûchto stejnojmenn˘ch míst. Magické místo u kapliãky z roku 1914 ve
stﬁední ãásti na‰í osady Páleã bylo
zámûrnû vybráno jako dÛstojné
a vhodné prostﬁedí pro setkání. Zájem
o setkání byl tak velk˘, Ïe se ho zúãastnilo 64 lidí.
Na pﬁivítání na‰ich pﬁátel z Pálãe
u Slaného se podíleli chataﬁi a trvale
bydlící obyvatelé osady Páleã. Îeny
napekly buchty, koláãe, slané peãivo
a muÏi si vzali na starost grilování
a obãerstvení. Po krátké úvodní ﬁeãi
paní starostky, Jany ·imonové
z Pálãe u Slaného, do‰lo k pﬁedání
dárkÛ a upomínkov˘ch pﬁedmûtÛ. RovnûÏ nám byla pﬁedána pozvánka na náv‰tûvu jejich obce. Náv‰tûva si udûlala v˘stup na horu
Mile‰ovku, chloubu âeského stﬁedohoﬁí. Dále nav‰tívili Opárenské
údolí a nûkterá zajímavá místa na‰eho regionu. Pﬁíjemní lidé, dobrá
nálada a krásné poãasí umocÀovali tento krásn˘ den. Toto setkání
nás pﬁesvûdãilo, Ïe svût není je‰tû tak zkaÏen˘ jak je nám dennû
pﬁipomínáno. Stále existují lidé, kteﬁí se umûjí bezprostﬁednû bavit
a radovat se ze setkání s jin˘mi lidmi.
Velké díky v‰em obãanÛm, kteﬁí se podíleli na zaji‰tûní této
akce. RovnûÏ dûkujeme Obecnímu úﬁadu Velemín pro vytvoﬁení technického zázemí a zapÛjãení stolÛ a lavic.
Páleãáci pod Mile‰ovkou
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Dûtsk˘ den ve Velemínû
Na leto‰ní dûtsk˘ den, kter˘ se konal
18. ãervna 2016, pﬁitanãil i Mickey Mouse!
Pro dûti bylo pﬁipraveno obãerstvení a nechybûl ani papírov˘ ohÀostroj a poníci.
Musím pﬁiznat, Ïe leto‰ní Den dûtí nedopadl úplnû podle na‰ich pﬁedstav, ale i tak
doufám, Ïe pﬁes ve‰keré pﬁekáÏky, které se
nám pﬁihodily, si dûti tento den uÏily. Chybami se ãlovûk uãí, následující akci pro dûti
tak zorganizujeme opût podle svého.
Tímto bych Vás v‰echny také chtûla pozvat na dal‰í plánovanou akci, kterou je
Louãení se s létem. Akce se bude konat na
hﬁi‰ti ve Velemínû v nedûli 4. 9. 2016 od
15 hod. Zde se opût mÛÏete tû‰it na poníky,
skákací hrad, rÛzné hry a dûtmi tak milovan˘ papírov˘ ohÀostroj. Na závûr si v‰ichni

spoleãnû opeãeme buﬁta u táboráku. V‰ichni jste srdeãnû zváni, tû‰íme se na Vás :)
Fotky z dûtského dne naleznete na na‰ich webov˘ch stránkách: www.velemin.cz
Dûkuje v‰em sponzorÛm a pﬁíznivcÛm
za poskytnuté dary:
Finaso, s.r.o., Coca - Cola - H˘n Milan,
Kámen Zbraslav, a.s., Motorest Velemín,
Svobodová Vlasta, OGB, s.r.o., Spinel
Trade, s.r.o., Rajni‰ Vlastimil - Autoservis,
Uhelné sklady Velemín, s.r.o., Plesník Václav, Skalick˘ Jiﬁí, Hajn˘ Petr, Monika Kunrtová, Mrázek Miroslav, Holub Jaroslav, Pitek
Daniel, Pakan Josef, Sládeãek Pavel Barvy, Jiﬁí Kunrt, Petr Kunrt, Chmelaﬁ Ladislav, Mitterwald Franti‰ek, Rendl Vlasta
Pavezová Kateﬁina

Dûtsk˘ den ve Bﬁeznû 2016
S blíÏícím se letním poãasím se mohly ve druhé ãervnové sobotû
dûti úãastnit jiÏ tradiãního Dûtského Dne v obci Bﬁezno. Strach
o dé‰È byl na místû, ale nakonec se poãasí vydaﬁilo. Cel˘ den byl tak
trochu netradiãnû pojat. Byly pﬁipraveny nové, zajímavé soutûÏe
pro dûti, kde mohly vyzkou‰et chÛzi na boso, kreslení noÏkama, vyr˘Ïovaly si zlaté valounky a dûvãátka se mohla zkrá‰lit u stánku
Avon a pﬁipravit mal˘ dárek pro své maminky. Netradiãní soutûÏe se
nevyhnuly ani rodiãÛm... Dospûláci se utkali napﬁíklad v pití piva
vleÏe z talíﬁe, v soutûÏi stonoÏek a na závûr se nad hlavami v‰ech
sneslo pﬁekvapení v podobû létajících bonbónkÛ vyhozen˘ch z letadla. Celé odpoledne s dûtmi byli na místû i Hasiãi z Chotimûﬁe, kteﬁí
krásnû vysvûtlili svou práci, ukázali co v‰echno umí a kde a jak pomáhají. Nechybûlo posezení u ohnû s obãerstvením a zpûvem pﬁi
harmonice.
Skoro 80 dûtí a jejich rodiãÛ tak strávilo krásné soutûÏní odpoledne a jistû se tû‰í na akci dal‰í, která bude pro dûti v závûru prázdnin
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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pﬁipravena. Zde napovíme, Ïe si na své pﬁíjdou odváÏlivci a ze stra‰pytlÛ odváÏlivce udûláme :) Souãasnû se nevyhneme sportu a v závûru netradiãní kulturní události, ale nebudeme pﬁedbíhat... SLEDUJTE pozornû obecní v˘vûsky, Facebook a Velemínsk˘ SMS
kanál. Tû‰í se na vás, Petra a Milan Maternovi a obyvatelé Bﬁezna

POUË DD MILE·OV
V pátek 24. 6. 2016 probûhla na zámku DD Mile‰ov na‰e tradiãní pouÈ. Po úvodním slovu vedoucího, Ing. Romana Lafka, zaãal
pestr˘ program tancem a zpûvem dûtí z M· Mile‰ov, dále sv˘m zpûvem zaujala zamûstnankynû Lenka ·tÛlová ml., veselé a vtipné divadelní vystoupení MRKWOMEN-divadlo Krabice Teplice.
Pﬁijela k nám PâR se sv˘mi
cviãen˘mi psy s ukázkou hledání psychotropních látek a
v˘cvik k zadrÏení pachatele.
Na závûr nad na‰imi hlavami
létali draví ptáci. Sokolníci
nám sv˘m v˘kladem pﬁiblíÏili
Ïivot dravcÛ z rÛzn˘ch koutÛ
svûta s ukázkami jejich letu,
lovením a vábením koﬁisti. Do
ukázek byli zapojeni i náv‰tûvníci pouti. Dravce si bylo
moÏno vyfotit a pohladit.
K na‰í tradici patﬁí prodejní stánky s obãerstvením a domácími
pouÈov˘mi perníky, koláãky, ‰trÛdl a nabídka v˘robkÛ uÏivatelÛ.
Na‰í novinkou bylo zámecké ‰tûstí, které mûlo velk˘ úspûch a
tímto bychom chtûli podûkovat v‰em sponzorÛm a zamûstnancÛm
za jejich dary, ze kter˘ch bylo zámecké ‰tûstí sloÏeno.
Sponzoﬁi: OBEC VELEMÍN, SEMILEAS, MSM, PEHAK LTM,
ASTURKA CHARVÁTCE, VITANA, GASTRO PLCH, GASTRO
PLUS LUNY, HELENA BRÒNOVÁ, MIROSLAV SEIFERT, HOSTINEC U MU·KET¯RA, SUPREMO, MONIKA H¤EBÍKOVÁ, SIMONA BERÁNKOVÁ-JAFRA, PETRA SCHEINEROVÁ, INEX, ING.
JELÍNKOVÁ, ALENA VOBO¤ILOVÁ T¤EBENICE, VRATISLAV
HUML VELKO-MALOOB.LTM, ZAMùSTANCI DD MILE·OV.
DùKUJEME V·EM ZA ÚâAST NA NA·Í POUTI A Tù·ÍME SE
NA VIDùNOU.
V mûsíci ãervnu jsme s uÏivateli nav‰tívili pouÈ v DD âíÏkovicích
a v DD Libochovicích a letní slavnost v DUT Litomûﬁicích.
S uÏivateli jezdíme, dle jejich v˘bûru a pﬁání, na nákupy, posezení v cukrárnû v Lovosicích, do Palaãinkárny v Litomûﬁicích a nav‰tûvujeme zámky a zahrady v blízkém okolí.

MÍSTNÍ KNIHOVNA VE VELEMÍNù INFORMUJE
V roce 2016 knihovna zahájila svÛj provoz bez registraãního ãtenáﬁského poplatku. Knihovna je otevﬁena vÏdy v sobotu od 9:00 do 10:30 hodin. Pro Ïáky Z· a studenty S· je zde k
dispozici ﬁada knih zaﬁazen˘ch do povinné ãetby. Dûti a mládeÏ do 15 let by mûly vykonat
první náv‰tûvu knihovny v doprovodu rodiãÛ. Pro vyhledávání titulÛ v místní knihovnû Vám
dobﬁe poslouÏí on-line katalog na webu http://velemin.knihovna.info. Dal‰í kníÏky je moÏné si objednat a nechat pﬁivézt z Knihovny K. H. Máchy v Litomûﬁicích. Pravidelnû se pﬁiváÏejí nové
kníÏky z oddûlení v˘mûnn˘ch souborÛ knihovny v Litomûﬁicích kaÏdého ãtvrt roku. Vybírat mÛÏete v on-line katalogu v oddûlení v˘mûnn˘ch souborÛ litomûﬁické knihovny na stránkách
www.knihovnalitomerice.cz. Registrovan˘m ãtenáﬁÛm je téÏ k dispozici zdarma nov˘ PC s internetov˘m pﬁipojením.
V˘bûr novû pﬁivezen˘ch knih pro dûti a mládeÏ: Disney, W. - Hledá se Dory, Doktorka Ply‰áková: Velká kniha bebíãek; MacDonald, A. - Ro‰Èák Bertík, Brezina, T. - V‰echna moje stra‰idla, Constable, C. - Vlãí princezna, Johnson, R. - JÛlinka a její zvíﬁátka, knihy âtyﬁlístku a samozﬁejmû ﬁada rÛzn˘ch encyklopedií. Dospûlí ãtenáﬁi zde opût naleznou ﬁadu detektivek, milostn˘ch románÛ, historick˘ch románÛ a také nauãnou literaturu - napﬁ. Léãivé byliny, Skládání
ãajov˘ch sáãkÛ, Hyde Park Civilizace, Ze Ïivota prababiãek, Tajemství Vatikánu, Poznejte svou
budoucnost atd.
Místní knihovna Velemín mÛÏe nabídnout ze sv˘ch stál˘ch fondÛ detektivky od D. Francise, A. C. Doylea, A. Christie, G. Simeona, J. Marka, V. Erbena, J. Klímy atd. Nechybí zde také
psychologické pﬁíbûhy, které se doãkaly zfilmování, jako Rosemary má dûÈátko a Stepfordské
paniãky od I. Levina, Svût podle Garpa od J. Irvinga, Ptáci od D. du Maurier, ale také tﬁeba mafiánskou klasiku Kmotr od M. Puzoa. Od ãesk˘ch autorÛ se zde nacházejí Hrabalovy Slavnosti
snûÏenek a Pﬁíli‰ hluãná samota, ·kvoreckého Tankov˘ prapor, VanãurÛv Konec star˘ch ãasÛ,
·vandrlíkÛv Doktor od Jezera hrochÛ a také napﬁíklad Proã bychom se netopili od Zd. ·mída,
pﬁedloha známého seriálu z vodáckého prostﬁedí, a mnoho dal‰ích.
Na Va‰i náv‰tûvu se tû‰í, Mgr. Sylvie Holubová.
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Pﬁedstavujeme nové ‰koláky...
SEZNAM DùTÍ 1.T¤ÍDA, Z· VELEMÍN

Matyá‰ Bouãek

Filip Kostraba

Tomá‰ Pakan

Marek Stejskal

Vít ·losar

Jakub Zikmund

Nikola Bení‰ková

Nela Kasalová

Aneta Kotrbová

Just˘na Pleskotová

Natálie Rezbáriková

Aneta Skalická

Eli‰ka Steifová

Eva Stejskalová

AneÏka ·kodová
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Z historie...

ZBOÎNÁ

ZboÏná na rozdíl od Kleteãné nebyla samostatnou obcí, ale osadou Bílého Újezda.
Ve filmech o pohraniãí po odsunu NûmcÛ
jsou vesnice resp. domy prezentovány s vytluãen˘mi okny a v‰ude nepoﬁádek.
ZboÏná tak rozhodnû nevypadala. Já
jsem se narodil v záﬁí 1947 a co já si pamatuji, tak domy, které zÛstaly neosídlené, byly
jako ze ‰katulky. Obyvatelé ZboÏné nemûli
zájem niãit nûco co jim nepatﬁilo.
Obecní domek ã.p. 2 byl zamãen˘ stejnû
jako domek ã.p. 8, kapliãka a hasiãská
zbrojnice. Klíãe od tûchto domÛ a zaﬁízení
mûl pan Brej‰a. Po odsunu nûmcÛ byla
ZboÏná osídlena ãechy. Nejprve pﬁicházeli
lidé, kter˘m jejich nástupci ﬁíkali zlatokopové a podle toho co si pamatuji, právem.
DÛm ã.p. 4 si vybrala rodina Nevolov˘ch,
dÛm ã.p. 5 rodina ·varcov˘ch, ã.p. 6 moji
rodiãe se sestrou a bratrem, ã.p. 7 mûl pﬁidûlen Nevole Vladimír, dÛm ã.p. 8 manÏelé
Vokounovi, dÛm ã.p. 9 si vybrali novomanÏelé Brej‰ovi, toto hospodáﬁství mûlo v˘mûnek bez ã.p. stejnû jako ã.p. 4 a 5. Po první
pozemkové reformû, kdy byly nûkteré usedlosti zru‰eny, pozemky byly rozdûleny mezi
soukromé zemûdûlce.
Vokounovic se odstûhovali do Prackovic
stejnû jako pan KaãÛr, kter˘ bydlel v obecním domku ã.p. 2. Moji rodiãe obsadili dÛm
ã.p. 1, po odchodu bratrÛ Tvrd˘ch, protoÏe
usedlost s domkem ã.p. 6 byla zru‰ena.
Stejnû usedlost s domem ã.p. 7, která mûla
v˘mûnek ã.p. 13. DÛm ã.p. 1 tedy ná‰, mûl
v˘mûnek ã.p. 10. Usedlost s domem ã.p. 3
obsadili Královi, kteﬁí zde hospodaﬁili asi 3
moÏná 4 roky, pak se pﬁestûhovali do Bílého Újezda, do dvora, nyní Farma Skalick˘.
â.p. 11 obsadili JUDr. Bukovansk˘ s panem
·olinem jako chatu. V domû ã.p. 6 bydlel asi
do roku 1942 pan Karel Rudolf, protoÏe byl
ze smí‰eného manÏelství, nebyl odsunut.

Na‰i rodinu nav‰tûvoval po celá léta a od
nûho mám hodnû informací o dûní na ZboÏné aÏ do roku1945. Z v˘‰e uvedeného vypl˘vá, Ïe ZboÏná byla osada o 14 domech.
Po zaloÏení JZD v Bílém Újezdû nastaly neobsazen˘m domÛm zlé ãasy. Komunistiãtí
mocipáni si mysleli,(a vydrÏelo jim to sakra
dlouho) Ïe mohou o tûch domech rozhodovat, jak uznají za vhodné. Do ã.p. 7 nastûhovali prasnice. V prvním patﬁe mûli pro nû
slámu. Do stodol nacpali jalovice. Jakmile
bylo zapotﬁebí nûkde opravit stﬁechu, pro
ta‰ky vyrazili na ZboÏnou, kdyÏ jsme se
chtûli bránit usekli nás tím, Ïe je to tu stejnû
vesnice na vymﬁení. Nebudu popisovat
v‰echna ta zvûrstva, která napáchali. Kapliãku a hasiãárnu jsme si uhájili. Kapliãka
zÛstala uvnitﬁ nedotãena, ale hasiãárna jen
do slouãení JZD Bíl˘ Újezd s JZD Chotimûﬁ.
Ti kdyÏ zjistili jak˘ poklad se skr˘vá za jejími vraty, kompletní vybavení od opaskÛ
pﬁes háky a hasiãské sekerky aÏ k nejvût‰ímu klenotu a tím byla hasiãská stﬁíkaãka taÏená párem koní s pumpou obsluhovanou
ãtyﬁmi lidmi. Najednou tam nesmûla b˘t
a skonãila u v˘‰e postaveného mocipána za
nûjakou protisluÏbu.
Za ZboÏnou byla tÛÀka, která zachycovala pﬁívalovou vodu s okolních strání a z jihozápadního svahu kopce Kleteãná. Musela
b˘t zasypána tehdy kvÛli soutûÏi ovãáck˘ch
psÛ. První pﬁíval vody se nemûl kde zastavit. Rychlostí, kterou voda nabrala na svazích Kleteãné porazila horní plot plantáÏe,
pak spodní plot a bahnem zaplavila traÈ
v Chotimûﬁi a i ve vsi páchala ‰kody. Nyní
dochází k obnovû záchytné tÛÀky. Co se
t˘ká kapliãky.
Napﬁed pouÏiji informaci od pana Rudolfa. Mosazn˘ nebo bronzov˘ zvon byl zabaven bûhem 1. svûtové války a tehdy byl i po‰kozen kamenn˘ kﬁíÏ na vûÏiãce. KdyÏ jsme

v roce 1972 vymûÀovali stﬁe‰ní krytinu nechal jsem udûlat kﬁíÏ nov˘, ocelov˘. Druhou
opravu a to novou fasádu, provádûl pan
Franti‰ek Kouba a plnû tuto opravu hradila
paní Vally Melichar, rodaãka ze ZboÏné.
Byla i s matkou odsunuta i kdyÏ manÏel její
matky její otec byl ãech, ale byl pro nûjaké
delikty se zbraní uvûznûn v r. 1945 v Litomûﬁicích, kde za nûjak˘ch záhadn˘ch okolností zahynul. Máma byla nûmka, jí bylo
tehdy 7 let, takÏe musely jít obû. Potud informace od pana Rudolfa. Tﬁetí oprava tj.
nov˘ krov, nová krytina, nová fasáda byla
provedena v roce 2013. Jako tﬁe‰niãka na
dortu byl letos osazen zvon, kter˘ Obec Velemín zakoupila v loni v ﬁíjnu, já jsem na nûj
dal vybrousit letopoãet 2015 a chalupáﬁi
pod vedením pana Parkose zvon osadili. Na
ZboÏnou vedla hluboce ‰tûtovaná pra‰ná
cesta, která vlastnû vede aÏ na silnici E 55.
Tato cesta byla a je ve správû silnic aÏ ke
kapliãce, dál je to obecní komunikace. V r.
1963 se dûlala úprava silnice probíhající
Bíl˘m Újezdem. Tehdy na nátlak MNV
v Bílém Újezdû byl upraven povrch silnice
na ZboÏnou tak, Ïe byl rozprostﬁen makadam a byl proveden nástﬁik asfaltem
a zásyp drtí a následnû uválcování parním
válcem.
V této podobû i kdyÏ s mnoha záplatami
byla do leto‰ního léta, Vím, Ïe jsou nûkde
silnice podobné nebo hor‰í, ale byla to
hrÛza. Teì vede na ZboÏnou silnice
s nov˘m potahem. Paráda. Za to v‰ichni ze
ZboÏné i ti, kteﬁí na ZboÏnou jen jezdí, moc
dûkujeme v‰em, kteﬁí se na této akci podíleli, ale hlavnû dûkujeme pﬁedstavitelÛm
obce Velemín, starostovi, panu Petrovi
Kﬁivánkovi a místostarostovi, Petrovi
Jandovi.
11. 8. 2016 Pakan Josef

Zápis z jednání zastupitelstva
obce Velemín (dle § 95 zákona
o obcích, v platném znûní) ã.
1/2016 konaného dne 30.3.2016
od 19,00 hodin

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 K. Pavezovou a ovûﬁovatele zápisu - Chmelaﬁová Ivana a Rajni‰ Vlastimil
Dále starosta pﬁednesl návrh na sloÏení
návrhové komise: Mgr. L.Malíková, Ing.
M.Duda, J.Pakan
Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdrÏel se: 0

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující
program dne‰ního zasedání:

Pﬁítomni: Ing. Duda Miroslav, Hladík Oldﬁich, Chmelaﬁová Ivana, Janda Petr, Karfík
Vladislav, Kﬁivánek Petr, Mgr. Malíková Ladislava, Pakan Josef, Ing. Rainer EvÏen,
Rajni‰ Vlastimil, Seidlová Dagmar, Ing. Skalick˘ Jiﬁí,
Omluveni: Doc. Ing. âechura Luká‰
Ph.D., Podhorsk˘ Vítûzslav, KoÈová Jitka,
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

Usnesení ã. 1/2016: Zastupitelstvo
schvaluje návrhovou komisi ve sloÏení:
Mgr. Ladislava Malíková, Ing. Miroslav
Duda, Josef Pakan
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:

01. Úvod
(urãení ovûﬁovatelÛ zápisu a zapisovatele)
02. Zpráva starosty obce
03. Hospodaﬁení obce
04. Rozpoãet obce na r. 2016
05. OdmûÀování zastupitelÛ
06. Majetek obce
07. Územní plán
08. Zﬁizovací listina Z· a M· Velemín
09. RÛzné
10. Diskuse, závûr
V˘sledek hlasování: pro: 12 proti: 0
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 2/2016 bylo schváleno
BOD â. 2 ZPRÁVA STAROSTY
OBCE
Starosta obce seznámil pﬁítomné s jednáním rady obce od posledního veﬁejného jedVELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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nání 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
bﬁezen 2016 a se stavy penûÏních prostﬁedkÛ na úãtech obce (ke dni 18.3.2016):
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí zprávu o hospodaﬁení obce za mûsíce leden aÏ
bﬁezen 2016.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 3/2016 bylo schváleno
b) Projednán hospodáﬁsk˘ v˘sledek Z·
a M· Velemín za rok 2015. Hospodáﬁsk˘
v˘sledek je - 25.817,87 Kã. Souãasnû projednána Ïádost Z· a M· Velemín o krytí tohoto záporného hospodáﬁského v˘sledku
z rezervního fondu ‰koly.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s krytím záporného hospodáﬁského v˘sledku Z· a M·
Velemín ve v˘‰i -25.817,87 Kã z rezervního
fondu ‰koly.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti: 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 4/2016 bylo schváleno
BOD â. 4 ROZPOâET OBCE NA R. 2016
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné s návrhem rozpoãtu obce na r. 2016
a souãasnû navrhl zru‰ení rozpoãtov˘ch
provizorií pro Z· a M· Velemín a Obec Velemín. .
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁednesen˘ návrh rozpoãtu obce Velemín na r. 2016
a zároveÀ ru‰í rozpoãtová provizoria pro Z·
a M· Velemín a Obec Velemín. Schválen˘
rozpoãet tvoﬁí pﬁílohu zápisu z jednání.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0,
zdrÏel se: 1
Usnesení ã. 5/2016 bylo schváleno
BOD â. 5 ODMù≈OVÁNÍ ZASTUPITELÒ
Projednáno odmûÀování zastupitelÛ dle
novely naﬁízení vlády ã. 37/2003 Sb. Novela byla uveﬁejnûna pod ãíslem 352/2015 Sb.
a je platná od 1.1.2016. Dle § 72 zákona
ã.128/2000 Sb. o obcích, v platném znûní
a dle naﬁízení vlády ã. 37/2003 Sb., v platném znûní náleÏí neuvolnûn˘m ãlenÛm zastupitelstva mûsíãní odmûna za v˘kon funkce. Starosta obce p.Kﬁivánek navrhl, aby
neuvolnûn˘m ãlenÛm zastupitelstva byla
v souladu s § 72 zákona o obcích a naﬁízení vlády ã. 37/2003 Sb., o odmûnách za
v˘kon funkce ãlenÛm zastupitelstev, v platném znûní, poskytována mûsíãní odmûna
v tûchto ãástkách:
Doc. Ing. âechura Luká‰ Ph.D.
(ãlen zastupitelstva, pﬁedseda
kontrolního v˘boru):
základní sazba: 384,- Kã/mûsíc
pﬁípl. za pﬁedsedu
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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v˘boru: ...........................1.194,- Kã/mûsíc
pﬁípl. podle poãtu
obyvatel:.............................192,- Kã/mûsíc
Celkem:...........................1.770,- Kã/mûsíc
Ing. Duda Miroslav (ãlen zastupitelstva):
základní sazba: ..................384,- Kã/mûsíc
pﬁípl. za ãlena v˘boru:........938,- Kã/mûsíc
pﬁípl. podle poãtu
obyvatel:.............................192,- Kã/mûsíc
Celkem:...........................1.514,- Kã/mûsíc
Hladík Oldﬁich (ãlen zastupitelstva):
základní sazba: .................384,- Kã/mûsíc
pﬁípl. podle poãtu
obyvatel:.............................192,- Kã/mûsíc
Celkem:............................. 576,- Kã/mûsíc
Chmelaﬁová Ivana (ãlen zastupitelstva):
základní sazba: .................384,- Kã/mûsíc
pﬁípl. podle poãtu
obyvatel:.............................192,- Kã/mûsíc
Celkem:..............................576,- Kã/mûsíc
Karfík Vladislav (ãlen zastupitelstva):
základní sazba: ..................384,- Kã/mûsíc
pﬁípl. podle poãtu
obyvatel:.............................192,- Kã/mûsíc
Celkem: ............................ 576,- Kã/mûsíc
KoÈová Jitka (ãlen zastupitelstva):
základní sazba: ..................384,- Kã/mûsíc
pﬁípl. za ãlena v˘boru:........938,- Kã/mûsíc
pﬁípl. podle poãtu
obyvatel:.............................192,- Kã/mûsíc
Celkem:...........................1.514,- Kã/mûsíc
Mgr. Malíková Ladislava
(ãlen zastupitelstva, ãlen rady,
pﬁedseda finanãního v˘boru):
základní sazba: ................ 384,pﬁípl. za ãlena rady: ........1.386,pﬁípl. za pﬁedsedu
v˘boru: ............................1.194,pﬁípl. podle poãtu
obyvatel:.............................192,Celkem: ......................... 3.156,-

Kã/mûsíc
Kã/mûsíc

Kã/mûsíc
Kã/mûsíc

Podhorsk˘ Vítûzslav (ãlen zastupitelstva):
základní sazba: ..................384,- Kã/mûsíc
pﬁípl. podle poãtu
obyvatel: ...........................192,- Kã/mûsíc
Celkem: .............................576,- Kã/mûsíc

Kã/mûsíc
Kã/mûsíc
Kã/mûsíc
Kã/mûsíc

Rajni‰ Vlastimil (ãlen zastupitelstva):
základní sazba: ..................384,- Kã/mûsíc
pﬁípl. podle poãtu
obyvatel:.............................192,- Kã/mûsíc
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Seidlová Dagmar (ãlen zastupitelstva):
základní sazba: .................384,- Kã/mûsíc
pﬁípl. za ãlena v˘boru:........938,- Kã/mûsíc
pﬁípl. podle poãtu
obyvatel:.............................192,- Kã/mûsíc
Celkem: ..........................1.514,- Kã/mûsíc
Ing. Skalick˘ Jiﬁí
(ãlen zastupitelstva, ãlen rady):
základní sazba: ..................384,pﬁípl. za ãlena rady: ........1.386,pﬁípl. podle poãtu
obyvatel:.............................192,Celkem: ..........................1.962,-

Kã/mûsíc
Kã/mûsíc
Kã/mûsíc
Kã/mûsíc

Souãasnû dle § 84, odst.2 písm. u) zák.ã.
128/2000 Sb o obcích, v platném znûní urãuje mûsíãní odmûnu p.T.Novotnému za
v˘kon funkce ãlena kontrolního v˘boru.
V˘‰e odmûny je stanovena analogicky dle
naﬁízení vlády ã. 37/2003 Sb., v platném
znûní ve v˘‰i 938,- Kã/mûsíc.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odmûÀování pro ãleny zastupitelstva v tûchto ãástkách:
Doc. Ing.
âechura Luká‰ Ph.D.......1.770,- Kã/mûsíc
Ing. Duda Miroslav..........1.514,- Kã/mûsíc
Hladík Oldﬁich ....................576,- Kã/mûsíc
Chmelaﬁová Ivana..............576,- Kã/mûsíc
Karfík Vladislav ..................576,- Kã/mûsíc
KoÈová Jitka ....................1.514,- Kã/mûsíc
Mgr. Malíková Ladislava 3.156,- Kã/mûsíc
Pakan Josef .......................576,- Kã/mûsíc
Podhorsk˘ Vítûzslav ..........576,- Kã/mûsíc
Ing. Rainer EvÏen ...........1.962,- Kã/mûsíc
Rajni‰ Vlastimil .................576,- Kã/mûsíc
Seidlová Dagmar ............1.514,- Kã/mûsíc
Ing. Skalick˘ Jiﬁí ..............1.962,- Kã/mûsíc

Kã/mûsíc

Pakan Josef (ãlen zastupitelstva):
základní sazba: ................. 384,- Kã/mûsíc
pﬁípl. podle poãtu
obyvatel:.............................192,- Kã/mûsíc
Celkem: .............................576,- Kã/mûsíc

Ing. Rainer EvÏen
(ãlen zastupitelstva, ãlen rady):
základní sazba: ..................384,pﬁípl. za ãlena rady: ........1.386,pﬁípl. podle poãtu
obyvatel:.............................192,Celkem:...........................1.962,-

Celkem: .............................576,- Kã/mûsíc

Zastupitelstvo obce schvaluje odmûÀování pro ãlena kontrolního v˘boru:
p.Tomá‰ Novotn˘ ve v˘‰i 938,- Kã/mûsíc
Toto odmûÀování je platné od 1.4.2016.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti: 0
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 6/2016 bylo schváleno
BOD â. 6 MAJETEK OBCE
a) Projednána smlouva o zﬁízení vûcného
bﬁemene pro vkladové ﬁízení do katastru nemovitostí t˘kající se stavby „LT, VelemínkNN, ppã. 386/3, nové OM_GEO“ ã. IV-124013569/VB/003 t˘kající se uloÏení kabelu
NN na pozemku p.p.ã. 1463/2 v k.ú. Velemín 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, Velemín-kNN, ppã.
386/3, nové OM_GEO“ ã. IV-124013569/VB/003 t˘kající se uloÏení kabelu
NN na pozemku p.p.ã. 1463/2 v k.ú. Vele-

mín za cenu 1.000,- Kã + DPH. Oprávnûn˘
âEZ Distribuce a.s..
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 7/2016 bylo schváleno
b) Projednána Ïádost p. Denisy Sladkovské a p. Martina Filipa, Bílinská 2155, Teplice o odkoupení pozemku p.ã. 143/31 o v˘mûﬁe 926 m2 v k.ú. Velemín. Pozemek je
v platném územním plánu veden jako plocha urãená pro v˘stavbu rodinného domu
v lokalitû za obecním úﬁadem.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.ã. 143/31 o v˘mûﬁe 926 m2 v k.ú.
Velemín p. Denise Sladkovské a p. Martinu
Filipovi za cenu 400,- Kã/m2 + 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. 8/2016 bylo schváleno
c) Projednána Ïádost manÏelÛ Martina
a Evy Licinberkov˘ch, Bílinka 9 a manÏelÛ
Rostislava a Jitky Licinberkov˘ch, Bílinka 10
o odkoupení ãásti pozemku p.ã. 724/1 o v˘mûﬁe dle v˘sledku geodetického zamûﬁení
(pﬁedpoklad cca do 80 m2) v k.ú. Boreã
u Lovosic. Jedná se o ãást pozemku, kter˘
je v souãasnosti uÏívána Ïadateli a manÏelé Licinberkovi zde plánují realizaci pﬁístavby ke svému rodinnému domu Bílinka ãp. 9.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej ãásti
pozemku p.ã. 724/1 o v˘mûﬁe dle v˘sledku
geodetického zamûﬁení (do 80 m2) v k.ú.
Boreã u Lovosic manÏelÛm Martinu a Evû
Licinberkov˘m a manÏelÛm Rostislavu
a Jitce Licinberkov˘m za cenu 20,- Kã/m2 +
náklady spojené s geodetick˘m zamûﬁením,
s uzavﬁením smlouvy a povolením vkladu
práva do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 9/2016 bylo schváleno
d) Projednána smlouva o smlouvû budoucí kupní mezi Obcí Velemín a Ústeck˘m krajem t˘kající se pozemkÛ p.ã. st.134 o v˘mûﬁe 167 m2, 73/18 o v˘mûﬁe 7595 m2, 1163
o v˘mûﬁe 870 m2, 1164 o v˘mûﬁe 104 m2
v k.ú. Bíl˘ Újezd a to za úãelem následné
realizace v˘stavby objektu sociální péãe,
kter˘ nahradí stávající Domov dÛchodcÛ Mile‰ov, kter˘ je organizací Centra sociální pomoci Litomûﬁice p.o.. Cena pozemkÛ je stanovena vzájemnou dohodou na 1,- Kã/m2,
tzn. Ïe celková kupní cena bude ãinit
8.736,- Kã. Tato cena je dohodnuta s ohledem na skuteãnost, Ïe v˘stavbou tohoto objektu budou zachovány pracovní pﬁíleÏitosti
pro obãany na‰í obce bez nutnosti dojíÏdûní. Souãasnû bylo dohodnuto, Ïe po prodeji
v˘‰e uveden˘ch pozemkÛ Ústeckému kraji,

pﬁevede Ústeck˘ kraj pozemek p.ã. 1133/2
o v˘mûﬁe 1346 m2 v k.ú. Bíl˘ Újezd bezúplatnû do vlastnictví Obce Velemín.

pﬁedmûtem prÛzkumu veﬁejného mínûní
v Mile‰ovû a tato moÏnost byla obãany místní ãásti Mile‰ov odmítnuta.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o smlouvû budoucí kupní mezi
Obcí Velemín a Ústeck˘m krajem t˘kající se
pozemkÛ p.ã. st.134 o v˘mûﬁe 167 m2,
73/18 o v˘mûﬁe 7595 m2, 1163 o v˘mûﬁe
870 m2, 1164 o v˘mûﬁe 104 m2 v k.ú. Bíl˘
Újezd a to za cenu 1,- Kã/m2, tzn. Ïe celková kupní cena bude ãinit 8.736,- Kã.
Souãasnû zastupitelstvo obce schvaluje
bezúplatn˘ pﬁevod pozemku p.ã. 1133/2
v k.ú. Bíl˘ Újezd do vlastnictví obce Velemín.
Zastupitelstvo obce povûﬁuje starostu
obce podpisem této smlouvy.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 10/2016 bylo schváleno

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje zaﬁazení
pozemku p.ã. 540/13 v k.ú. Mile‰ov Lovosic
do zmûny územního plánu obce Velemín,
a to ani z ãásti, jako plochy urãené k zástavbû rodinn˘mi domy.
V˘sledek hlasování: Pro: 11 proti: 0
zdrÏel se: 1
Usnesení ã. 12/2016 bylo schváleno

BOD â. 7 ÚZEMNÍ PLÁN
a) Projednán zámûr obce Velemín provést zmûnu ã. 2 územního plánu obce Velemín. Jedná se o zmûnu vyvolanou zámûrem
realizace v˘stavby objektu sociální péãe na
pozemcích b˘valé vodní poÏární nádrÏe ve
Velemínû. Souãasnû s touto zmûnou bude
projednána Ïádost podaná manÏely Vlastimilem a Miroslavou Beranov˘mi, Poláãkova
3247/24, Ústí nad Labem ve vûci zmûny
územního plánu t˘kající se pozemku p.ã.
179/2 o v˘mûﬁe 536 m2 (dle GP ã. 11846/2004, kter˘ není zapsán v katastru nemovitostí) v k.ú. Oparno, která byla jiÏ zastupitelstvem projednávána dne 21.9.2015
a byla odloÏena. Je Ïádána zmûna urãení
v˘‰e uvedeného pozemku z dosavadního
urãení, tj. plocha lesa na plochu urãenou pro
rekreaãní úãely. Pozemek u kterého je Ïádána zmûna je ve vlastnictví státu a správû
podniku Lesy âeské republiky s.p..
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zprávy o uplatÀování územního plánu Velemín
ze dne 26.2.2016 - zmûna ã.2.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o poﬁízení
zmûny ã.2 územního plánu Velemín.
Zastupitelstvo obce schvaluje starostu
obce p. Petra Kﬁivánka jako urãeného zastupitele pro komunikaci s poﬁizovatelem
zmûny ã. 2 územního plánu obce Velemín.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti: 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 11/2016 bylo schváleno
b) Projednána Ïádost p. Franti‰ka Ulmana, Mile‰ov 27 o zaãlenûní ãásti pozemku
p.ã. 540/13 v k.ú. Mile‰ov u Lovosic, jehoÏ
je vlastníkem, do zmûny územního plánu
a to z dÛvodu moÏnosti v˘stavby dvou rodinn˘ch domÛ. Vzhledem k tomu, Ïe v místní ãásti Mile‰ov 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.
Navíc se jedná o pozemek, jehoÏ moÏnost
zástavby rodinn˘mi domy, byla v minulosti

BOD â. 8 Z¤IZOVACÍ LISTINA Z· A M·
VELEMÍN
a) Projednáno znûní nové zﬁizovací listiny
pﬁíspûvkové organizace Základní ‰kola
a Mateﬁská ‰kola Velemín. K vypracování
nové zﬁizovací listiny bylo pﬁistoupeno z dÛvodu zmûny legislativy a nutnosti zmûny
názvu organizace, protoÏe novû musí název
od 1.9.2016 obsahovat údaj o tom, Ïe se
jedná o pﬁíspûvkovou organizaci. Dal‰ím
dÛvodem byla nepﬁehlednost stávající zﬁizovací listiny v dÛsledku velkého mnoÏství dodatkÛ. Nová zﬁizovací listina nahrazuje zﬁizovací listinu schválenou usnesením zastupitelstva obce ã. 260/94 ze dne 26.9.1994,
a to v celém jejím rozsahu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce zru‰uje s úãinností ke
dni 1. 9. 2016 znûní zﬁizovací listiny organizace Základní ‰kola ve Velemínû ã. j.
260/94 ze dne 26. 9. 1994 vãetnû v‰ech jejích pozdûj‰ích znûní a znûní jejích dodatkÛ.
Zastupitelstvo obce schvaluje s úãinností
ode dne 1.9.2016 nové znûní zﬁizovací listiny pﬁíspûvkové organizace „Základní ‰kola
a Mateﬁská ‰kola Velemín, pﬁíspûvková organizace“ se sídlem Velemín 170, 411 31
Velemín, Iâ: 46773703, ve znûní jak byla
pﬁedloÏena k projednání zastupitelstvu
obce.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti: 0
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 13/2016 bylo schváleno
BOD â. 9 RÒZNÉ
a) Îádost p. Petra Martínka, Mile‰ov 19,
411 32 Mile‰ov o pﬁíspûvek na poﬁízení ekologického kotle na vytápûní rodinného domu
ãp. 19 Mile‰ov - jedná se o automatick˘
kotel na tuhá paliva Green-PRW 25 Prestige. V minulosti nebyly na zmûnu vytápûní
v objektu ãp. 19 Mile‰ov ãerpány dotace.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek
p. Petru Martínkovi na poﬁízení ekologického kotle na tuhá paliva pro vytápûní domu
ãp. 19 Mile‰ov ve v˘‰i 10.000,- Kã. Podmínkou vyplacení je pﬁedloÏení dokladÛ prokazujících splnûní emisních norem, tzn. ekologického certifikátu a dokladÛ prokazujících
montáÏ tohoto kotle do objektu ãp.19.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 14/2016 bylo schváleno
b) Projednána „Smlouva o spoleãnosti“
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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mezi Obcí Velemín a Destinaãní agenturou
âeské stﬁedohoﬁí, o.p.s., o zaloÏení spoleãnosti, jejímÏ úãelem je propagaãní, informaãní a vzdûlávací ãinnost v oblasti turistického ruchu v âeském stﬁedohoﬁí a za úãelem zaji‰tûní provozu obãerstvení v objektu
Chaty Mile‰ovka na vrcholu hory Mile‰ovka.
Podíl spoleãníkÛ je následující: Obec Velemín 9/10, Destinaãní agentura âS o.p.s.
1/10. DÛvodem je skuteãnost, Ïe Destinaãní agentura âS o.p.s. vybavila z vût‰í ãásti
Chatu Mile‰ovka nábytkem a zaﬁízením kuchynû.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
„Smlouvy o spoleãnosti“ mezi Obcí Velemín
a Destinaãní agenturou âeské stﬁedohoﬁí,
o.p.s., o zaloÏení spoleãnosti, jejímÏ úãelem
je propagaãní, informaãní a vzdûlávací ãinnost v oblasti turistického ruchu v âeském
stﬁedohoﬁí a za úãelem zaji‰tûní provozu
obãerstvení v objektu Chaty Mile‰ovka na
vrcholu hory Mile‰ovka. Podíl spoleãníkÛ je
následující: Obec Velemín 9/10, Destinaãní
agentura âS o.p.s. 1/10.
Zastupitelstvo obce povûﬁuje starostu
obce podpisem této smlouvy.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 15/2016 bylo schváleno
BOD â. 10 DISKUSE
K bodu ã. 6 d)
Paní Kovaﬁíková
• Tento nápad paní Kovaﬁíková schvaluje
a zajímá se, proã tato informace nebyla ﬁeãena uÏ na prosincovém zasedání zastupitelstva obce - první informaci tak sdûlil Litomûﬁick˘ Deník, proã ne Obec Velemín.
• Z jakého dÛvodu toto místo? Proã staré
koupali‰tû neobnovit?
• Místo se nachází u hlavní silnice E55
kde není chodník.
Odpovídá starosta, pan Kﬁivánek.
Pan Duda
• Zajímá se, zda je podmínkou v˘stavbu
zahájit do 2 let. Odpovídá starosta, pan Kﬁivánek.
K bodu ã. 7 a)
Pan Zikmund
Nesouhlasí s plánovanou v˘stavbou na
Bílince 8 parcel, ze zahrady tam toho moc
nezÛstane. Navrhuje v˘stavbu 3 parcel
a zbytek udûlat zeleÀ. Odpovídá místostarosta, pan Janda.
Pan Karfík
• Obãané s touto zmûnou územního plánu
nesouhlasí. Odpovídá místostarosta, pan
Janda.
Pan Zikmund
• Navrhuje realizovat opatﬁení ve vûci provozu na komunikaci v Mile‰ovû - radary, retardéry?
• Jak bude vyuÏit b˘val˘ obchod v Mile‰ovû? Jaké zadání má projektant?
Odpovídá místostarosta, pan Janda.
K bodu ã. 10
Pan Hajn˘
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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• Ve sbûrném dvoﬁe neberou traktorové
pneumatiky.
• U silnic je velk˘ nepoﬁádek, pan Hajn˘
se ptá, zda by nebylo moÏné vyuÏít veﬁejnû
prospû‰né osoby k úklidu zneãi‰tûn˘ch
míst.
• Dále se pan Hajn˘ zajímá, kdo odstraní
kolaudaãní závady na Mile‰ovce.
Odpovídá starosta, pan Kﬁivánek a místostarosta, pan Janda.
Pan Zikmund
• V jaké fázi jsou chodníky v Mile‰ovû,
ﬁe‰í se jiÏ 3 roky. Tato akce se stále odkládá. Nepﬁijde mi dÛleÏitûj‰í ﬁe‰it napﬁíklad
osvûtlení. Pan Zikmund by rád sly‰el nûjak˘
termín a vidûl tak, Ïe se nûco ohlednû vybudování chodníkÛ v Mile‰ovû odehrává.
Odpovídá místostarosta, pan Janda.
Pan starosta navrhl informovat pana Zikmunda o posunu ve vûci vybudování chodníkÛ v Mile‰ovû na pﬁí‰tím zasedání zastupitelstva obce, kdy budou k dispozici písemná stanoviska pﬁíslu‰n˘ch orgánÛ.
• pan Zikmund se dále zajímá o hospodaﬁení na Mile‰ovce za rok 2015, a zda bylo
zavedeno nûjaké opatﬁení ke sníÏení ztrát
a zv˘‰ení trÏeb. Odpovídá starosta, pan Kﬁivánek a zastupitel, pan Rainer.
Paní Kovaﬁíková
• V obci Bﬁezno se plánuje vyasfaltování
komunikace v místech pod vrchem Ostr˘
k nové zástavbû rodinn˘ch domÛ, paní Kovaﬁíkové se nelíbí pokládat asfalt v tûchto
místech a chce se ujistit, zda bude cesta
uvedena do pÛvodního stavu, aÏ firma provádûjící tûÏební práce v lese svou práci dokonãí. Odpovídá místostarosta, pan Janda.
Pan Okuliár
• Ptá se, jak to vypadá s kanalizací a taky
ho zajímá, kdy se budou dûlat odpadkové
ko‰e na parkovi‰ti za OÚ. Dále informuje
zastupitele, Ïe by bylo vhodné dát nûjaké
znaãení na komunikaci, která vede za úﬁad
- jezdí tam i velké nákladní auta a niãí ostrÛvky. Odpovídá místostarosta, pan Janda.
Pan Valín
- Na Kleteãné se bude opravovat komunikace a pan Valín se ptá, zda se udûlá i nová
kﬁiÏovatka. Odpovídá starosta, pan Kﬁivánek.
Pan Karfík
• Zajímá se, kdy zaãne úklid zimního posypu v obcích a zda se bude provádût oprava komunikace z Velemína do Mile‰ova.
Odpovídá místostarosta, pan Janda.
Závûr veﬁejného zasedání zastupitelstva
obce provedl starosta p.Petr Kﬁivánek
(21,05 hod.)
Zápis byl vyhotoven dne 4.4.2016
Zapisovatelka: Pavezová K.
Dne: 4.4.2016
Ovûﬁovatelé zápisu: Chmelaﬁová I
Dne: 4.4.2016
Rajni‰ V.
Dne: 4.4.2016
Starosta: Petr Kﬁivánek
Dne: 4.4.2016

Zápis z jednání zastupitelstva
obce Velemín (dle § 95 zákona
o obcích, v platném znûní) ã.
2/2016 konaného dne 27.6.2016
od 19,00 hodin
Pﬁítomni: Hladík Oldﬁich, Chmelaﬁová
Ivana, Janda Petr, Karfík Vladislav, KoÈová
Jitka, Kﬁivánek Petr, Mgr. Malíková Ladislava, Pakan Josef,, Ing. Rainer EvÏen, Rajni‰
Vlastimil, Seidlová Dagmar,
Omluveni: Doc. Ing. âechura Luká‰
Ph.D., Ing. Duda Miroslav, Ing. Skalick˘
Jiﬁí, Podhorsk˘ Vítûzslav
BOD â. 1 ÚVOD
Pﬁedsedající schÛze - starosta p. Kﬁivánek - pﬁivítal ãleny zastupitelstva a pﬁítomné
obãany. Je pﬁítomno 11 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 K. Pavezovou a ovûﬁovatele zápisu - KoÈová Jitka a Seidlová Dagmar
Dále starosta pﬁednesl návrh na sloÏení
návrhové komise:
Mgr. L.Malíková, V.Karfík, Ing. E.Rainer
Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 16/2016: Zastupitelstvo
schvaluje návrhovou komisi ve sloÏení:
Mgr. Ladislava Malíková, Vladislav Karfík,
Ing. EvÏen Rainer
Dále pﬁedsedající seznámil pﬁítomné
s návrhem programu. K návrhu nebyly
vzneseny pﬁipomínky a návrhy na dal‰í doplnûní. Pﬁed hlasováním dal pﬁedsedající
moÏnost vyjádﬁit se pﬁítomn˘m obãanÛm:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující
program dne‰ního zasedání:
01. Úvod
(urãení ovûﬁovatelÛ zápisu a zapisovatele)
02. Zpráva starosty obce
03. Závûreãn˘ úãet obce za r. 2015
04. Hospodaﬁení obce
05. Zmûny rozpoãtu obce na r. 2016
06. Majetek obce
07. Obecnû závazné vyhlá‰ky obce
08. Územní plán
09. RÛzné
10. Diskuse, závûr
V˘sledek hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 17/2016 bylo schváleno
BOD â. 2 ZPRÁVA STAROSTY OBCE
Starosta obce seznámil pﬁítomné s jedná-

ním rady obce od posledního veﬁejného jednání zastupitelstva obce a s ãinností obecního úﬁadu.
BOD â. 3 ZÁVùREâN¯ ÚâET OBCE ZA
R. 2015
a) Projednána úãetní uzávûrka obce Velemín za r. 2015.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úãetní uzávûrku obce Velemín za r. 2015. Protokol
o schválení tvoﬁí pﬁílohu tohoto zápisu.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 18/2016 bylo schváleno
b) Starosta obce seznámil pﬁítomné se
závûreãn˘m úãtem obce Velemín za r. 2015
a se Zprávou o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení obce Velemín za r. 2015. Pﬁi pﬁezkoumání hospodaﬁení obce nebyly zji‰tûny
chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm. a) zákona ã.420/2004 Sb.). Kontrola byla provádûna pracovníky odboru kontroly Krajského
úﬁadu Ústeckého kraje.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce
• schvaluje závûreãn˘ úãet obce Velemín
za r. 2015 vãetnû Zprávy o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení obce Velemín za r.
2015 bez v˘hrad.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti: 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 19/2016 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 2016 a se stavy penûÏních prostﬁedkÛ na úãtech obce (ke dni 24.6.2016):
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí zprávu o hospodaﬁení obce za mûsíce leden aÏ
kvûten 2016.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 20/2016 bylo schváleno
b) Pﬁidûlení dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj âR, ve v˘‰i 997.739,- Kã na
projekt „Oprava obecních komunikací, Velemín“. Celkové náklady projektu jsou ve v˘‰i
1,995.478,- Kã, spoluúãast obce je tedy ve
v˘‰i 997.739,- Kã.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj âR, ve
v˘‰i 997.739,- Kã na projekt „Oprava obecních komunikací, Velemín“. Souãasnû
schvaluje spoluúãast obce na tomto projektu ve v˘‰i 997.739,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 21/2016 bylo schváleno

BOD â. 5 ZMùNY ROZPOâTU OBCE NA
R. 2016
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné s nutností realizace zmûn v rozpoãtu
obce z dÛvodu pﬁíjetí dotace od MMR âR
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 i v˘dajové ãásti
rozpoãtu o 1,615.100,- Kã.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.ã. 599/24 o v˘mûﬁe 573 m2 v k.ú.
Velemín ing. Miroslavu Dudovi (1/2) a manÏelÛm Bohumilu a Alenû Dudov˘m (1/2) za
cenu 20,- Kã/m2 + náklady spojené s uzavﬁením smlouvy a povolením vkladu práva
do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 25/2016 bylo schváleno

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoãtové
zmûny v pﬁíjmové i v˘dajové ãásti
o 1,615.100,- Kã tak, jak byly pﬁedneseny
a jsou specifikovány v pﬁíloze tohoto zápisu.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 22/2016 bylo schváleno

d) Projednána Ïádost Ústeckého kraje
o majetkoprávní vypoﬁádání (prodej) pozemkÛ. Jedná se pozemky, které jsou souãástí komunikace III.tﬁídy v místní ãásti Bíl˘
Újezd - p.p.ã. 1133/10 o v˘mûﬁe 167 m2,
1133/11 o v˘mûﬁe 14 m2, 1133/12 o v˘mûﬁe 97 m2, v k.ú. Bíl˘ Újezd. Cena pozemkÛ
je stanovena vzájemnou dohodou na 40,Kã/m2, tzn. Ïe celková kupní cena bude ãinit
11.120,- Kã.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkÛ p.p.ã. 1133/10 o v˘mûﬁe 167 m2,
1133/11 o v˘mûﬁe 14 m2, 1133/12 o v˘mûﬁe 97 m2, v k.ú. Bíl˘ Újezd Ústeckému kraji
za cenu 40,- Kã/m2, tzn. Ïe celková kupní
cena bude ãinit 11.120,- Kã.
Zastupitelstvo obce schvaluje znûní kupní
smlouvy.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 26/2016 bylo schváleno

BOD â. 6 MAJETEK OBCE
a) Projednána smlouva o zﬁízení vûcného
bﬁemene pro vkladové ﬁízení do katastru nemovitostí t˘kající se stavby „LT, VelemínkNN, ppã. 261/2, nové OM_GEO“ ã. IP-124005588/VB/002 t˘kající se uloÏení kabelu
NN na pozemku p.p.ã. 1416/1 a 1894/1
v k.ú. Velemín za cenu 3.000,- 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, Velemín-kNN, ppã.
261/2, nové OM_GEO“ ã. IP-124005588/VB/002 t˘kající se uloÏení kabelu
NN na pozemku p.p.ã. 1416/1 a 1894/1
v k.ú. Velemín za cenu 3.000,- Kã + DPH.
Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s..
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 23/2016 bylo schváleno
b) Projednána Ïádost p. Jiﬁího T˘ﬁe, Velemín 191, o odkoupení pozemku p.ã. 148/4
o v˘mûﬁe 1157 m2 v k.ú. Velemín. Pozemek
je v platném územním plánu veden jako plocha urãená pro v˘stavbu rodinného domu
v lokalitû za obecním úﬁadem.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.ã. 148/4 o v˘mûﬁe 1157 m2 v k.ú.
Velemín p. Jiﬁímu T˘ﬁovi za cenu 400,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: 11, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 24/2016 bylo schváleno
c) Projednána Ïádost ing. Miroslava Dudy
a manÏelÛ Bohumila a Aleny Dudov˘ch, Velemín 120 o odkoupení pozemku p.ã.
599/24 o v˘mûﬁe 573 m2 v k.ú. Velemín.
Jedná se o pozemek, kter˘ je v souãasnosti uÏíván Ïadateli a tvoﬁí souãást uceleného
oploceného pozemku.

e) Projednána Ïádost p.Heleny Moureãkové, Fibichova 758/7, 410 02 Lovosice
a p.Vojtûcha Skalického, Malé Îernoseky
168, 410 02 Lovosice o odkup pozemku
p.p.ã. 294/20 o v˘mûﬁe 815 m2 v k.ú. Bﬁezno. Jedná se o pozemek, kter˘ je urãen
k zástavbû rodinn˘m domem.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.p.ã. 294/20 o v˘mûﬁe 815 m2 v k.ú.
Bﬁezno. Vzhledem k tomu, Ïe jsou evidovány dvû Ïádosti o stejn˘ pozemek, bude realizováno v˘bûrové ﬁízení, kde jedin˘m kriteriem bude v˘‰e nabídnuté kupní ceny. Realizací v˘bûrového ﬁízení je povûﬁena rada
obce. Nabídky kupní ceny budou Ïadateli
uãinûny písemnou formou v zapeãetûné
obálce. Ve stanoven˘ den budou tyto nabídky za pﬁítomnosti ÏadatelÛ a ãlenÛ rady rozpeãetûny a vyhodnoceny. Kupní smlouva
bude uzavﬁena s Ïadatelem, kter˘ nabídne
vy‰‰í kupní cenu. O provedení v˘bûru bude
sepsán zápis. Vyhla‰ovaná cena je stanovena na 250,- Kã/m2 (100,- základní cena +
150,- 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 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 27/2016 bylo schváleno
f) Projednán zámûr obce o odkoupení pozemkÛ p.ã. 44/1 o v˘mûﬁe 11 m2, 44/7 o v˘VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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mûﬁe 23 m2, 44/8 o v˘mûﬁe 462 m2 a 46/2
o v˘mûﬁe 21 m2 v k.ú. Bíl˘ Újezd za cenu
20,- Kã/m2 + náklady spojené s uzavﬁením
smlouvy a povolením vkladu práva do KN
(bude hradit obec). Jedná se o pozemky na
kter˘ch obec plánuje vybudování chodníku
podél komunikace do horní ãásti místní ãásti
Bíl˘ Újezd.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemkÛ p.ã. 44/1 o v˘mûﬁe 11 m2, 44/7 o v˘mûﬁe 23 m2, 44/8 o v˘mûﬁe 462 m2 a 46/2
o v˘mûﬁe 21 m2 v k.ú. Bíl˘ Újezd za cenu
20,- Kã/m2 + náklady spojené s uzavﬁením
smlouvy a povolením vkladu práva do KN
(bude hradit obec)
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 28/2016 bylo schváleno
g) Projednán zámûr obce o odkoupení
pozemkÛ vãetnû staveb:
• st.p.ã. 88 - zast.plocha vãetnû stavby
objektu ãp. 90 (b˘valá prodejna) - o v˘mûﬁe
202 m2 v k.ú. Velemín
• p.p.ã. 595/4 - ost. plocha o v˘mûﬁe 8 m2
v k.ú. Velemín
• p.p.ã. 1466/14 - ost. plocha o v˘mûﬁe 22
m2 v k.ú. Velemín
Jedná se o nemovitosti, které jsou ve
vlastnictví fyzick˘ch osob. Cena je stanovena vzájemnou dohodou do 350.000,- Kã.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemkÛ vãetnû staveb:
• st.p.ã. 88 - zast.plocha vãetnû stavby
objektu ãp. 90 (b˘valá prodejna) - o v˘mûﬁe
202 m2 v k.ú. Velemín
• p.p.ã. 595/4 - ost. plocha o v˘mûﬁe 8 m2
v k.ú. Velemín
• p.p.ã. 1466/14 - ost. plocha o v˘mûﬁe 22
m2 v k.ú. Velemín
Jedná se o nemovitosti, které jsou ve
vlastnictví fyzick˘ch osob. Cena je stanovena vzájemnou dohodou do 350.000,- Kã.
Povolení vkladu práva do KN bude hradit
obec.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0,
zdrÏel se:
Usnesení ã. 29/2016 bylo schváleno
BOD â. 7 OBECNù ZÁVAZNÉ
VYHLÁ·KY OBCE
a) Projednána Obecnû závazná vyhlá‰ka
ã. 1/2016 o místním poplatku za provoz
systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy,
tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ. Tato vyhlá‰ka stanoví zavedení poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ na
území obce Velemín. Souãasnû bylo projednáno zru‰ení obecnû závazné vyhlá‰ky
o místním poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ
v obci Velemín ã. 2/2012 ze dne
10.12.2012.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje a vydává
Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 1/2016
o místním poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ
v obci Velemín, s úãinností od 15. dne po
dni vyhlá‰ení. Souãasnû zru‰uje obecnû závaznou vyhlá‰ku o místním poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ v obci Velemín ã. 1/2012 ze
dne 10.12.2012.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 30/2016 bylo schváleno
BOD â. 8 ÚZEMNÍ PLÁN
a) Projednána Ïádost ing. Milo‰e Malého, Podsedice 1 a ing. Milo‰e Malého, Barákova 819/2, Lovosice o poﬁízení zmûny
územního plánu spoãívající v zaﬁazení pozemku p.ã. 693/9 o v˘mûﬁe 4 61 60 m2
v k.ú. Boreã u Lovosic, jehoÏ jsou vlastníky,
do zmûny územního plánu a to z dÛvodu
moÏnosti v˘stavby kapacitního záchytného
parkovi‰tû pro kamiony s doprovodn˘mi
sluÏbami jako obãerstvení, sociální zázemí,
moÏnost pﬁespání, doplnûní PHM, nákup
základních potﬁeb, drobn˘ servis apod., tzv.
„TRUCK CENTRUM“. Jedná se o pozemky,
které jsou v souãasné dobû zaﬁazeny jako
plochy pro zemûdûlskou v˘robu a jsou
umístûny mimo jakoukoli stávající zástavbu
a nejsou ani na okraji souãasnû zastavûného území obce a ani Ïádné z místních ãástí.
Zastupitelé se shodli na tom, Ïe není zájmem obce zﬁizovat na svém území areál
sluÏeb pro kamiony takovéhoto rozsahu
a z tohoto dÛvodu 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. 693/9 v k.ú. Boreã u Lovosic
do zmûny územního plánu obce Velemín,
a to ani z ãásti, jako plochy urãené pro vybudování „TRUCK CENTRA“.
V˘sledek hlasování: Pro: 11 proti: 0
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 31/2016 bylo schváleno
BOD â. 9 RÒZNÉ
a) Îádost p. ZdeÀka Vytlaãila, Mile‰ov 47,
411 32 Mile‰ov o pﬁíspûvek na poﬁízení ekologického kotle na vytápûní bytu v rodinného domû ãp. 47 Mile‰ov - jedná se o poﬁízení retortové soupravy DRAGON, která
mûní stávající systém spalování tuh˘ch paliv
na ekologické. V minulosti nebyly na zmûnu
vytápûní v bytû p. Vytlaãila v objektu ãp. 47
Mile‰ov ãerpány dotace.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek
p. ZdeÀku Vytlaãilovi, Mile‰ov 47 na poﬁízení zmûny zpÛsobu vytápûní (spalování) ze
stávajícího na ekologické pro vytápûní bytu
v domû ãp. 47 Mile‰ov ve v˘‰i 10.000,- Kã.
Podmínkou vyplacení je pﬁedloÏení dokladÛ
prokazujících splnûní emisních norem, tzn.

ekologického certifikátu a dokladÛ prokazujících montáÏ tohoto kotle do objektu ãp.47.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 32/2016 bylo schváleno
b) Îádost p. Josefa Pokorného, Kleteãná
5, 410 02 Lovosice o pﬁíspûvek na poﬁízení
ekologického kotle Rojek TKA 25 na vytápûní rodinného domu ãp. 5 - jedná se o automatick˘ kotel na tuhá paliva splÀující
normu EURO3.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek
p. Josefu Pokornému, Kleteãná 5 na poﬁízení ekologického kotle na tuhá paliva pro vytápûní domu ãp. 5 Kleteãná ve v˘‰i 10.000,Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 33/2016 bylo schváleno
c) 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 2015. 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.
2015, v termínu do pﬁí‰tího jednání zastupitelstva obce, tj. záﬁí 2016.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti: 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 34/2016 bylo schváleno
d) Projednáno poskytnutí daru z prostﬁedkÛ obce paní Evû Mazánkové, Terezínská
882, Lovosice a to u pﬁíleÏitosti jejího odchodu do dÛchodu, za dlouholetou obûtavou práci pro veﬁejn˘ kulturní Ïivot v obci,
kaÏdoroãní zaji‰Èování akcí pro dûti a jin˘ch
kulturních akcí v obci. V˘‰e daru je navrÏena ve v˘‰i 20.000,- Kã.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
daru z prostﬁedkÛ obce paní Evû Mazánkové, Terezínská 882, Lovosice a to u pﬁíleÏitosti jejího odchodu do dÛchodu, za dlouholetou obûtavou práci pro veﬁejn˘ kulturní
Ïivot v obci, kaÏdoroãní zaji‰Èování akcí pro
dûti a jin˘ch kulturních akcí v obci. V˘‰e
daru je 20.000,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti: 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 35/2016 bylo schváleno
BOD â. 10 DISKUSE
K bodu ã. 2
Paní Kovaﬁíková: navrhuje aktuálnû prezentovat na webov˘ch stránkách obce ãinnost obecního úﬁadu + fota proveden˘ch
prací.

Pan Hladík: dotazuje se, jak˘m zpÛsobem je ﬁe‰ena situace ohlednû zv˘‰ené hladiny spodních vod pod domy v Dobkoviãkách. Odpovídá pan starosta: situace je ﬁe‰ena provizorním odvedením tûchto vod
otevﬁen˘m pﬁíkopem do pﬁilehlé vodoteãe;
bude probíhat dal‰í jednání s vodoprávním
úﬁadem v Lovosicích.
K bodu ã. 7
Paní Moureãková: podala Ïádost
o odkup pozemku p.p.ã. 294/20, kter˘ je
urãen k zástavbû rodinn˘m domem a dotazuje se ãím má rozumût zahájení stavby do
dvou let od prodeje. Odpovídá pan starosta:
zahájení stavby ve smyslu stavebního zákona, jiná moÏnost neexistuje.

K bodu ã. 10
Pan Hladík: dotaz ohlednû stﬁechy na
prodejnû v Mile‰ovû, kdy se tam nastoupí to
zabezpeãit, aby tam nepr‰elo. Odpovídá
pan Janda: v nejbliÏ‰í dobû pan Kunrt zaãne
s opravou.
Pan Voráãek: více, jak ãtyﬁi roky má na
úﬁadû podanou Ïádost o odkoupení pozemku na Bílince k zástavbû rodinn˘m domem
a dotazuje se, zda uÏ se nûkdy dozví nûjakou adekvátní odpovûì na jeho Ïádost podanou v roce 2012. Odpovídá pan starosta:
Va‰e Ïádost se projednává na kaÏdém zasedání zastupitelstva, bude následovat realizace podle územního plánu. Zastupitelé
mûli obavy, jak bude vypadat v obci zasta-

vûná ãást a nastala situace, kdy se tato Ïádost zdrÏela.
Pan Voráãek: uvûdomujete si, Ïe jste mû
po‰kodili tím, Ïe se ta parcela zdraÏila. Vnímám to tak, Ïe jste jako zastupitelé ve velkém rozbroji. Odpovídá pan starosta a pan
místostarosta.
Pan Voráãek: dotazuje se, zda se pﬁed
v‰emi orientaãnû dozví nûjak˘ závazn˘ termín, popﬁípadû dostane nûjakou smlouvu
o smlouvû budoucí. Odpovídá pan místostarosta: Navrhuje osobní jednání a myslí si, Ïe
se mÛÏe poãítat s mûsícem ﬁíjen 2016.
Pan Hajn˘: Upozornil na slíbené opravy
na vrcholu Mile‰ovky, které doposud nebyly
realizovány.
Pan Karfík: nabízí pomoc pﬁi organizování plánovaného benefiãního festivalu v zámeckém parku v Mile‰ovû, kter˘ se bude
konat dne 10. záﬁí 2016, pod vedením pana
Chaloupky. Vybrané finanãní prostﬁedky
budou následnû pouÏity na opravu Zahradního glorietu v Mile‰ovû.
Paní Kovaﬁíková: dotazuje se, kolik má
úﬁad zamûstnancÛ na veﬁejnû prospû‰né
práce. Je zde plno nedostatkÛ ohlednû úklidu v obci a okolí. Navrhuje pro nedostatek
zamûstnancÛ oslovit neplatiãe na nájemném a nabídnout jim obecnû prospû‰né
práce a strhávat jim to z dluhu. Odpovídá
pan starosta: v létû budou brigádníci.
Pan Stejskal: dotazuje se, jak to vypadá
v Dobkoviãkách s kontejnery na tﬁídûn˘
odpad, zda se budou nûkam stûhovat. Odpovídá pan starosta: bez vyﬁe‰ení majetkoprávních vztahÛ k pozemkÛm nelze stûhování provézt.
Pan Karfík: dotazuje se pana místostarosty, zda probûhlo místní ‰etﬁení ohlednû
realizace chodníkÛ v Mile‰ovû. Dále ho zajímá registr smluv a na závûr podûkoval zastupitelÛm za schválení daru z prostﬁedkÛ
obce paní Mazánkové.
Závûr veﬁejného zasedání zastupitelstva
obce provedl starosta p.Petr Kﬁivánek
(21,05 hod.)
Zápis byl vyhotoven dne 1.7.2016
Zapisovatelka: Pavezová K.
Dne: 1.7.2016
Ovûﬁovatelé zápisu:
KoÈová J.
Dne: 1.7.2016
Seidlová D
Dne: 1.7.2016
Starosta: Petr Kﬁivánek
Dne: 1.7.2016
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