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Pﬁehled prací proveden˘ch na obecním
majetku za uplynulé tﬁi mûsíce
Jako kaÏdoroãnû v tomto období nejvíce
ãasu vûnujeme údrÏbû veﬁejného prostranství. Obci Velemín se podaﬁilo i v leto‰ním
roce uzavﬁít s úﬁadem práce smlouvu, o poskytnutí dotaãních prostﬁedkÛ na vytvoﬁení
pracovních míst na pozice pracovníkÛ veﬁejnû prospû‰n˘ch prací. Nicménû kaÏdoroãnû
jsou poãty pracovníkÛ VPP sniÏovány, a to
je jeden z dÛvodÛ, proã nejsou v leto‰ním
roce nûkteré místní ãásti je‰tû posekány.
Dal‰ím dÛvodem byly kulturní a spoleãenské akce na jejichÏ pﬁípravû jsme se právû
sekáním a údrÏbou veﬁejné zelenû pﬁednostnû podíleli. Pﬁedpokládám, Ïe v prÛbûhu ãervna a ãervence v‰e doÏeneme
a v‰echna veﬁejná prostranství budou posekána a upravena tak, jak tomu b˘valo v minul˘ch letech. ZároveÀ bylo v nûkter˘ch
ãástech obce provedeno o‰etﬁení a proﬁezání stromÛ a keﬁÛ na pozemcích v majetku
obce. Jedná se pﬁeváÏnû o stromy, u kter˘ch je zdravotní ﬁez doporuãen na jarní období, tedy po ozelenûní jako napﬁ. javor
nebo bﬁíza, nebo stromy ohroÏující zdraví ãi
majetek lidí.
Po loÀském prÛzkumu veﬁejného mínûní,
kter˘ se t˘kal umístûní nov˘ch dûtsk˘ch
hﬁi‰È, do‰lo na jaﬁe leto‰ního roku k jejich
montáÏi. Hﬁi‰tû za Obecním úﬁadem je
témûﬁ hotové, chybí pouze osadit objedna-

né laviãky a lehká úprava terénu. Na dûtském hﬁi‰ti umístûném za fotbalov˘m hﬁi‰tûm je potﬁeba dodûlat úpravu terénu, oplocení, pﬁístupovou cestu, posezení a obãany
poÏadovan˘ asfaltov˘ ovál kolem hﬁi‰tû pro
bruslaﬁe. Právû tvar a rozsah oválu, vãetnû
jeho ceny, je momentálnû dÛvod proã neprobíhá montáÏ oplocení, které má ovál kopírovat. V souãasné dobû tedy není dûtské
hﬁi‰tû dobudováno, nicménû herní prvky lze
uÏ nyní vyuÏívat. Dal‰í herní prvky byly osazeny do obou na‰ich ‰kolek. V pﬁí‰tím roce
je naplánována obnova nûkolika prvkÛ,
které jiÏ není moÏno opravit na hﬁi‰tích montovan˘ch pﬁed zhruba deseti lety. Podle revizních zpráv, které si obec nechává kaÏdoroãnû zpracovat certifikovan˘m revizorem,
se jedná o dûtská hﬁi‰tû Boreã, Bílinka, Mile‰ov, Oparno.
Pokraãujeme v rekonstrukcích obecních
bytÛ. Nûkteré opravy nelze provést, pokud
je byt uÏíván nájemníkem. V souãasnosti se
takto dokonãují rekonstrukce tﬁí malometráÏních bytÛ v nájemním domû ve Bﬁeznû.
U nûkter˘ch bytÛ je nutné provést rozsáhlej‰í opravy, vãetnû nosn˘ch konstrukcí podlah a podobnû.
Na základû rozhodnutí Odboru dopravy
a silniãního hospodáﬁství MûÚ Lovosice
a podnûtu DI Policie âR Litomûﬁice jsme

provedli osazení dopravního znaãení upravující pﬁednost jízdy „ P4“ v poãtu ‰esti kusÛ
na obecních komunikacích v obci Bﬁezno
a SúS ÚK provedla oznaãení hlavní vozovky v majetku Ústeckého kraje v témÏe
úseku zmiÀované lokality. Po dohodû s pracovníkem DI Policie âR Litomûﬁice budou
tyto kﬁiÏovatky brány za vzorové a obec Velemín bude prÛbûÏnû pﬁipravovat dal‰í ﬁe‰ení podobn˘ch kﬁiÏovatek i v jin˘ch místních
ãástech, tak aby v co nejkrat‰ím ãasovém
úseku osadila chybûjící dopravní znaãení
v napojení obecních komunikací na silnice
pﬁeváÏnû druh˘ch a tﬁetích tﬁíd.
(Pokraãování na následující stranû)

Jak jsme v minulosti jiÏ oznámili Obec Velemín získala z dotaãního titulu Státního
fondu Ïivotního prostﬁedí dotaci na akci
„PrÛzkum, posílení a budování zdrojÛ v obci
Velemín“, po doloÏení poÏadovan˘ch dokladÛ byly v kvûtnu vrtací práce zahájeny.
První vrt byl firmou, která vyhrála v˘bûrové
ﬁízení, vyvrtán v Dobkoviãkách a následnû
druh˘ v Bílém Újezdû. V souãasné dobû
jsou provádûny ãerpací zkou‰ky, které mají
potvrdit vydatnosti vrtÛ, které obec k posílení vodovodÛ bude do budoucna potﬁebovat
(dle pﬁedbûÏn˘ch informací splÀují poÏadované parametry), následnû budou posouzeny kvality vod chemick˘mi rozbory vody.
Ze Státního fondu Ïivotního prostﬁedí âR
Obec Velemín získala prostﬁedky i na dal‰í

akci, o které se jiÏ del‰í dobu mluví, a to Dostavba spla‰kové kanalizace Mile‰ov
a Spla‰ková kanalizace a âOV Dobkoviãky.
Zaãátkem mûsíce ãervna se v obou obcích
rozjely stavební práce zemûmûﬁiãsk˘mi pracemi a vytyãením inÏen˘rsk˘ch sítí, následovalo vyfrézování vozovek a zemní v˘kopové práce na úsecích dle harmonogramu
prací. Zhotovitel stavby se zavázal, Ïe pﬁed
zahájením jednotliv˘ch úsekÛ o této skuteãnosti písemnû vyrozumí vlastníky dotãen˘ch
nemovitostí a zároveÀ jim sdûlí i telefonní
kontakt na stavbyvedoucího, se kter˘m je
moÏné po dohodû upravit samotné umístûní
kanalizaãní pﬁípojky na hranici pozemku tak,
aby bylo moÏné co nejsnadnûji provést napojení soukromé pﬁípojky.
Janda Petr

Velikonoãní hledání sladkostí
Dne 20.4. 2019 probûhlo ve venkovním areálu Z· Velemín „Velikonoãní hledání sladkostí“. V leto‰ním roce byli Velikonoce skoro o
mûsíc pozdûji, tím pádem nám vy‰lo i krásné poãasí. âokoládová
vajíãka se malinko roztékala, ale zajíãek je nechával na chladném
místû. Pﬁi‰lo okolo 40-ti dûtiãek se sv˘mi rodiãi, babiãkami i dûdeãky a kamarády. Dûkujeme Vám za pﬁízeÀ a také místním maminkám
za to, Ïe pﬁinesly nûco malého a dobrého k zakousnutí. Tû‰íme se
na dal‰í akce :)
Kunrtová Monika
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Dûtsk˘ den ve Velemínû
Sobotní odpoledne 22.6. 2019 jsme jako kaÏdoroãnû v tento ãas,
ve spolupráci s fotbalisty SK Velemín a firmou EKOKOM, a.s., pﬁipravili pro dûti dûtsk˘ den. V ãas zahájení akce to s poãasím vypadalo v‰elijak, schladilo nás na‰tûstí jen pár de‰Èov˘ch kapek, ale
poté nám vysvitlo i sluníãko. Zaãínáme to brát uÏ jako tradici. Akce
se zúãastnilo okolo 130 dûtí a ve vût‰inû to byli v‰ichni místní obãané, coÏ je skvûlé. Dûti se mohly vyﬁádit na nafukovacích atrakcích
a hradech, zahrát nûjaké ty hry na téma „Tﬁídûní odpadu“, zastﬁílet
si ze vzduchovky na stﬁelnici, sklouznout se na vodní skluzavce
a nakonec zaﬁádit v pûnû od JSHD Chotimûﬁ, za coÏ dûkujeme.
Velké díky patﬁí manÏelÛm Maternov˘m (Bﬁezno nejen pro dûti),
kteﬁí s námi spolupracují a zabaví dûti i dospûlé na celé odpoledne.
Dûti si také mohly pochutnat na toãené zmrzlinû, cukrové vatû, melounu a rodiãe zase na grilovaném masu, párku v rohlíku a bramborácích. V neposlední ﬁadû dûkujeme sponzorÛm, kteﬁí tuto akci
podpoﬁili a pomohli nám tak vykouzlit úsmûv a radost mal˘m i velk˘m „dûtem“ :). Tû‰íme se zase za rok.
Sponzoﬁi: FINASO, s.r.o., STAMA, a.s., Kuãera Stanislav - Vchynland, Raeder & Falge s.r.o., Spojmat - Otto Hanu‰, Kámen Zbraslav,
a.s., Svobodová Vladimíra, ManÏelé Pajtlovi, Ing. Skalick˘ Jiﬁí,
OGB, s.r.o., Fujaãková Jana, AK JUDr. Ale‰ Janoch, Melvald Jaroslav, ProBenzin - Paveza Jan, Plesník Václav, Hajn˘ Petr, Motorest
Velemín - Pavezová Blanka, Penzion Kocourov - Antonín Tischler,
Lovo‰Net - Roman Forst, Pﬁistoupil Josef, Coca-Cola - H˘n Milan,
Novotn˘ Tomá‰ - Lovomarket, Kunrt Petr, Kunrt Jiﬁí, Mrázek Miroslav, Pakan Josef, Rajni‰ Vlastimil - Autoservis, Chmelaﬁ Ladislav,
Mitterwald Franti‰ek, Cyterák Jiﬁí.
Více fotografií naleznete jak na nov˘ch webov˘ch stránkách obce
www.velemin.cz tak na FB stránkách - Obec Velemín. :)
Kunrtová Monika

Oznámení zámûru na obsazení pracovního místa
Spoleãnost KS Velemín s.r.o, Iâ: 25442015, se sídlem Velemín 96, oznamuje zámûr na obsazení pracovního místa pozice technika vodovodÛ a kanalizací. PoÏadujeme: vyuãen v oboru instalatér nebo zámeãník, ﬁidiãsk˘ prÛkaz skupiny C, sváﬁeãsk˘ prÛkaz, samostatnost a kreativitu.
Nabízíme: stálou práci v obci Velemín a jejich místních ãástech, zajímavé finanãní ohodnocení
a práci v pﬁíjemném kolektivu. Pﬁípadní zájemci posílejte prosím profesní Ïivotopisy na:
E-mail: janda@velemin.cz a to do 31. 7. 2019.

UPOZORNùNÍ
PRO OBâANY OBCE
Klíãe od vrat hﬁbitova
jsou na
Obecním úﬁadû
Ve Velemínû !!!
Tel.: 416 597 191
•••

Oznámení zámûru na obsazení pracovního místa
Obec Velemín, Iâ: 00264601, se sídlem Velemín 96, oznamuje zámûr na obsazení pracovního
místa pozice ﬁidiã traktoru a zametacího vozu. PoÏadujeme: ﬁidiãsk˘ prÛkaz skupiny B,T, samostatnost a kreativitu. Nabízíme: stálou práci v obci Velemín a jejich místních ãástech, zajímavé finanãní ohodnocení a práci v pﬁíjemném kolektivu.
Pﬁípadní zájemci posílejte prosím profesní Ïivotopisy na:
E-mail: janda@velemin.cz a to do 31. 7. 2019.

Termín uzávûrky
do dal‰ího vydání
Velemínského
zpravodaje je
20. záﬁí 2019
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Obecní úﬁad ve Velemínû pﬁivítal 14 nov˘ch obãánkÛ
Uãebna Z· Velemín, kterou pouÏíváme
jako obﬁadní síÀ pro úãely vítání obãánkÛ,
se v sobotu 8. ãervna 2019 zaplnila mal˘mi
dûtmi a jejich rodinami. Jejich slavnostního
pﬁivítání se ujal starosta, Petr Kﬁivánek.
Do ﬁad obãanÛ Velemínska byli pﬁivítáni:
Hana Kasalová
Kateﬁina Lisseová
Josef Malík
Jakub Pajtl
·imon ·piãka

Markéta Velí‰ková
Teodor âervinka
Mikulá‰ Filip
Aneta Hajná
Jan Krajíãek
Luká‰ Král
·imon Mrázek
Veronika T˘ﬁová
Dominik Kuãera
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 krásn˘ dárek.
Tímto bych chtûla také podûkovat za
krásné fotky, které nafotil Martin Pajtl, dûkujeme. Dûtem i rodiãÛm pﬁejeme mnoho radosti a spokojenosti v dal‰ím Ïivotû.
Pavezová Kateﬁina

Teodor âervinka s maminkou Veronikou âervinkovou a tatínkem
Janem âervinkou

Mikulá‰ Filip s maminkou Denisou Sladkovskou a tatínkem
Martinem Filipem

Aneta Hajná s maminkou Petrou Hajnou
a tatínkem Luká‰em Hajn˘m

Jan Krajíãek s maminkou Vendulou Krajíãkovou
a tatínkem Radkem ·tvánem

Luká‰ Král s maminkou Renatou Královou
a tatínkem Luká‰em Králem

·imon Mrázek s maminkou Barborou Hájkovou
a tatínkem Josefem Mrázkem

VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ

●

4 / 2019

Veronika T˘ﬁová s maminkou Veronikou Zichovou
a tatínkem Jiﬁím T˘ﬁem

Hana Kasalová s maminkou Janou Englovou Kasalovou
a sourozenci

Dominik Kuãera s maminkou Monikou ·iknerovou Kuãerovou
a tatínkem Tomá‰em Kuãerou

Kateﬁina Lisseová s maminkou Lenkou Lisseovou
a tatínkem Reném Lisse

Josef Malík s maminkou Evou Malíkovou
a tatínkem Luká‰em Malíkem

Jakub Pajtl s maminkou Michaelou Pajtlovou
a tatínkem Martinem Pajtlem

·imon ·piãka s maminkou Îanetou ·piãkovou
a tatínkem Petrem ·piãkou

Markéta Velí‰ková s maminkou Janou Eichlerovou
a tatínkem Davidem Velí‰kem
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Noc kostelÛ v Mile‰ovû a v˘stava fotografií v jednom
24. 5. 2019 probûhla celostátní akce „Noci kostelÛ“. V tento veãer
se otevírají brány a dveﬁe zpﬁístupnûn˘ch i uzamãen˘ch kostelÛ, kde
se náv‰tûvníci seznamují s krásou historick˘ch památek doprovázen˘ch kulturním programem.
Otevﬁely se opût po roce prostory mile‰ovského kostela Sv. Antonína Paduánského, které byly oÏiveny dobov˘mi fotografiemi Mile‰ovky a obce Mile‰ova (sbírka Víta Rendla).
V˘stava poutav˘ch fotografií nalákala náv‰tûvníky jiÏ v brzk˘ch
odpoledních hodinách.
Hlavní program byl zahájen zvonûním a následnû kulturním programem, kde vystoupil pûveck˘ sbor Základní ‰koly Velemín Kytiãka a tradiãnû sbor uãitelÛ In Flagranti. Veselé dûtské a klasické melodie dospûlého sboru rozeznûly struny v srdcích náv‰tûvníkÛ do
pﬁíjemné nálady. ProtoÏe nám pﬁálo poãasí, lidé poté diskutovali za
malého obãerstvení vnû i uvnitﬁ kostela.
Podûkování patﬁí v‰em, kteﬁí pﬁispûli ke zdárnému prÛbûhu slavnosti „Noci kostelÛ“, zvlá‰tû obûma pûveck˘m sborÛm Kytiãce a In
Flagranti pod vedením sbormistrynû Pavly Linkové a obûtavé práci
paní Ing. Irenû Jelínkové za úpravu a v˘zdobu kostela. Finanãní dotaci zajistil Obecní úﬁad Velemín.
V neposlední ﬁadû dûkujeme ochotn˘m dárcÛm, kteﬁí zajistili obãerstvení z vlastních zdrojÛ. Vûﬁíme, Ïe akce náv‰tûvníky zaujala, a
tû‰íme se na dal‰í setkání v pﬁí‰tím roce.
Mazánková Eva

Pohádkov˘ les „podruhé“
První ãervnovou nedûli pﬁilákal jiÏ podruhé Pohádkov˘ les do
Mile‰ova mnoho náv‰tûvníkÛ. Skupina místních nad‰encÛ se opût
promûnila v pohádkové bytosti. Dûti se s nimi setkaly na svém putování zámeck˘m parkem a okolím. Na ‰estnácti stanovi‰tích si pohádkové postaviãky pﬁipravily pro dûti rÛzné soutûÏe a aktivity.
Po hodinovém putování se dûti mohly v cíli na fotbalovém hﬁi‰ti
posilnit ‰pekáãkem ãi obãerstvit toãenou zmrzlinou.
Na programu nebyl jen svût tajemn˘, pohádkov˘ a kouzeln˘, ale i
technick˘. O to se postaral svou letovou ukázkou vrtulník, jenÏ za(Pokraãování na následující stranû)
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vítal ze základny v Roudnici nad Labem, a v
neposlední ﬁadû i dobrovolní hasiãi z Chotimûﬁe. V parném odpoledni „vykouzlili“ oãekávanou pûnu, ve které se nejedno dítko rádo
osvûÏilo.
Odpolední program zpestﬁila v‰em náv‰tûvníkÛm i hudební skupina Stﬁepy.
Za pﬁípravu celé akce patﬁí velké podûkování v‰em úãinkujícím, organizátorÛm a provozovatelÛm obãerstvení. Podûkovat je tﬁeba
také za finanãní a vûcnou podporu (v podobû
cen) v‰em sponzorÛm a obecnímu úﬁadu. Vûﬁíme, Ïe se podaﬁí zorganizovat i dal‰í roãník.
Za cel˘ t˘m, Vlasta Karfíková

Bﬁezno (nejen) pro dûti pﬁeje krásné léto v‰em
Léto zaãíná, dûti si uÏívají prázdniny a spolu s rodiãi nechávají odpoãívat své ‰kolní povinnosti. Abychom dûtem léto zpﬁíjemnili, pﬁipravili jsme nûkolik dûtsk˘ch pﬁímûstsk˘ch táborÛ ve Bﬁeznû a
jeden v˘jezdní se spaním v krásné lokalitû poblíÏ mûsta Ú‰tûk, urãen˘ pﬁeváÏnû pro ‰kolní dûti. Krásná lokalita b˘valého lázeÀského
stﬁediska v kempu ZDRAVOTNÍK, t˘den pln˘ dobrodruÏství, kamarádství a siln˘ch záÏitkÛ, to je to, na co jistû dûti dlouho nezapomenou. Kdo nestihl svou ratolest pﬁihlásit, neváhejte, místa se plní.
ProtoÏe se na‰ich setkání ve Bﬁeznû úãastní stále vût‰í a vût‰í
poãet dûtí a dospûl˘ch, dohodli jsme s obcí Velemín v˘stavbu veﬁejného altánu na místû ohni‰tû, kde se na‰e akce konají. Spolu s
místními obãany, kamarády, rodiãi a dûtmi se nám podaﬁilo pﬁipravit
spodní stavbu, vãetnû dlaÏby, zemních úprav a nov˘ch laviãek, plánujeme vyrovnání terénu, úpravu ohni‰tû a osetí trávníku. V závûru
‰kolního roku zapoãala i stavba samotného altánu, na které se jistû
dle moÏností budeme spolupodílet. Spolu se starousedlíky rozmyslíme jak nejlépe místo rekultivovat tak, abychom vyuÏili co nejvíce
jeho potenciál.
Nejkrásnûj‰í tradiãní akcí byl samozﬁejmû bájeãn˘ Dûtsk˘ den,
kde jsme se i pro nepﬁízeÀ poãasí se‰li v hojném poãtu, uÏili si zábavy a vydrÏeli do pozdních noãních hodin.
V rámci jiÏ avízovaného programu o zvíﬁatech, hmyzu a pﬁírodû
jsme odstartovali projekt Vãelky (nejen) do ‰kol, jehoÏ souãástí je
ﬁada pﬁedná‰kov˘ch cyklÛ právû pro ‰kolní i pﬁed‰kolní dûti. Pilotnû
jsme oslovili Základní ‰kolu ve Velemínû a s dûtmi podnikli medobraní na pozemku Z·, dále pak to stejné s nûkolika tﬁídami lovosického Gymnázia. Dûti si vyslechly v‰e dÛleÏité o vãelaﬁení, odvíãkovali vãelí plástve a pomocí Medometu si vytoãili sladkou odmûnu.
Îádné bodnutí, mnoho úsmûvÛ a nûkolik spoleãnû stráven˘ch hodin
pﬁíjemného vyprávûní, to je ta nejkrásnûj‰í bilance, která nás mohla
potkat.
A co v novém ‰kolním roce? Budeme dále pokraãovat ve sportovních a v˘tvarn˘ch krouÏcích, novû pak pﬁipravujeme pro ‰kolní
dûti krouÏek MAL¯ ¤EMESLNÍK, ve kterém si s dûtmi vyzkou‰íme
rÛzná ﬁemesla, pro která se mohou tﬁeba i ve svém Ïivotû dûti rozhodnout. Nauãíme je základním pracovním dovednostem, bezpeãnosti a zruãnosti, najdeme v kaÏdém ten správn˘ ﬁemeslnick˘ potenciál - detail, ãasy a místo se vãas dozvíte.

UÏívejte léto, prázdniny, kamarády a objevujte nová dobrodruÏství
jak sami, nebo tﬁeba s námi, nebo va‰imi rodiãi. V létû se jistû budeme potkávat....
Dûkujeme za vá‰ úsmûv
Petra, Milan a Bﬁezno (nejen) pro dûti z.s.
V‰echny dÛleÏité informace jsou na www.brezno-deti.cz
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Malé ohlédnutí za ‰kolním rokem 2018/2019 v M· Velemín
V leto‰ním ‰kolním roce jsme v na‰í mateﬁské ‰kole pﬁivítaly 40 dûtí. Z toho 13
pﬁed‰kolákÛ, kteﬁí mají povinnou pﬁed‰kolní
docházku.
V˘uka a náplÀ na‰í práce probíhá podle
‰kolního vzdûlávacího programu, kdy se
dûti uãí proÏitkov˘m uãením. SnaÏíme se,
aby se dûti u nás cítily dobﬁe a nic jim zde
nechybûlo.
Seznamujeme dûti se v‰ím, co je pro
Ïivot dÛleÏité. SnaÏíme se vymyslet takov˘
program a akce, které by je bavily a zároveÀ
si z nich odnesly nûco do Ïivota. Stimulujeme rozvoj ﬁeãi a pﬁipravujeme pﬁed‰koláky
pro vstup do Z·.
Jako kaÏd˘ rok probíhá na na‰í M· v˘uka
anglického jazyka za pomoci pana uãitele
Seidla ze Z·. Tyto hodiny probíhají s velk˘m
nad‰ením dûtí.
Pﬁed‰kolní dûti si jako kaÏd˘ rok vyzkou‰ely zasednout do ‰kolních lavic. Úãastnily
se od února dvouhodinové v˘uky 1x t˘dnû
v 1. tﬁídû s paní uãitelkou Rainerovou, která
je bude provázet prvním stupnûm Z·. Na‰e
spolupráce se základní ‰kolou je velice propojena, a tak se dûti lépe a rychleji seznámí
s prostory i dûním ‰koly a usnadní jim to
bezproblémov˘ nástup do 1. tﬁídy. Dále
jsme se ve spolupráci se Z· aktivnû zapojili do v˘roby a prodeje v˘robkÛ na vánoãním
jarmarku a dûti si nacviãily taneãek na ‰kolní akademii.
Velmi dÛleÏit˘m prostﬁedkem pro proÏívání záÏitkÛ v mateﬁské ‰kole je zkoumání
Ïivé a neÏivé pﬁírody, a tak si dûti vyzkou‰ely i rÛzné pokusy. Uãily se objevovat zá(Pokraãování na následující stranû)
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konitosti fyziky a chemie a objevovaly rozmanitosti pﬁírody.
Dal‰í pﬁirozeností dûtí je pohyb, proto
i v tomto roce mohly vyuÏívat cviãební stroje, které máme v na‰í M·. K pohybu slouÏí
i prÛlezky na ‰kolní zahradû, proto bychom
chtûli touto cestou podûkovat OÚ za zakoupení nov˘ch prÛlezek do obou mateﬁsk˘ch
‰kol.
Dûti v tomto ‰kolním roce proÏily mnoho
dal‰ích záÏitkÛ, jako jsou náv‰tûvy rÛzn˘ch
divadel, sférické kino, ma‰karní karneval,
plavání, práce na tabletech, rÛzné náv‰tûvy

napﬁ. hasiãi, kouzelník, dravci. Velice úspû‰ná byla vánoãní besídka, kde se zapojily do vánoãní atmosféry v M· i rodiãe.
Hezké bylo i setkání rodiãÛ a dûti na ‰kolní
zahradû, kde spoleãnû dlabali a zdobili
d˘nû. Je‰tû nás ãeká rozlouãení s pﬁed‰koláky, noc ve ‰kolce a v˘let k Mile‰ovskému
rybníku, kde budou hledat poklad, mohou
se svézt na koni a shlédnou ukázku poslu‰nosti vycviãeného psa.
V‰echny tyto na‰e aktivity a ãinnosti
zaznamenáváme a i vy se na nû mÛÏete
podívat na internetov˘ch stránkách

Mateﬁská ‰kola Mile‰ov
Mateﬁská ‰kola Mile‰ov se nachází
v krásném klidném prostﬁedí obklopeném
pﬁírodou a kopci. Je to ‰kolka jednotﬁídní,
takÏe vûkovû smí‰en˘ch dûtí od 2 do 6 let.
Díky men‰ímu kolektivu jsme spí‰e ‰kolka
„rodinná“. Máme k dispozici 2 podlaÏí,
která se snaÏíme dle moÏností obnovovat
- v horních prostorách pﬁibyl nov˘ nábytek, kter˘ si dûti moc oblíbily. Na‰í prioritou je spokojenost dûtí, poznávání proÏitkem, rozvíjení zdravého sebevûdomí (dûti
mají prostor k vlastnímu rozhodování)
a hlavnû vzájemná ohleduplnost a kamarádství.
Propojujeme se hodnû s pﬁírodou a okolím - pob˘váme dlouho venku, pﬁi procházkách v dûtech prohlubujeme pozornost
k pﬁírodû a okolí. Vytvoﬁili jsme si také her-

báﬁ, do kterého stále budou pﬁib˘vat nové
rostliny, které pﬁi procházkách potkáme. Na
sv˘ch záhoncích si u ‰kolky pûstujeme dal‰í
rostliny, vyãistili jsme si po zimû zahradu
‰kolky od suchého listí a rostlin apod. Na
podzim jsme si nasbírali ‰ípky a udûlali jsme
si ‰ípkov˘ ãaj. Na Vánoce jsme si vykrajovali a pekli perníãky.
Do ‰kolky za námi dorazilo asi 10 druhÛ
vzácn˘ch papou‰kÛ - dûti se tak mohli seznámit s jejich Ïivotem a papou‰ci pﬁedvedli pár sv˘ch poveden˘ch kouskÛ.
Spolupracujeme s Domovem dÛchodcÛ
na rÛzn˘ch akcích, abychom potû‰ili srdíãka
také babiãkám a dûdeãkÛm.
Star‰í dûti mûly moÏnost zúãastnit se nûkolikat˘denního plaveckého kurzu v Lovosicích. Pro pﬁed‰kolní dûti probíhala od února

www.zs-velemin.cz
Myslíme si, Ïe ‰kolní rok 2018/2019 byl
úspû‰n˘ a pﬁipravili jsme pro va‰e dûti
mnoho zajímav˘ch ãinností a aktivit. S tûmi,
kteﬁí po prázdninách nastoupí do první tﬁídy
se rozlouãíme s pocitem, Ïe jsme jim pﬁedali v‰e, co bylo v na‰ich silách a uÏ teì se tû‰íme na dal‰í budoucí Ïáky, kteﬁí k nám nastoupí od 1. 9. 2019.
Závûrem chceme podûkovat v‰em rodiãÛm za spolupráci, za drobné dárky a sponzorské dary.
Kolektiv M· Velemín
jednou t˘dnû pﬁed‰kolní pﬁíprava - docházelo se do jejich budoucí ‰koly ve Velemínû,
kde se tak mohly dûti seznámit se sv˘m budoucím ‰kolním prostﬁedím a plnily úkoly.
Na jaﬁe nám na zahradû M· pﬁibyla nová
prÛlezka s klouzaãkou, za coÏ dûkujeme
obecnímu úﬁadu.
V kvûtnu jsme autobusem vyrazili do Pohádkového lesa v Bílinû, kde si dûti uÏily
v‰emoÏné dﬁevûné pohádkové postavy, ale
také dﬁevûné prÛlezky.
Nyní nás je‰tû ãeká louãení s jedním budoucím ‰kolákem, v˘let a akce s hledáním
pokladu (upeãeme si buﬁtíka, dûti se svezou
na koni a bude pﬁedveden v˘cvik psa) a na
konec besídka pro rodiãe, kde pﬁedvedeme
nûco málo z toho, co jsme se bûhem roku
nauãili.
Mockrát dûkujeme rodiãÛm za celoroãní
spolupráci a materiální podporu.
Kolektiv M· Mile‰ov
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Zápis z jednání zastupitelstva obce
Velemín (dle § 95 zákona o obcích,
v platném znûní) ã. 1/2019 konaného dne 18.3.2019 od 18,00 hodin
Pﬁítomni: Prof. Ing. âechura Luká‰ Ph.D.,
Ing. Duda Miroslav, Hájková Tereza, Hladík Oldﬁich, Chmelaﬁová Ivana, Karfík Vladislav, Kﬁivánek Petr, Mgr. Malíková Ladislava, Pleskaã
Milan, Podhorsk˘ Vítûzslav, Ing. Rainer EvÏen,
Rajni‰ Vlastimil, Seidlová Dagmar, ing. Skalick˘
Jiﬁí,
Omluveni: Janda Petr
BOD â. 1 ÚVOD
Pﬁedsedající schÛze - starosta p. Kﬁivánek pﬁivítal ãleny zastupitelstva a pﬁítomné obãany.
Je pﬁítomno 14 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
sleãnu M. Kunrtovou a ovûﬁovatele zápisu O.Hladík a Ing. E.Rainer
Dále starosta pﬁednesl návrh na sloÏení návrhové komise:
Mgr. L.Malíková, D.Seidlová, Ing. M.Duda.
Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 1/2019: Zastupitelstvo schvaluje
návrhovou komisi ve sloÏení:
Mgr. L.Malíková, D.Seidlová, Ing. M.Duda
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. 2019
5. Volba ãlenÛ finanãního a kontrolního v˘boru
6. Majetek obce
7. RÛzné
8. Diskuse, závûr
V˘sledek hlasování: pro: 14 proti: 0 zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 2/2019 bylo schváleno
BOD â. 2 ZPRÁVA STAROSTY OBCE
Starosta obce seznámil pﬁítomné s jednáním
rady obce od posledního veﬁejného jednání zastupitelstva obce a s ãinností obecního úﬁadu.
BOD â. 3 HOSPODA¤ENÍ OBCE
a) Starosta obce seznámil pﬁítomné s hospodaﬁením obce za mûsíce leden aÏ únor 2019
a se stavy penûÏních prostﬁedkÛ na úãtech
obce (ke dni 18.3.2019):
Návrh na usnesení:
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Zastupitelstvo obce bere na vûdomí zprávu
o hospodaﬁení obce za mûsíce leden aÏ únor
2019.
V˘sledek hlasování: Pro: 14 proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 3/2019 bylo schváleno
b) Projednáno pﬁijetí finanãních darÛ pro obec
Velemín od spoleãnosti Kámen Zbraslav a.s. ve
v˘‰i 84.073,12 Kã a 2.630,06 Kã na dodávku
kameniva v r. 2018 pro potﬁeby obce Velemín.
Dar je poskytnut formou zápoãtu proti pohledávkám za odebrané kamenivo z lomu Dobkoviãky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí finanãních darÛ od spoleãnosti Kámen Zbraslav
a.s. ve v˘‰i 84.073,12 Kã a 2.630,06 Kã na
dodávku kameniva v r. 2018 pro potﬁeby
obce Velemín. Dar je poskytnut formou zápoãtu proti pohledávkám za odebrané kamenivo z lomu Dobkoviãky.
V˘sledek hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 4/2019 bylo schváleno
c) Projednána Ïádost o poskytnutí neinvestiãní dotace pro sportovní klub TJ Sokol Mile‰ov,
z.s., Iâ: 46772570 ve v˘‰i 68.000,- Kã na r.
2019.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
neinvestiãní dotace pro sportovní klub TJ
Sokol Mile‰ov, z.s., Iâ: 46772570 ve v˘‰i
68.000,- Kã na r. 2019.
V˘sledek hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 5/2019 bylo schváleno
d) Projednána Ïádost o poskytnutí neinvestiãní dotace pro spolek Bﬁezno (nejen) pro dûti
z.s., Iâ: 06171931 ve v˘‰i 58.000,- Kã na provoz a zaji‰tûní chodu neziskové organizace v r.
2019.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
neinvestiãní dotace pro spolek Bﬁezno
(nejen) pro dûti z.s., Iâ: 06171931 ve v˘‰i
58.000,- Kã na provoz a zaji‰tûní chodu neziskové organizace v r. 2019.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrÏel
se: 2
Usnesení ã. 6/2019 bylo schváleno
e) Projednána návratná finanãní v˘pomoc
Základní ‰kole a Mateﬁské ‰kole ve Velemínû,
Iâ: 46773703, která je pﬁíspûvkovou organizací
obce Velemín, ve v˘‰i 3,524.992,12 Kã. DÛvodem je nutnost pﬁedfinancování projektu „Víceúãelové zázemí pro enviromentální v˘chovu,
vzdûlávání a osvûtu“. Vrácení v˘pomoci bude
realizováno do konce roku 2020, po ukonãení
a vyúãtování projektu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s návratnou finanãní v˘pomocí Základní ‰kole a Mateﬁské
‰kole ve Velemínû, Iâ: 46773703, která je
pﬁíspûvkovou organizací obce Velemín ve
v˘‰i 3,524.992,12 Kã. DÛvodem je nutnost
pﬁedfinancování projektu „Víceúãelové zázemí pro enviromentální v˘chovu, vzdûlávání a osvûtu“. Vrácení v˘pomoci bude reali-

zováno do konce roku 2020, po ukonãení
a vyúãtování projektu.
V˘sledek hlasování: Pro: 14 proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 7/2019 bylo schváleno
f) Projednán hospodáﬁsk˘ v˘sledek Z· a M·
Velemín za rok 2018. Hospodáﬁsk˘ v˘sledek je
+ 496.352,39 Kã. Souãasnû projednána Ïádost
Z· a M· Velemín o pﬁesun tohoto kladného
hospodáﬁského v˘sledku do rezervního fondu
‰koly.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s pﬁevodem
kladného hospodáﬁského v˘sledku Z· a M·
Velemín ve v˘‰i + 496.352,39 Kã do rezervního fondu ‰koly.
V˘sledek hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 8/2019 bylo schváleno
BOD â. 4 ZMùNY ROZPOâTU OBCE NA R.
2019
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné
s nutností realizace zmûn v rozpoãtu obce z dÛvodu dorovnání skuteãného pﬁíjmu a v˘dajÛ
a pﬁesunu mezi jednotliv˘mi kapitolami - specifikace jednotliv˘ch ãástek a kapitol je uvedena
v pﬁíloze tohoto zápisu vãetnû zdÛvodnûní jednotliv˘ch zmûn. Oproti zveﬁejnûnému návrhu je
nav˘‰ena ãástka v pﬁíjmové ãásti u poloÏky
1334 o 10.000,- Kã. Ve v˘dajové ãásti nav˘‰ení
u kapitoly 3113/6451 o 3,524.993,- Kã, u kapitoly 3900 o 2.000,- Kã, u kapitoly 4351 o 2.000,Kã a u kapitoly 6171 sníÏení o 4.000,- Kã. Celkem se jedná o zv˘‰ení pﬁíjmové ãásti rozpoãtu
o 98.800,- Kã a zv˘‰ení v˘dajové ãásti rozpoãtu
ve v˘‰i 3,524.993,- Kã. Rozdíl mezi pﬁíjmy a v˘daji bude kryt ze stavu penûÏních prostﬁedkÛ na
úãtech obce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoãtové
zmûny v pﬁíjmové ãásti o 98.800,- Kã
a v˘dajové ãásti ve v˘‰i 3,524.993,- Kã tak,
jak byly pﬁedneseny a jsou specifikovány
v pﬁíloze tohoto zápisu. Rozdíl mezi pﬁíjmy
a v˘daji bude kryt ze stavu penûÏních prostﬁedkÛ na úãtech obce.
V˘sledek hlasování: Pro: 14 proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 9/2019 bylo schváleno
BOD â. 5 VOLBA âLENÒ FINANâNÍHO
A KONTROLNÍHO V¯BORU
5.1 Volba ãlenÛ finanãního v˘boru
a) Projednán zpÛsob hlasování o volbû ãlenÛ
finanãního v˘boru - veﬁejné x tajné:
Hlasování veﬁejné: pro: 14 proti: 0 zdrÏel se:
0
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje veﬁejnou
volbu ãlenÛ finanãního v˘boru.
Usnesení ã. 10/2019 bylo schváleno
b) Projednáno poﬁadí hlasování o jednotliv˘ch návrzích, návrh na první hlasování o posledním návrhu pﬁednesl starosta. Souãasnû
bylo projednáno, Ïe bude hlasováno o ãlenech
finanãního v˘boru jako celku.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poﬁadí hlaso-

vání o jednotliv˘ch návrzích - jako první
bude hlasováno o posledním návrhu na obsazení místa ãlenÛ finanãního v˘boru. O ãlenech finanãního v˘boru bude hlasováno
jako o celku.
V˘sledek hlasování: Pro: 14 proti: 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 11/2019 bylo schváleno
c) Návrhy na ãleny finanãního v˘boru rady
obce: Mgr. Malíková navrhuje pí. Dagmar Seidlovou a Ing. Miroslava Dudu.
Dal‰í návrh nebyl pﬁednesen.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti: 0, zdrÏel
se: 2
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce volí Dagmar Seidlovou
a Ing. Miroslava Dudu do funkce ãlena finanãního v˘boru poãtem hlasÛ pro: 12
Usnesení ã. 12/2019 bylo schváleno
d) Dle § 72 zákona ã.128/2000 Sb. o obcích,
v platném znûní a dle naﬁízení vlády ã.
318/2017 Sb., v platném znûní náleÏí pí. Seidlové D. a Ing.Dudovi M. mûsíãní odmûna za
v˘kon funkce ãlena finanãního v˘boru ve v˘‰i
2.736,- Kã.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odmûÀování
pro ãleny finanãního v˘boru:
Ing. Duda Miroslav ve v˘‰i 2.736,- Kã/mûsíc
Seidlová Dagmar ve v˘‰i 2.736,- Kã/mûsíc
OdmûÀování je platné od 1.4.2019.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrÏel
se: 2
Usnesení ã. 13/2019 bylo schváleno
5.2 Volba ãlenÛ kontrolního v˘boru
a) Projednán zpÛsob hlasování o volbû ãlenÛ
kontrolního v˘boru - veﬁejné x tajné:
Hlasování veﬁejné: pro: 14 proti: 0 zdrÏel se:
0
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje veﬁejnou
volbu ãlenÛ kontrolního v˘boru.
Usnesení ã. 14/2019 bylo schváleno
b) Projednáno poﬁadí hlasování o jednotliv˘ch návrzích, návrh na první hlasování o posledním návrhu pﬁednesl starosta. Souãasnû
bylo projednáno, Ïe bude hlasováno o ãlenech
kontrolního v˘boru jako celku.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poﬁadí hlasování o jednotliv˘ch návrzích - jako první
bude hlasováno o posledním návrhu na obsazení místa ãlenÛ kontrolního v˘boru.
O ãlenech kontrolního v˘boru bude hlasováno jako o celku.
V˘sledek hlasování: Pro: 14 proti: 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 15/2019 bylo schváleno
c) Návrhy na ãleny finanãního v˘boru rady
obce: P. Oldﬁich Hladík navrhuje Prof. Ing. Luká‰e âechuru Ph.D. a p. Jarolíma Valína.
Dal‰í návrh nebyl pﬁednesen.
V˘sledek hlasování: Pro: 13 proti: 0, zdrÏel
se: 1
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce volí Prof.Ing. Luká‰e
âechuru Ph.D. a p. Jarolíma Valína do funk-

ce ãlena kontrolního v˘boru poãtem hlasÛ
pro: 13
Usnesení ã. 16/2019 bylo schváleno
d) Dle § 72 zákona ã.128/2000 Sb. o obcích,
v platném znûní a dle naﬁízení vlády ã.
318/2017 Sb., v platném znûní náleÏí Prof.Ing.
L.âechurovi mûsíãní odmûna za v˘kon funkce
ãlena kontrolního v˘boru ve v˘‰i 2.736,Kã/mûsíc
Souãasnû dle § 84, odst.2 písm. v) zák.ã.
128/2000 Sb o obcích, v platném znûní urãuje
mûsíãní odmûnu p.J.Valínovi za v˘kon funkce
ãlena kontrolního v˘boru. V˘‰e odmûny je stanovena analogicky dle naﬁízení vlády ã.
318/2017 Sb., v platném znûní, (2.736,- Kã 1.641,- Kã = 1.095,- Kã) ve v˘‰i 1.095,Kã/mûsíc.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odmûÀování
pro ãleny kontrolního v˘boru:
Prof.Ing. Luká‰ âechura ve v˘‰i 2.736,Kã/mûsíc
p.Jarolím Valín ve v˘‰i 1.095,- Kã/mûsíc
OdmûÀování je platné od 1.4.2019.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrÏel
se: 1
Usnesení ã. 17/2019 bylo schváleno
BOD â. 6 MAJETEK OBCE
a) Projednána smlouva o zﬁízení vûcného
bﬁemene - sluÏebnosti ã.IP-12-4004752/VB001,
LT, Bíl˘ Újezd-kNN, ppã.79/23, nové OM t˘kající se uloÏení kabelu NN na pozemku p.p.ã.
1128/2 ve vlastnictví obce Velemín v k.ú. Bíl˘
Újezd za cenu 1.000,- Kã + DPH. Oprávnûn˘
âEZ Distribuce a.s.. Jedná se o zﬁízení nového
odbûrního místa pro stavbu nového RD (p.Nejedl˘). Smlouva bude slouÏit pro vklad práva do
KN.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene - sluÏebnosti ã.IP-12-4004752/VB001, LT, Bíl˘
Újezd-kNN, ppã.79/23, nové OM t˘kající se
uloÏení kabelu NN na pozemku p.p.ã. 1128/2
ve vlastnictví obce Velemín v k.ú. Bíl˘ Újezd
za cenu 1.000,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ âEZ
Distribuce a.s.. Jedná se o zﬁízení nového
odbûrního místa pro stavbu nového RD
(p.Nejedl˘). Smlouva bude slouÏit pro vklad
práva do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 14, proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 18/2019 bylo schváleno
b) Projednána smlouva o zﬁízení vûcného
bﬁemene - sluÏebnosti ã.IP-12-4005102/VB001,
LT, Velemín-NN, ppã.152/1, nové OM t˘kající se
uloÏení kabelu NN na pozemku p.p.ã. 1902/1 ve
vlastnictví obce Velemín v k.ú. Velemín za cenu
1.000,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce
a.s.. Jedná se o zﬁízení nového odbûrního místa
pro stavbu nového RD (manÏelé Fockeovi).
Smlouva bude slouÏit pro vklad práva do KN.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene - sluÏebnosti ã.IP-12-4005102/VB001, LT, Velemín-NN, ppã.152/1, nové OM t˘kající se uloÏení kabelu NN na pozemku p.p.ã. 1902/1 ve
vlastnictví obce Velemín v k.ú. Velemín za

cenu 1.000,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s.. Jedná se o zﬁízení nového odbûrního místa pro stavbu nového RD (manÏelé Fockeovi). Smlouva bude slouÏit pro
vklad práva do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 14, proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 19/2019 bylo schváleno
c) Projednána smlouva o zﬁízení vûcného
bﬁemene - sluÏebnosti ã.IV-12-4016705/VB002,
LT, Bíl˘ Újezd, ãp.99, pﬁípojka NN t˘kající se uloÏení kabelu NN na pozemku p.p.ã. 1466/40 ve
vlastnictví obce Velemín v k.ú. Velemín za cenu
1.000,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce
a.s.. Jedná se o zﬁízení nového odbûrního místa
pro stavbu nového RD (p.Kozel). Smlouva bude
slouÏit pro vklad práva do KN.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene - sluÏebnosti ã.IV-12-4016705/VB002, LT, Bíl˘
Újezd, ãp.99, pﬁípojka NN t˘kající se uloÏení
kabelu NN na pozemku p.p.ã. 1466/40 ve
vlastnictví obce Velemín v k.ú. Velemín za
cenu 1.000,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s.. Jedná se o zﬁízení nového odbûrního místa pro stavbu nového RD
(p.Kozel). Smlouva bude slouÏit pro vklad
práva do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 14, proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 20/2019 bylo schváleno
d) Projednána smlouva o zﬁízení vûcného
bﬁemene ã. 9900097912_2/VB t˘kající se uloÏení plynovodního potrubí na pozemku p.p.ã.
1465/1 ve vlastnictví obce Velemín v k.ú. Velemín za cenu 450,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ GAS
Net s.r.o.. Jedná se o zﬁízení nového odbûrního
místa pro stavbu nového RD (p. Peﬁina). Smlouva bude slouÏit pro vklad práva do KN.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene ã.
9900097912_2/VB t˘kající se uloÏení plynovodního potrubí na pozemku p.p.ã. 1465/1
ve vlastnictví obce Velemín v k.ú. Velemín za
cenu 450,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ GAS Net
s.r.o.. Jedná se o zﬁízení nového odbûrního
místa pro stavbu nového RD (p. Peﬁina).
Smlouva bude slouÏit pro vklad práva do
KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 14, proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 21/2019 bylo schváleno
e) Projednána kupní smlouva mezi obcí Velemín a ¤SD âR ã. 1891/21/19-21630-hak o odkoupení pozemkÛ p.ã. 600/3 o v˘mûﬁe 368 m2,
p.ã. 600/56 o v˘mûﬁe 31 m2, p.ã. 635/10 o v˘mûﬁe 386 m2, p.ã. 635/11 o v˘mûﬁe 118 m2,
p.ã. 635/12 o v˘mûﬁe 8 m, p.ã. 638/2 o v˘mûﬁe
175 m2 v k.ú. Dobkoviãky. Jedná se o pozemky, které jsou souãástí dálnice D8. Cena stanovena znaleck˘m posudkem ã. 4426/3/2019 ve
v˘‰i 108.600,- Kã.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
kupní smlouvy ã. 1891/21/19-21630-hak
o prodeji p.ã. 600/3 o v˘mûﬁe 368 m2, p.ã.
600/56 o v˘mûﬁe 31 m2, p.ã. 635/10 o v˘mûVELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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ﬁe 386 m2, p.ã. 635/11 o v˘mûﬁe 118 m2, p.ã.
635/12 o v˘mûﬁe 8 m, p.ã. 638/2 o v˘mûﬁe
175 m2 v k.ú. Dobkoviãky. Jedná se o pozemky, které jsou souãástí dálnice D8. Cena
je stanovena znaleck˘m posudkem ã.
4426/3/2019 ve v˘‰i 108.600,- Kã. Náklady
spojené s uzavﬁením smlouvy a povolením
vkladu práva do KN budou hrazeny ¤SD âR.
V˘sledek hlasování: Pro: 14, proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 22/2019 bylo schváleno
f) Projednána Ïádost manÏelÛ ·tefana a Terezie Mikov˘ch, Bílinka 26, o odkoupení ãásti
pozemku p.ã. 484/1 v k.ú. Boreã u Lovosic.
Jedná se o pozemek kde je umístûn vodojem.
Îadatelé jsou souãasn˘mi uÏivateli tohoto pozemku.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej
ãásti pozemku p.ã. 484/1 v k.ú. Boreã u Lovosic manÏelÛm Mikov˘m.
V˘sledek hlasování: Pro: 14 proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 23/2019 bylo schváleno
g) Projednána Ïádost manÏelÛ Tomá‰e a Mironie HrÛzov˘ch, Velemín 87 o narovnání majetkoprávního vztahu k nemovitostem p.ã.st.85
vãetnû stavby stodoly a p.p.ã. 47/5 v k.ú. Velemín. Jedná se o nemovitosti, které jsou manÏeli
HrÛzov˘mi dlouhodobû uÏívány a stavba stodoly je udrÏována a opravována. pozemky, které
jsou souãástí zahrady u nemovitosti, která je ve
vlastnictví Ïadatelky. Souãasnû se jedná o pozemky, které jsou pﬁístupné pouze pﬁes pozemky Ïadatelky nebo pozemky ve vlastnictví tﬁetích
osob. O cenû nemovitosti - stodoly byl vypracován znaleck˘ posudek ã. 9138/022, znalcem
ing. Vladimírem Chaberou. Cena stanovena na
107.295,30 Kã. Souãasnû manÏelé HrÛzovi odhadem vyãíslili hodnotu prací jimi vykonan˘ch
a uhrazen˘ch na nemovitosti - stodole na
97.300,- Kã. Návrh je na sníÏení kupní ceny stanovené znaleck˘m posudkem na 50 %, tzn. na
53.648,- Kã. Cena pozemkÛ nebude sníÏena
a bude plnû dle znaleckého posudku. Pozemek
p.ã. st. 85 bude rozdûlen geometrick˘m plánem
a ãást bude pﬁevedena majitelÛm sousední nemovitosti ãp. 95. Pﬁesné rozdûlení bude stanoveno pﬁímo na místû za úãasti majitelÛ ãp.95,
manÏelÛ HrÛzov˘ch a zástupce obce. (Pﬁedcházelo usnesení ZO ã. 52/2018 ze dne 17.9.2018)
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nemovitosti - stodoly na p.ã. st.85 za cenu 53.648,Kã, dále pozemkÛ p.ã. st. 85 o v˘mûﬁe dle
v˘sledku zamûﬁení geometrick˘m plánem
a celé p.p.ã. 47/5 o v˘mûﬁe 79 m2 v k.ú. Velemín. Pﬁesné rozdûlení bude stanoveno
pﬁímo na místû za úãasti majitelÛ ãp.95,
manÏelÛ HrÛzov˘ch a zástupce obce. Cena
pozemkÛ je stanovena dle znaleckého posudku ã. 9138/022. Nabyvatelé jsou manÏelé
Tomá‰ a Mironie HrÛzovi. Náklady spojené
s vyhotovením kupní smlouvy a povolením
vkladu do KN budou hrazeny nabyvateli.
V˘sledek hlasování: Pro: 14, proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 24/2019 bylo schváleno
h) Projednána Ïádost manÏelÛ Radka GáboVELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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ra a Radky Gábor ·vejchové, Terezínská
215/16, Lovosice o odkoupení ãásti pozemku
p.ã.st.85 v k.ú. Velemín. Jedná se o ãást pozemku pﬁímo navazující na stavbu domu ãp. 95,
a to v ‰íﬁce 3m po celé délce domu aÏ ke stavbû stodoly.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej ãásti
pozemku p.ã. st. 85 o v˘mûﬁe dle geometrického zamûﬁení. Jedná se o ãást o ‰íﬁce cca
3m po celé délce domu ãp. 95 Velemín v k.ú.
Velemín manÏelÛm Radkovi Gáborovi
a Radce Gábor ·vejchové. Pﬁesné rozdûlení
bude stanoveno pﬁímo na místû za úãasti
majitelÛ ãp.95, manÏelÛ HrÛzov˘ch a zástupce obce. Cena pozemkÛ je stanovena dle
znaleckého posudku ã. 9138/022. Náklady
spojené s vyhotovením kupní smlouvy a povolením vkladu do KN budou hrazeny nabyvateli.
V˘sledek hlasování: Pro: 14, proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 25/2019 bylo schváleno
ch) Projednána Ïádost manÏelÛ Ondﬁeje
a Olgy Anto‰ov˘ch, o odkoupení ãástí pozemkÛ
p.ã. 655, 586/1 a 77 v k.ú. Oparno. Jedná se
o pozemek, kter˘ sousedí s domem ãp. 35 v jejich vlastnictví, je zde umístûna odpadní jímka
a Ïadatelé chtûjí provést terénní úpravy pro
odvlhãení domu ãp.35. V souãasné dobû jsou
zde vysázeny okrasné dﬁeviny a tvoﬁí veﬁejné
prostranství. Pﬁesné rozdûlení bude stanoveno
pﬁímo na místû za úãasti ÏadatelÛ a zástupce
obce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej ãástí
pozemkÛ p.ã. 655, 586/1 a 77 v k.ú. Oparno
manÏelÛm Anto‰ov˘m. Pﬁesné rozdûlení
bude stanoveno pﬁímo na místû za úãasti
ÏadatelÛ a zástupce obce. Cena stanovena
na 20,- Kã/m2 + náklady spojené s uzavﬁením smlouvy a povolením vkladu práva do
KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel
se: 2
Usnesení ã. 26/2019 bylo schváleno
i) Projednána Ïádost p. Vojtûcha Stoklásky
a paní Radky Davídkové, Velemín 154 o odkoupení ãásti pozemku p.ã. 558/1 v k.ú. Velemín.
Je Ïádána ãást navazující na p.ã. st. 176
a p.p.ã. 558/16, které jsou ve vlastnictví ÏadatelÛ.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej
ãásti pozemku p.ã. 558/1 v k.ú. Velemín panu
Vojtûchu Stokláskovi a paní Radce Davídkové.
V˘sledek hlasování: Pro: 14 proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 27/2019 bylo schváleno
j) Projednány Ïádosti paní Kateﬁiny Deusové,
OsvoboditelÛ 201/4, Lovosice a spoleãné Ïádosti pana Pavla âervenky, Velemín 55 a Jany
Fujaãkové, Velemín 117 o odkup pozemku
p.p.ã. 559/10 o v˘mûﬁe 1359 m2 v k.ú. Velemín.
Jedná se o pozemek, kter˘ je moÏno vyuÏít
k zástavbû rodinn˘m domem. V souãasné dobû
slouÏí ãást jako zahrada u domu ve vlastnictví
paní Fujaãkové, která Ïádá pﬁevod ãásti po-

zemku jako zahrady a ãást je uÏívána panem
âervenkou také jako zahrada, kter˘ souãasnû
uvádí, Ïe chce v budoucnu tento pozemek vyuÏít pro stavbu rodinného domu pro syna. Paní
Deusová Ïádá o prodej z dÛvodu v˘stavby rodinného domu. Cena bude stanovena dle znaleckého posudku. Je navrhováno, aby v tomto
pﬁípadû bylo postupováno takto: pozemek aby
byl rozdûlen geometrick˘m plánem, novû vzniklá ãást za domem ãp. 138 a za p.ã. 559/8 byla
prodána paní Fujaãkové jako zahrada a zb˘vající ãást prodána panu âervenkovi nebo paní
Deusové. V pﬁípadû ãásti pro p.âervenku nebo
pí.Deusovou stanovit povinnost zahájit v˘stavbu RD do dvou let od prodeje a souãasnû vloÏit
pﬁedkupní právo obce k tomuto pozemku za
prodejní cenu. Po diskusi je navrÏeno odloÏení
rozhodnutí o prodeji a umoÏnit pﬁípadnou dohodu v‰ech ÏadatelÛ.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí
o prodeji pozemku p.ã. 559/10 v k.ú. Velemín
na pﬁí‰tí jednání zastupitelstva obce.
V˘sledek hlasování: Pro: 14, proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 28/2019 bylo schváleno
k) Projednán nákup pozemkÛ v k.ú.Bíl˘ Újezd
- okolí vodojemu v osadû Bíl˘ Újezd. Konkrétnû
se jedná o pozemky p.ã. 47/5, 47/6, 47/7, 47/8,
47/10, 1133/17,
1133/18, 1133/19 v k.ú. Bíl˘ Újezd. Cena stanovena dohodou ve v˘‰i 20,- Kã/m2. Náklady
spojené s vyhotovením kupní smlouvy a povolením vkladu do KN budou hrazeny obcí.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemkÛ v k.ú.Bíl˘ Újezd - okolí vodojemu
v osadû Bíl˘ Újezd. Konkrétnû se jedná o pozemky p.ã. 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 47/10,
1133/17, 1133/18, 1133/19 v k.ú. Bíl˘ Újezd.
Cena stanovena dohodou ve v˘‰i 20,Kã/m2. Náklady spojené s vyhotovením
kupní smlouvy a povolením vkladu do KN
budou hrazeny obcí.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel
se: 2 (p.Hladík a Rainer nepﬁítomni hlasování)
Usnesení ã. 29/2019 bylo schváleno
l) Projednán zámûr nákupu pozemkÛ v k.ú.
Velemín - plocha urãená pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ v lokalitû okolo chodníku na hﬁbitov
ve Velemínû. Konkrétnû se jedná o pozemky
p.ã. 347, 354/39 a 263/4 v k.ú. Velemín.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zámûr nákupu pozemkÛ v k.ú. Velemín - plocha urãená
pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ v lokalitû
okolo chodníku na hﬁbitov ve Velemínû.
Konkrétnû se jedná o pozemky p.ã. 347,
354/39 a 263/4 v k.ú. Velemín. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, geometrick˘m plánem a povolením vkladu do KN
budou hrazeny obcí.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel
se: 2 (p.Hladík a âechura nepﬁítomni hlasování)
Usnesení ã. 30/2019 bylo schváleno
m) Projednán zámûr nákupu pozemkÛ v k.ú.

Velemín - pozemek je souãástí komunikace k Bure‰ov˘m. Konkrétnû se jedná o pozemky
p.ã. 137/25 v k.ú. Velemín.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zámûr nákupu pozemkÛ v k.ú. Velemín - pozemek je
souãástí komunikace. Konkrétnû se jedná
o pozemky p.ã. 137/25 v k.ú. Velemín. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy,
geometrick˘m plánem a povolením vkladu
do KN budou hrazeny obcí.
V˘sledek hlasování: Pro: 14, proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 31/2019 bylo schváleno
n) Projednán zámûr nákupu pozemkÛ v k.ú.
Velemín - pozemek je souãástí komunikace k máchadlÛm. Konkrétnû se jedná o pozemky
p.ã. 115/1 v k.ú. Velemín.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zámûr nákupu pozemkÛ v k.ú. Velemín - pozemek je
souãástí komunikace. Konkrétnû se jedná
o pozemky p.ã. 115/1 v k.ú. Velemín. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy,
geometrick˘m plánem a povolením vkladu
do KN budou hrazeny obcí.
V˘sledek hlasování: Pro: 14, proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 32/2019 bylo schváleno
o) Projednán zámûr nákupu pozemkÛ v k.ú.
Velemín - pozemek je souãástí komunikace - od
Maliãk˘ch k âervenkov˘m. Konkrétnû se jedná
o pozemky p.ã. 559/7 v k.ú. Velemín.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zámûr nákupu pozemkÛ v k.ú. Velemín - pozemek je
souãástí komunikace. Konkrétnû se jedná
o pozemky p.ã. 559/7 v k.ú. Velemín. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy,
geometrick˘m plánem a povolením vkladu
do KN budou hrazeny obcí.
V˘sledek hlasování: Pro: 14, proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 33/2019 bylo schváleno
p) Projednán nákup pozemkÛ v k.ú. Boreã
u Lovosic - pﬁístupová komunikace do osady
Boreã. Konkrétnû se jedná o pozemky p.ã.
450/3 v k.ú. Boreã u Lovosic. Cena stanovena
dohodou ve v˘‰i 80,- Kã/m2. Náklady spojené
s vyhotovením kupní smlouvy a povolením vkladu do KN budou hrazeny obcí.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemkÛ v k.ú. Boreã u Lovosic - pﬁístupová
komunikace do osady Boreã. Konkrétnû se
jedná o pozemky p.ã. 450/3 v k.ú. Boreã
u Lovosic. Cena stanovena dohodou ve v˘‰i
80,- Kã/m2. Náklady spojené s vyhotovením
kupní smlouvy a povolením vkladu do KN
budou hrazeny obcí.
V˘sledek hlasování: Pro: 14, proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 34/2019 bylo schváleno
q) Projednán nákup pozemkÛ v k.ú. Oparno souãásti místních komunikací v osadû Oparno.
Konkrétnû se jedná o pozemky p.ã. 38/1, 42/8
v k.ú. Oparno. Náklady spojené s vyhotovením

kupní smlouvy, geometrick˘ch plánÛ a povolením vkladu do KN budou hrazeny obcí.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemkÛ v k.ú. Oparno - souãásti místních komunikací v osadû Oparno. Konkrétnû se
jedná o pozemky p.ã. 38/1, 42/8 v k.ú. Oparno. Náklady spojené s vyhotovením kupní
smlouvy, geometrick˘ch plánÛ a povolením
vkladu do KN budou hrazeny obcí.
V˘sledek hlasování: Pro: 14, proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 35/2019 bylo schváleno
BOD â. 7 RÒZNÉ
a) Projednána Ïádost pana Vojtûcha Stoklásky, Velemín 154 o pﬁíspûvek na poﬁízení ekologického vytápûní v rodinném domû ãp. 2 Mile‰ov - jedná se o poﬁízení ekologického kotle
OPOP H 824 AP, emisní tﬁída 4.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek
panu Vojtûchu Stokláskovi, Velemín 154 na
poﬁízení ekologického kotle OPOP H 824 AP,
emisní tﬁída 4, v rodinném domû ãp. 2 Mile‰ov ve v˘‰i 10.000,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 14 , proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 36/2019 bylo schváleno
b) Projednána Ïádost manÏelÛ Tomá‰e
a Jany Majerníkov˘ch, Dobkoviãky 51 o pﬁíspûvek na poﬁízení ekologického vytápûní v rodinném domû ãp. 51 Dobkoviãky - jedná se o poﬁízení ekologického kotle Dakon DOR N25.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek
manÏelÛm Tomá‰ovi a Janû Majerníkov˘m,
Dobkoviãky 51 na poﬁízení ekologického
kotle Dakon DOR N25 v rodinném domû ãp.
51 Dobkoviãky ve v˘‰i 10.000,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 14 , proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 37/2019 bylo schváleno
d) Projednáno uzavﬁení Nájemní smlouvy ã.
6440-MPS5-2018-019, Smlouvy o smlouvû budoucí darovací ã. 6440-MbDS5-2019-001
a Smlouvy o smlouvû budoucí o zﬁízení sluÏebnosti inÏen˘rsk˘ch sítí ã. 6440-MbVB5-2018004. Tyto smlouvy se t˘kají pronájmu ãásti vojenského objektu na st.165/4 v k.ú. Mile‰ov
u Lovosic od 28.3.2019 do 27.3.2027, kde je
provozována Chata Mile‰ovka a umístûní inÏen˘rsk˘ch sítí na pozemcích ve vlastnictví obce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení Nájemní smlouvy ã. 6440-MPS5-2018-019
o pronájmu ãásti objektu na st.p.ã. 165/4
v k.ú. Mile‰ov u Lovosic na období od
28.3.2019 do 27.3.2027.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
Smlouvy o smlouvû budoucí darovací ã.
6440-MbDS5-2019-001 t˘kající se budoucího
uzavﬁení darovací smlouvy o darování vybudované investice ve vojenském objektu,
vlastníku objektu, v pﬁípadû ukonãení nájemní smlouvy.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
Smlouvy o smlouvû budoucí o zﬁízení sluÏebnosti inÏen˘rsk˘ch sítí ã. 6440-MbVB52018-004 t˘kající se uloÏení vodovodní a ka-

nalizaãní pﬁípojky do pozemkÛ p.ã. 1093/1
a 1093/2 v k.ú. Mile‰ov u Lovosic.
V˘sledek hlasování: Pro: 14 , proti 0, zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 38/2019 bylo schváleno
BOD â. 8 DISKUSE
BOD ã.2
-p.Karfík - ohlednû dotace na hﬁbitovní zeì
v Mile‰ovû, o kter˘ hﬁbitov se jedná?
-p. Kﬁivánek - jedná se o nov˘ hﬁbitov. Bylo
podmínkou dotace, aby se jednalo o hﬁbitov,
kter˘ je uÏíván.
BOD ã.3 (d)
-p. Kﬁivánek - vyzval pﬁedsedu spolku Bﬁezno
(nejen) pro dûti z.s., Ing. Milana Maternu, aby
pﬁedloÏil prezentaci zastupitelÛm ohlednû ãinnosti spolku za r. 2018 a plán na r. 2019
-p.Materna - seznámil pﬁítomné s programem
a ãinností spolku. Dotace by byla pouÏita pﬁeváÏnû na mzdové náklady a odvody z mzdy.
-p. âechura - Bﬁezno bude muset také vykazovat úãasti dûtí vãetnû seznamu a fotodokumentací jako je to u ostatních akcí?
-p. Kﬁivánek - dotace má jiné podmínky pro
vyúãtování. Finanãní pﬁíspûvky na poﬁádání kulturních akcí, které obec poskytuje jsou jiného
charakteru. I kdyÏ to není v zápisech z auditu,
auditorky se ptají na poãty dûtí a fotodokumentaci.
-p. âechura - vím jak˘ v˘znam má slovo dotace. Pouze mû zajímá, zda jsou nastavená
stejná pravidla pro v‰echny.
-p. Kﬁivánek - ano pro v‰echny finanãní pﬁíspûvky jsou nastavena stejná pravidla.
-p.Karfík - proã se tedy konkrétnû na akci
MDÎ, která byla v Mile‰ovû nemusí dokládat seznam a fotodokumentace?
-p.Kﬁivánek - musí se to dokládat. V zápisech
z rady obce jsou stanovené podmínky, za jak˘ch se vyplatí finanãní pﬁíspûvek. Pokud jste
schopni navrhnout jiné podmínky, rádi si je vyslechneme.
-p. Skalick˘ - byli jsme nuceni pﬁistoupit ke
kontrole vydan˘ch penûz na kulturní akce. Sami
jste proti, kdyÏ nûco není pod kontrolou, obzvlá‰tû pokud se to t˘ká penûz. Chceme pouze
nûjak˘m zpÛsobem kontrolovat, zda jsou v˘daje pﬁimûﬁené, není to Ïádná persekuce. Divím
se, Ïe Vám to vadí.
-p. âechura - podle mû ty podmínky stejné
nejsou. Jak mÛÏete v dne‰ní dobû v rámci
GDPR poÏadovat fotodokumentaci?
-p. Malíková - v tomto si Vám dovoluji oponovat. Jsme pro‰koleni povûﬁencem GDPR
a pokud se fotografie pouÏívají pro veﬁejné
úãely a nejsou zveﬁejnûny osobní údaje jako
napﬁ. jméno, pﬁíjmení, adresa ãi dal‰í údaje se
zveﬁejnûním není problém.
BOD ã.6 (j)
-p. âechura - je tento pozemek veden˘ jako
zahrada nebo stavební parcela?
-p. Kﬁivánek - v KN je tento pozemek veden˘
jako zahrada, ale je v souvisle zastavûném
území obce.
-p.âechura - jak jsme v takov˘ch pﬁípadech
rozhodovali dﬁíve?
-p. Kﬁivánek - o takovém to pﬁípadû jsme
je‰tû nerozhodovali.
-p. Deusová - jsem jedna z ÏadatelÛ o tento
pozemek a zajímalo by mû, zda je jedin˘m dÛvodem to, Ïe pan âervinka je místní a má tu trVELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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val˘ pobyt. Také jsem pﬁistoupila na dûlení tohoto pozemku, aby sousední majitelé uÏívali tu
ãást jako zahradu.
-p. Karfík - dle mého názoru by mûl pan âervinka poÏádat o celou stavební parcelu a vyﬁe‰it to soutûÏí. Pokud by to vyhrál a nepostavil by
do 2 let parcela by se vrátila zpátky obci jako
celek.
-p. Kﬁivánek - snaÏíme se o to, aby nevznikali sousedské spory.
-p. Karfík - navrhuji rovnou soutûÏ o stavební
parcelu
-p. âechura - dávám protinávrh a to odloÏení
do pﬁí‰tího jednání ZO
BOD ã.7 (d)
-p. âechura - je to dobﬁe pro obec, aby se
prodluÏovala nájemní smlouva?
-p. Kﬁivánek - máme 2 Ïádosti o pronájem
Chaty Mile‰ovka. Jedna je se souãasn˘m nájemcem a druhá od Destinaãní agentury âeské
stﬁedohoﬁí kam jedeme zítra na jednání. Obec
by byla nájemcem a zároveÀ zabezpeãila provoz prostﬁednictvím dal‰ího z nájemcÛ.
-p. Karfík - bude obec dûlat nûjakou údrÏbu,
mluvilo se o tom, ale nic se neopravilo? Jedná
se o opûrnou zeì, schody, zábradlí.
-p. Kﬁivánek - opûrná zeì by se mûla opravit.
Tyto detaily budeme vûdût, aÏ po jednání
s agenturou.
-p. Karfík - po vichﬁici se sesunul prostor na
vyhlídkovou plo‰inu, polámaly se stromy a dále
závada na „vodovodním vedení „. Bylo by dobré
s tím, nûco udûlat.
-p. Kﬁivánek - souãasn˘ nájemce to nechal
zamrznout.
-p. Hladík - také by bylo dobré udûlat nahoﬁe
zábradlí.
-p. Kﬁivánek - záleÏí jestli je to v majetku obce
nebo vojákÛ.
BOD ã.8
-p. Kadlec - má obec nûjak˘ nástroj k tomu
jak ovlivnit barvu fasády u rodinn˘ch domÛ?
-p. Kﬁivánek - moc moÏností nemá. Vychází
se ze stavebního zákona a v pﬁípadû novostaveb to hlídá CHKO.
-p. Kadlec - nestálo by za to udûlat nûjak˘
motivaãní program podpory pro barvu fasády?
Mûli bychom se snaÏit udrÏovat obec ve vesnické zástavbû. Pokud budete chtít rád Vám
s tím pomÛÏu a poradím díky recenzím z jin˘ch
obcí ãi mûst, kter˘m to pomáhá.
-p. Kﬁivánek - moÏné by to teoreticky bylo.
ZáleÏí na financích a také na tom, do jak velké
míry by obãané vyuÏívali takto nastaven˘ dotaãní program.
-p. âechura - obec by na nûkter˘ch místech
mohla vypadat lépe.
-p. Faustus - jak to vypadá s pitnou vodou na
Borãi?
-p. Kﬁivánek - Je zpracován posudek na náhradní zdroj pitné vody - nov˘ vrt. MÎP pﬁipravuje dotaãní titul na pitnou vodu, na kter˘ chceme podávat Ïádost.
-p. Faustus - bude se nûjak˘m zpÛsobem
ﬁe‰it i kanalizace?
-p. Kﬁivánek - bohuÏel se na Borãi nikdy nepovolí âOV, protoÏe zde není Ïádná stálá vodoteã.
-p. Faustus - co se t˘ãe ãerné skládky na

Borãi. Mohu b˘t nûjak nápomocen? Komu patﬁí
pozemek?
-p. Kﬁivánek - bohuÏel jsem to je‰tû nestihl
ﬁe‰it. Stavba patﬁí paní Matvijové a pozemek
panu Paﬁezovi.
-p. Faustus - jak to bude s rekultivací cesty
okolo dûtského hﬁi‰tû na Bílince k novostavbû
RD? Zamûstnává obec pracovníky veﬁejnû prospû‰n˘ch prací?
-p. Kﬁivánek - bohuÏel s tûmito pracovníky je
problém. Uvidí se aÏ po jednání s Úﬁadem
práce.
-p. Faustus - bude se odstraÀovat retardér
podél silnice na Bílince u JandÛ? Stejnû nesplÀuje úãel odvádûní vody.
-p. Kﬁivánek - o odstranûní jsme jednali se
SÚS a byla proti.
-p. Faustus - v ReÏném Újezdû u novostaveb
stál o víkendu kamion. Je to tam nebezpeãné,
není vidût do kﬁiÏovatky.
-p. Kﬁivánek - obec nemá pravomoce jak toto

ﬁe‰it. V takov˘ch to pﬁípadech je potﬁeba zavolat Policii âR. Budeme iniciovat umístûní dopravního znaãení - zákaz stání na hlavní silnici
pﬁes ReÏn˘ Újezd.
-p.Gábor ·vejchová - mohla bych Vás poÏádat, aby jste kontaktovali majitele HrÛzovi k odstranûní cisterny? BohuÏel se nám je nepodaﬁilo kontaktovat a potﬁebujeme do mûsíce postavit le‰ení a udûlat fasádu.
-p. Kﬁivánek - pokusím se je co nejdﬁíve kontaktovat.
Závûr veﬁejného zasedání zastupitelstva
obce provedl starosta p.Petr Kﬁivánek (20,20
hod.)
Zápis byl vyhotoven dne 20.3.2019
Zapisovatelka: Kunrtová Monika
Ovûﬁovatelé zápisu: Ing.Rainer E.
Hladík O.
Starosta: Petr Kﬁivánek
Dne: 20.3.2019
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