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VáÏení spoluobãané,
dovolte mi, v tomto pﬁedvánoãním ãase,
trochu bilancování uplynulého roku.
Po dlouh˘ch letech dojednávání se nám podaﬁilo v tomto roce
zaãít s dobudováním spla‰kové kanalizace v Mile‰ovû a budováním
kanalizace s ãistírnou odpadních vod v Dobkoviãkách. Jedná se
o jednu z nejvût‰ích investiãních akcí na‰í obce, kde náklady dosahují více neÏ 50 mil. korun. Vûﬁím, Ïe v následujícím roce se nám podaﬁí tuto akci dokonãit a zkvalitnit tak Ïivot v na‰í obci dal‰ím obãanÛm. Podaﬁilo se vybudovat dva náhradní zdroje pitné vody (ve Velemínû a Dobkoviãkách), které nám pomohou, v pﬁípadû nedostatku
vody ze stávajících zdrojÛ, aby v‰ichni obãané mûli dostatek pitné
vody a nemuseli jsme pﬁistupovat k omezení dodávek. V dal‰ím období bude následovat jejich zapojení do vodovodní sítû. V místní
ãásti Kleteãná bylo v leto‰ním roce vybudováno 9 domovních ãistíren odpadních vod. S touto iniciativou pﬁi‰li sami obãané, kteﬁí také
po celou dobu aktivnû vstupovali do jednotliv˘ch jednání jak s poskytovatelem dotace, tak pﬁímo se zhotovitelem. V na‰í základní
‰kole byla nákladem 3,5 mil. korun vybudována nová uãebna enviromentální v˘chovy vãetnû venkovního v˘ukového prostoru pﬁírodních vûd pﬁed tûlocviãnou. Tato akce by mûla b˘t více neÏ z 90 %
hrazena z dotaãních penûz. Vzhledem k tomu, Ïe musela b˘t pﬁedfinancována, zatím tyto prostﬁedky vynaloÏila obec. Za to, Ïe tato
akce mohla b˘t realizována, patﬁí nejvût‰í dík paní uãitelce Mgr.
Koubové a také paní ﬁeditelce Mgr. Malíkové. Do‰lo tím opût k dal‰ímu zlep‰ení v na‰í ‰kole ve vybavenosti a moÏnostech v˘uky, kterou nám závidí základní ‰koly z mnohem vût‰ích mûst. Bylo zapoãato se stavbou sportovního centra nad hﬁi‰tûm ve Velemínû, které
bude po dobudování slouÏit nejen fotbalistÛm, ale v‰em obãanÛm,
protoÏe souãástí objektu jsou prostory pro komunitní setkávání
a také zde bude sauna pro veﬁejnost. Pokraãovali jsme v opravách
obecních budov a domÛ a jsme pﬁesvûdãeni, Ïe vynaloÏené prostﬁedky a práce je na tûchto budovách znát.
Abych jen nechválil, je nutno také konstatovat, Ïe nûkteré vûci se
nám bohuÏel nepodaﬁily. Konkrétnû se nám nepodaﬁilo zajistit dotaãní prostﬁedky na pﬁestavbu b˘valého obchodu v Mile‰ovû, ze kterého by mûlo vzniknout centrum pro setkávání obãanÛ a poﬁádání
kulturních akcí. Mûli jsme v plánu také opravu oplocení okolo hﬁbitova v Mile‰ovû a dal‰í pokraãování oprav obecních komunikací. BohuÏel ani zde se nám nepodaﬁilo získat potﬁebné finance z dotaãních
zdrojÛ. Samostatnou kapitolou je oprava památníku v‰em padl˘m
v obou svûtov˘ch válkách na návsi ve Velemínû a pokraãování oprav
objektu glorietu v zámeckém parku v Mile‰ovû, kde jsme mûli finance pﬁislíbeny, ale i v tûchto pﬁípadech nakonec bylo poskytnutí penûz
z Ministerstva obrany a Ministerstva kultury nakonec zamítnuto.
Vûﬁte v‰ak, Ïe budeme nadále bojovat i v následujícím roce a budeme se snaÏit získat finanãní prostﬁedky na realizaci tûchto akcí.
Velkou investicí a velk˘m závazkem do budoucna, je také získání
objektu ãp.1 ve Velemínû do vlastnictví obce. Tento objekt je dlouhodobû ve ‰patném stavu a opravdu je ostudou na vzhledu na‰í
obce. Vzhledem k tomu, Ïe b˘val˘ majitel nemûl dostatek prostﬁedkÛ na jeho opravu, rozhodl se objekt prodat (za cenu, za kterou jej
i on koupil) a zastupitelstvo rozhodlo o jejím nákupu pro obec. Vûﬁí-

Foto: Kateﬁina ·mídová
me, Ïe se nám podaﬁí postupnû tento objekt opravovat a vracet mu
jeho pÛvodní krásu. V souãasné dobû je zpracovávána studie vyuÏitelnosti. Jsme si vûdomi toho, Ïe se jedná o velk˘ závazek a Ïe
opravy budou stát hodnû penûz, ale jsme pﬁesvûdãeni, Ïe tento objekt si zaslouÏí své znovuzrození, aby mohl b˘t ozdobou na‰í obce.
Dovolte mi, abych vám v‰em v tomto pﬁedvánoãním ãase popﬁál
klidné proÏití vánoãních svátkÛ, mnoho rodinné pohody, klidu
a souznûní se v‰emi lidmi okolo vás. VyuÏijte vánoãní svátky k setkávání s lidmi, kteﬁí jsou blízcí va‰emu srdci a spoleãnû proÏívejte
tento poÏehnan˘ vánoãní ãas.
Do nového roku 2020 bych vám chtûl popﬁát hlavnû hodnû zdraví, které nelze niãím jin˘m nahradit, mnoho ‰tûstí, bez kterého nic
nejde, krásné rodinné vztahy, které jsou tûmi nejdÛleÏitûj‰ími vztahy
v na‰em Ïivotû, mnoho pracovních úspûchÛ, které jsou dÛleÏité pro
dal‰í profesní rÛst, .... Tûchto pﬁání by bylo hroznû moc a u kaÏdého
je jistû tím nejdÛleÏitûj‰ím to co ho teì momentálnû nejvíce trápí
a potﬁeboval by pﬁípadnû vyﬁe‰it nûják˘ problém. Proto pﬁeji v‰em
jen to nejlep‰í a aÈ je pro v‰echny rok 2020 úspû‰n˘ a bezproblémov˘.
Petr Kﬁivánek, starosta obce

Vánoãní jarmark a slavnostní rozsvícení vánoãního stromku
V ranních hodinách 30. listopadu 2019 napadl první drobn˘ popra‰ek snûhu, kter˘ v‰ak díky sluneãnému poãasí a teplotám nad
nulou vydrÏel pouze nûkolik málo hodin. Leto‰ním rozsvícením vánoãního stromu to bylo podruhé, kdy jsme mohli spoleãnû slavnostnû zahájit advent, tentokrát bohuÏel bez snûhu.
V prostorách základní ‰koly probûhl 16. roãník vánoãního jarmarku. Îáci, dûti, paní uãitelky a správní zamûstnanci pﬁipravili v˘robky
s vánoãní tématikou. Jarmark se jiÏ tradiãnû tû‰í velké pozornosti obãanÛ a veﬁejnosti. Souãástí jarmarku jsou i dílniãky pro dûti, na kter˘ch si nejmen‰í mohou vyrobit své v˘robky, popﬁ. zahrát si hry s vánoãní tematikou. Fotbalisté opût pﬁipravili obãerstvení pro zahﬁátí.
Cestou po vánoãním jarmarku ve ‰kole si lidé mohli zakoupit
horké nápoje a obãerstvení v nové cukrárnû Cukrárna - bistro Velemín. Pﬁed samotn˘m rozsvícením vánoãního stromku nám koledy
zahrálo violoncellové duo ZU· Litomûﬁice. Pár slov nám jako zástupce obce pronesla magistra Ladislava Malíková a odstartovala

rozsvícení stromku. Rozsvícení doprovodili pyrotechnické efekty, fontány a svûtlice na noãní obloze, které byli v ãerven˘ch a zlat˘ch barvách, v barvách nazdobeného vánoãního stromu. Po rozsvícení nám vánoãní koledy zazpívaly dûti z
M· a Z· Velemín pod taktovkou paní uãitelky Evy Mazánkové. Opût cel˘ veãer
panovala pﬁíjemná vánoãní atmosféra.
Úãast odhaduji kolem 100 lidí, za coÏ
jsme velmi rádi a chtûli bychom podûkovat, Ïe jsme se se‰li v tak vysokém
poãtu. Poslední náv‰tûvníci ode‰li aÏ
kolem 18. hodiny.
Závûrem bych Vám chtûl popﬁát spokojené, láskou a porozumûním naplnûné
vánoãní svátky, hodnû zdraví, ‰tûstí a úspûchÛ v novém roce 2020.
Luká‰ William ·míd
Foto: Kateﬁina ·mídová
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Seznam prací proveden˘ch na majetku obce Velemín
za uplynulé 3 mûsíce
Obec Velemín v posledním ãtvrtletí leto‰ního roku provedla v˘mûny stﬁe‰ních krytin na objektech sálu a pohostinství na Bílince ã.p. 2
a objektu ã.p. 10 v ReÏném Újezdû. Jedná se o budovy, ve kter˘ch
jsou jak obecní nájemní byty, tak nebytové prostory pronajímané
obcí soukrom˘m nájemcÛm. Na obou budovách jsme zároveÀ provedli i opravy komínÛ, v ReÏném Újezdû pouze ãást nad stﬁechou,
na Bílince bylo potﬁeba pﬁistavût ke stávajícím komínÛm dal‰í prÛduchy tak, aby komíny splÀovaly normu a bylo moÏné na nich nechat provést revize. Pﬁi v˘mûnû krytiny na obecním sále na Bílince,
jsme zjistili, Ïe budova nemá provedenu izolaci stropních konstrukcí, proto byla po demontáÏi staré stﬁe‰ní krytiny dodateãnû provedena i pokládka izolaãní hmoty o síle 25 cm. ZároveÀ jsme provedli pﬁed pokládkou stﬁe‰ní krytiny sálu i opravu ãásti fasády hospody,
aby v budoucnu nebylo nutné tuto provádût z nové stﬁechy sálu.
V Oparnû na návsi v prostoru pod kapliãkou byla provedena v˘sadba okrasn˘ch dﬁevin, abychom zamezili parkování turistÛ na veﬁejné zeleni. Opravili jsme mostek s napojením na pﬁístupovou úãelovou komunikaci nad Bílinkou, upravili silniãní obruby pﬁi vjezdech
na soukromé pozemky u nové zástavby za obecním úﬁadem ve Velemínû, dále jsme provedli opravy nûkolika kanalizaãních a vodovodních ‰achet v místních ãástech obce a nadále provádíme opravy a rekonstrukce bytÛ v majetku obce. Pokraãovalo se téÏ s údrÏbou veﬁejného prostranství a obecních komunikací. Plánujeme do
konce roku v souvislosti s veﬁejn˘m prostranstvím zahájit je‰tû proﬁezy a nûkolik kácení na obecních stromech.
V místní ãásti Kleteãná byly obci, resp. vlastníkÛm jednotliv˘ch rodinn˘ch domÛ, dodavatelskou firmou pﬁedány do uÏívání domácí ãistírny odpadních vod. âistírny odpadních vod jsou uvedeny do provozu a dodavatelská firma dolaìuje seﬁízení a dílãí nedostatky na ãistírnách a vsacích tak, aby jejich provoz jako celku byl optimální.
Nadále se pokraãuje na v˘stavbách kanalizací a ãistírny odpadních vod v Dobkoviãkách a Mile‰ovû, momentálnû je hotov˘ch cca
55% hlavních stok a pﬁípojek, a na tak zvané „bílé vanû“ ãistírny probíhá zkou‰ka tûsnosti, po které budou následovat ochranné nátûry
vnûj‰ích a vnitﬁních povrchÛ betonového monolitu tak, aby bylo
moÏné je‰tû za optimálních povûtrnostních podmínek provést závoz
podzemní ãásti ãistírny, provézt terénní úpravy a zahájit v˘kopové
práce na základové pásy nadzemní technologické ãásti stavby ãistírny.
To byl v˘ãet nûkolika akcí, které obec provedla a provádí na obecním majetku v posledním ãtvrtletí leto‰ního roku
Dále bych Vás rád seznámil s nûkolika zámûry, které projekãnû
pﬁipravujeme na pﬁí‰tí rok nebo i dal‰í léta. Obec Velemín zadala
zpracování projektov˘ch dokumentací na vybudování víceúãelov˘ch
sportovních hﬁi‰È s umûl˘m povrchem pro volejbal, nohejbal, tenis
a street basketbal ve Bﬁeznû a na Bílince, projektové dokumentace
na rekonstrukce chodníkÛ ve Bﬁeznû a v Dobkoviãkách a nové
chodníky v Bílém Újezdû a Oparnû. KdyÏ je ﬁeã o chodnících, bylo
by vhodné se zmínit i o chodníku od ‰kolky pﬁes náves k rybníku pod
zámkem v Mile‰ovû na jehoÏ stavbu má obec vydáno stavební povolení. V pﬁí‰tím roce je Správou a údrÏbou silnic Ústeckého kraje
naplánovaná celková oprava mostu pﬁes Mile‰ovsk˘ potok v takzvané lokalitû u Láta. Rekonstrukce mostu má trvat ﬁádovû ãtyﬁi aÏ
pût mûsícÛ a hlavní silniãní tah Mile‰ovem bude uzavﬁen, v této
dobû má obec Velemín naplánovánu v˘stavbu zmiÀovaného chodníku. Dal‰í akcí, která se pﬁipravuje je rekonstrukce objektu ã.p. ve
Velemínû takzvané ·a‰kárny, momentálnû se pracuje na studii vyuÏitelnosti, aby bylo moÏné zadat vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci této památky.
Petr Janda, místostarosta
■ Termín uzávûrky do dal‰ího vydání Velemínského zpravodaje
je 20. bﬁezna 2020. Své pﬁíspûvky mÛÏete zasílat na e-mail
smid@velemin.cz.
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Mile‰ovská soutûÏ o nejtûÏ‰í a nejzajímavûj‰í bramboru 2. roãník
Jmenovaná soutûÏ probûhla v pátek 27.9.
2019 na fotbalovém hﬁi‰ti v Mile‰ovû, pﬁiãemÏ byla vyhlá‰ena 25.5.2019, tak aby zájemci mohli uplatnit ve‰keré pûstitelské
bramboráﬁské umûní.
SoutûÏ byla vyhlá‰ena ve dvou kategoriích a to kdo vypûstuje nejtûÏ‰í bramboru a
kdo nejzajímavûj‰í bramboru. Ceny byly jen
pro 1. Poﬁadí a to láhev rumu a láhev vínovice 50%.
S nejtûÏ‰í bramborou to byla jednoduchéprostû zváÏení na digitální váze za úãasti
pﬁítomn˘ch.
Urãení nejzajímavûj‰í brambory to v‰ak
bylo velmi, velmi tûÏké a 5 ãlenná dámská
komise mûla velmi odpovûdné rozhodování,
pﬁiãemÏ nevûdûla ãí brambory jsou. Organizátoﬁi soutûÏe dbali na prÛbûÏné obãerstvení dámského osazenstva, aby nedo‰lo k vyãerpání sil.
PﬁestoÏe bylo dost suché léto, soutûÏit o
nejzajímavûj‰í bramboru pﬁi‰lo 9 soutûÏících, o nejtûÏ‰í bramboru 5 soutûÏících.
No a jak toto klání dopadlo?
Nejzajímavûjsí bramoboru, dle rozhodnutí
komise, mûl Jirka Koubek-vzorek ã.8, která
pﬁipomínala dámské poprsí vã. bradavek,

Knihovna Velemín

V pﬁíjemném prostﬁedí místní knihovny si mÛÏete pÛjãit beletrii, nauãnou literaturu
a ãasopisy pro dospûlé a dûti. K dispozici jsou tituly z místní knihovny a z knihovny K. H. Máchy v Litomûﬁicích. Nabízíme meziknihovní sluÏby, informaãní sluÏby,
bezplatn˘ pﬁístup na internet pro registrované ãtenáﬁe
■ ON-LINE katalog
Odkaz na vyhledávání knih v katalogu místní knihovny ve Velemínû: https://velemin-katalog.knihovnalitomerice.cz
Místní knihovna Velemín
Velemín 93
V˘pÛjãní doba:
sobota 8:30 - 10:30 hodin
Knihovnice: Mgr. Sylvie Holubová
http://velemin.knihovna.info
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nejtûÏ‰í bramboru mûl hádejte kdo? No
Láìa Hajn˘ s váhou 497g. Viz fotky.
Pûkn˘ soutûÏní veãer byl zakonãen spoleãnou zábavou. Jana Sokolová za pomoci
dámského osazenstva smaÏila v˘borné
bramboráky na domácím moravském sádle,
díky Katce Smidov‰tinové jsme mûli ke kafíãku v˘borné domácí kremrole, pivko,
vínko teklo proudem a i taneãky byly a bylo
veselo dlouho do pozdního veãera. Je‰tû
jednou díky v‰em, kdo ãímkoliv pﬁispûli
zdárnému bramborovému klání.
Tû‰íme se na 3. roãník soutûÏe a pûstitelÛm a bramborám zdar. Ing. Karel Hunãa

Místní knihovna Mile‰ov
Mile‰ov 16
V˘pÛjãní doba:
pondûlí 15:00 - 17:00 hodin
Knihovnice: Monika Koubová
http://milesov.knihovna.info

Vybudování víceúãelového zázemí pro v˘chovu...
VáÏení spoluobãané, v minulém ãísle Velemínského zpravodaje jsme Vás podrobnû informovali o projektu Vybudování víceúãelového zázemí pro environmentální v˘chovu, vzdûlání a osvûtu. 16. listopadu 2019 probûhl v na‰í ‰kole Den otevﬁen˘ch dveﬁí. Vám, kteﬁí jste se prohlídky ‰koly nemohli zúãastnit, v tomto ãísle alespoÀ na fotografiích pﬁiblíÏíme v˘sledky projektu.
Mgr. Ladislava Malíková

Chodníky v arboretu jsou
vytvoﬁené z rÛzn˘ch nerostÛ ãediã, vápenec, pískovec. Jsou
také typické pro ná‰ kraj a budou slouÏit k v˘ukov˘m úãelÛm.

Podmínkou získání dotace
byla bezbariérovost budovy.
Plo‰ina pro
tûlesnû postiÏené.

V˘ukov˘ altán s hmyzím
hotelem. Okolo arboretum
s vysazen˘mi dﬁevinami
typick˘mi pro âeské
stﬁedohoﬁí.

Souãástí uãebny je i skleník
pro pûstování subtropick˘ch
rostlin. Zatím jsou malé,
ale v na‰í péãi jistû
vyrostou.

Novû zrekonstruovaná
pracovna pﬁírodních vûd.

Kvalitní prostﬁedí pro v˘uku
pﬁírodovûdn˘ch pﬁedmûtÛ.

Albert Einstein vãele uãebny
dává tu‰it.....

Bezbariérové WC
v 1. poschodí budovy.

Kabinet pomÛcek pro
v˘uku chemie s vystavûn˘mi
regály.

Novû zrekonstruované
zázemí pro uãitele.

Cel˘ projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Dûkujeme.
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LÉTO A PODZIM PRO DùTI NA BÍLINCE
Logicky by se dalo oãekávat, Ïe se podobn˘m zpÛsobem s obdobím horka, sluníãka a dovolen˘ch rozlouãíme koncem
srpna, ale ãasové dispozice aktivních ãlenÛ
nám to tentokrát nedovolily. Nicménû uÏ v tu
dobu se v na‰ich hlavách líhly my‰lenky a
nápady na revan‰, a tak se zrodilo „Podzimní svûtélkování“, naplánované a uskuteãnûné v nedûli 27. ﬁíjna 2019.
Cítili jsme, Ïe chceme pﬁijít s nûãím nov˘m,
a tak jsme se rozhodli uspoﬁádat lampiónov˘
prÛvod se startem v ReÏném Újezdu. Pod
lípou se nás i pﬁes vûtrné a studené poãasí
se‰lo tolik, Ïe jsme nevûdûli, zdali se radovat, ãi strachovat, aby potﬁebn˘ch propriet
(svût˘lek) bylo dost pro v‰echny.

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe nov˘ spolek Tﬁi vsi,
z. s. (sdruÏení obãanÛ nejen z obcí Bílinka,
Boreã a ReÏn˘ Újezd) s velkou snahou poﬁádá akce pro dûti s hojnou úãastí blízkého
i pﬁespolního lidu. A jelikoÏ za sebou máme
v tuto dobu uÏ dvû, je nejvy‰‰í ãas Vás, ãtenáﬁe, poinformovat a tûm, co tu byli, v‰e
znovu pﬁipomenout.
V sobotu 6. ãervence 2019 jsme na Bílince uspoﬁádali „Pﬁivítání léta.“ Tentokrát jsme
pro dûti pﬁichystali nûkolik soutûÏních disciplín, jako tﬁeba hod balónkem na cíl, kolo
‰tûstí, stﬁíhání dobrot na slepo, pexeso a
balanãní desku. Komu vyhládlo, mohl se obãerstvit v˘teãn˘mi vaflemi ãi párkem v rohlíku nebo buﬁtíky z místní udírny. Se‰lo se
kolem 25-30 dûtí, poãasí nám pﬁálo, takÏe
nic nebránilo tomu, aby se soutûÏní odpoledne plné her a sladk˘ch odmûn protáhlo
aÏ do veãera, kter˘ nám hudbou zpﬁíjemnila
·tûpánka aÏ z Litomûﬁic. Va‰e dûti ji budou

(Pokraãování na následující stranû)

moÏná znát ze ·tûpánãina divadélka. Myslíme si, Ïe jsme kromû léta s otevﬁenou náruãí pﬁivítali i velké letní prázdniny velkolepû, a bylo znát, Ïe se na nû uÏ v‰ichni moc
tû‰ili.
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Dûti startovaly, sotva obdrÏely lampióny ãi svítící pásky, po skupinkách a pokraãovaly procházkou ‰pikovanou stanovi‰ti, ob˘van˘mi nejrÛznûj‰ími stra‰id˘lky ãi pohádkov˘mi postaviãkami - jedno
bylo, povaÏte, dokonce na stromû! Dûti mûly moÏnost hádat v‰elijaké zapeklité hádanky a za správné odpovûdi pak pobraly zaslouÏené sladkosti. Cesta byla lemována svût˘lky, která pﬁi stmívání
ukazovala smûr, aby v‰ichni v poﬁádku do‰li aÏ do cíle, na Bílinku.
Na konci dobrodruÏné cesty ãekal na v‰echny stateãné vytrvalce
oheÀ s moÏností opéct si buﬁtík a vyhﬁáté pﬁedsálí, o které byl obrovsk˘ zájem hlavnû díky de‰ti, kter˘ se nám marnû pokou‰el závûr
odpoledne znepﬁíjemnit.
Troufáme si tvrdit, Ïe se nám obû akce vydaﬁily natolik, Ïe bychom
s podobnû poãetnou úãastí mûli radûji poãítat i do budoucna, aby se
pﬁí‰tû dostalo opravdu na kaÏdého, kdo se rozhodne strávit s námi,
potaÏmo s obcí Velemín, zase dal‰í veselá a hravá odpoledne. NejbliÏ‰í nás ãeká uÏ 7. prosince 2019, kdy se opût budeme spoleãnû
tû‰it na Mikulá‰e a jeho bohatou nadílku. Tak co, pﬁijdete také?
Eva Licinberková

Mobilní rozhlas mají jiÏ témûﬁ 3 obãané z 10
V obci Velemín a místních ãástích má k 1. 11. 2019 pﬁihlá‰en
trval˘ pobyt celkem 1.590 osob (podrobn˘ rozpis bude ve ãlánku
„Velemín v ãíslech“ v pﬁí‰tím vydání). Celkem je z tûchto obyvatel
pﬁihlá‰eno k Mobilnímu rozhlasu 450 (k 12. 11. 2019), z toho má
105 uÏivatelÛ také navíc i mobilní aplikaci. Pokrytí obce máme
tedy z 28,3 %, coÏ znamená, Ïe patﬁíme mezi obce s nadprÛmûrn˘m pokrytím Mobilním rozhlasem - unikátní komunikaãní
bránou pro obce v âesku i na Slovensku.
JestliÏe Vám je‰tû nechodí informaãní zprávy a upozornûní na
mobil, tak se mÛÏete zdarma registrovat z pohodlí domova na
stránkách obec.mobilnirozhlas.cz nebo pﬁímo na OÚ Velemín.
Luká‰ William ·míd

Lípa v ReÏném Újezdû - z historie
V ãervenci roku 1954 sraÏena pﬁes 200 rokÛ stará velkolistá lípa
v ReÏném Újezdû na návsi. V˘‰e 12 m, obvod kmene, na nûmÏ b˘vala po‰tovní schránka, mûﬁil 324 cm. Za okupace mûla b˘t lípa jako
„ãesk˘ strom“ poraÏena, ale po vleklém jednání byla pﬁece zachránûna.
Snímek nám ukazuje zbytek lípy velkolisté kmene, kter˘ byl pozdûji odstranûn. Foto: 1958
Luká‰ William ·míd
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Zápis z jednání zastupitelstva
obce Velemín
(dle § 95 zákona o obcích,
v platném znûní) ã. 3/2019
konaného dne 16.9. 2019
od 18.00 hodin
Pﬁítomni: Prof. Ing. âechura Luká‰ Ph.D.,
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: Ing. Duda Miroslav, Hájková Tereza, Janda Petr,
BOD â. 1
ÚVOD
Pﬁedsedající schÛze - starosta p. Kﬁivánek - pﬁivítal ãleny zastupitelstva a pﬁítomné
obãany. Je pﬁítomno 12 z 15 ãlenÛ ZO, tzn.
zastupitelstvo obce je usná‰eníschopné.
Pﬁedsedající schÛze konstatoval, Ïe zasedání bylo ﬁádnû svoláno v souladu s § 92
zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zﬁízení), v platném znûní. Informace podle §
93 odst. 1 zákona o obcích byla na úﬁední
desce Obecního úﬁadu Velemín zveﬁejnûna
v souladu se zákonem po dobu nejménû 7
dní a souãasnû byla zveﬁejnûna na „elektronické úﬁední desce“.
Následnû pﬁedsedající urãil zapisovatele
p. Luká‰e Williama ·mída a ovûﬁovatele zápisu - Ing. J.Skalick˘ a I.Chmelaﬁová
Dále starosta pﬁednesl návrh na sloÏení
návrhové komise:
Mgr. L.Malíková, Ing. E.Rainer, O.Hladík.
Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 74/2019: Zastupitelstvo
schvaluje návrhovou komisi ve sloÏení:
Mgr. L.Malíková, Ing. E.Rainer, O.Hladík
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. Územní plán
6. Majetek obce
7. RÛzné
8. Diskuse, závûr
V˘sledek hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 75/2019 bylo schváleno
BOD â. 2
ZPRÁVA STAROSTY OBCE
Starosta obce seznámil pﬁítomné s jednáVELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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ním rady obce od posledního veﬁejného jednání zastupitelstva obce a s ãinností obecního úﬁadu.

V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 78/2019 bylo schváleno

BOD â. 3
HOSPODA¤ENÍ OBCE
a) Starosta obce seznámil pﬁítomné
s hospodaﬁením obce za mûsíce leden aÏ
srpen 2019 a se stavy penûÏních prostﬁedkÛ na úãtech obce (ke dni 8.9.2019):

d) Projednána informace od SK Velemín
z.s. o získání dotace na projekt „Novostavba sportovního centra pro mládeÏ ve Velemínû“ z programu 133530 Podpora materiálnû technické základny sportu 2017 - 2024,
Podprogram 133D531 Podpora materiálnû
technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ
financované Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR. Celková v˘‰e dotace
ãiní 12,195.934,- Kã, coÏ je 70 % uznateln˘ch nákladÛ. Celkové náklady na akci vze‰lé z veﬁejné soutûÏe ãiní 19,279.042,59
Kã. Spoluúãast SK Velemín z.s. bude hrazena Obcí Velemín formou mimoﬁádné investiãní dotace pro SK Velemín z.s. ve v˘‰i
7,083.108,59 Kã (5,592.337,- Kã schváleno
usnesením 90/2018 ze dne 17.12.2018 +
1,490.771,59 Kã coÏ je ãást nákladÛ vyﬁazen˘ch v prÛbûhu schvalování na M·MT
âR z uznateln˘ch a zaﬁazeny jako neuznatelné)..

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
zprávu o hospodaﬁení obce za mûsíce
leden aÏ srpen 2019.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 76/2019 bylo schváleno
b) Projednáno pﬁijetí sponzorsk˘ch darÛ
pro obec Velemín. Jedná se o sponzorské
dary na poﬁádání kulturních a sportovních
akcí na území obce v celkové v˘‰i 45.500,Kã.
- od OGB s.r.o. ...........................3.000,- Kã
- od FINASO s.r.o.......................7.000,- Kã
- od Svobodová Vladimíra ..........4.000,- Kã
- od Autoservis Rajni‰ Vlastimil..1.000,- Kã
- od Otto Hanu‰ - Spojmat .........5.000,- Kã
- od Chmelaﬁ Ladislav ...................500,- Kã
- od Pﬁistoupil Josef ...................2.000,- Kã
- od Pakan Josef ........................1.000,- Kã
- od Kunrt Petr............................1.000,- Kã
- od Kunrt Jiﬁí..............................1.000,- Kã
- od Ing.Jaroslav Vanûk s.r.o. 20.000,- Kã
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí
sponzorsk˘ch darÛ v celkové v˘‰i
45.500,- Kã:
-

od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od

OGB s.r.o. ...........................3.000,FINASO s.r.o. ......................7.000,Svobodová Vladimíra ..........4.000,Autoservis Rajni‰ Vlastimil..1.000,Otto Hanu‰ - Spojmat .........5.000,Chmelaﬁ Ladislav ...................500,Pﬁistoupil Josef....................2.000,Pakan Josef ........................1.000,Kunrt Petr ............................1.000,Kunrt Jiﬁí..............................1.000,Ing.Jaroslav Vanûk s.r.o.. 20.000,-

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 77/2019 bylo schváleno
c) Pﬁidûlení dotace z Úﬁadu práce âeské
republiky ve v˘‰i 300.000,- Kã na úhradu
v˘dajÛ souvisejících se zamûstnáváním
uchazeãÛ o zamûstnání na období od 1.10.
do 30.11.2019. Jedná se o prodlouÏení
smlouvy a nav˘‰ení poãtu zamûstnávan˘ch
uchazeãÛ ze 7 na 10 .
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí dotace z Úﬁadu práce âeské republiky ve
v˘‰i 300.000,- Kã na úhradu v˘dajÛ souvisejících se zamûstnáváním uchazeãÛ
o zamûstnání na období od 1.10. do
30.11.2019.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se spolufinancováním projektu „Novostavba sportovního centra pro mládeÏ ve Velemínû“
z programu 133530 Podpora materiálnû
technické základny sportu 2017 - 2024,
Podprogram 133D531 Podpora materiálnû technické základny sportu - ÚSC, SK
a TJ financované Ministerstvem ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy, kter˘ bude realizovat SK Velemín z.s., Iâ 432 23 605,
z rozpoãtu obce Velemín ve v˘‰i
7,083.108,59 Kã (5,592.337,- Kã +
1,490.771,59 Kã).
V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 79/2019 bylo schváleno
BOD â. 4
ZMùNY ROZPOâTU OBCE
NA R. 2019
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné s nutností realizace zmûn v rozpoãtu
obce z dÛvodu dorovnání skuteãného pﬁíjmu a v˘dajÛ a pﬁesunu mezi jednotliv˘mi
kapitolami - specifikace jednotliv˘ch ãástek
a kapitol je uvedena v pﬁíloze tohoto zápisu
vãetnû zdÛvodnûní jednotliv˘ch zmûn.
Oproti zveﬁejnûnému návrhu je nav˘‰ena
ãástka v pﬁíjmové ãásti poloÏka 1340
o 100.000,- Kã, poloÏky 4116 o 300.000,Kã, poloÏky 3726/2324 o 50.000,- Kã a ve
v˘dajové ãásti nav˘‰ení u kapitoly 3421
o 1,900.000,- Kã (sportovní centrum) a u kapitoly 3745 o 300.000,- Kã. Celkem se jedná
o nav˘‰ení pﬁíjmové ãásti rozpoãtu
o 750.000,- Kã a zv˘‰ení v˘dajové ãásti rozpoãtu o 2,500.000,- Kã. Rozdíl mezi pﬁíjmy
a v˘daji bude kryt ze stavu penûÏních prostﬁedkÛ na úãtech obce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoãtové zmûny v pﬁíjmové ãásti o 750.000,- Kã
a v˘dajové ãásti ve v˘‰i 2,500.000,- Kã
tak, jak byly pﬁedneseny a jsou specifi-

kovány v pﬁíloze tohoto zápisu. Rozdíl
mezi pﬁíjmy a v˘daji bude kryt ze stavu
penûÏních prostﬁedkÛ na úãtech obce.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 80/2019 bylo schváleno
BOD â. 5
ÚZEMNÍ PLÁN
a) Starosta obce seznámil pﬁítomné s tím
Ïe byly úspû‰nû ukonãeny ãinnosti potﬁebné pro vydání zmûny ã. 2 ÚP Velemín a tato
zmûna mÛÏe b˘t pﬁi dne‰ním jednání pﬁedloÏena zastupitelstvu obce k projednání
a schválení, resp. vydání zmûny ã.2.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Velemín, pﬁíslu‰né
podle ust. § 6 odst.5 písm. c) zákona ã.
183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním ﬁádu (stavební zákon),
v platném znûní, za pouÏití ustanovení §
43 odst.4 stavebního zákona, § 171 zákona ã. 500/2004 Sb., správní ﬁád, v platném znûní, § 13 a pﬁílohy ã.7 vyhlá‰ky ã.
500/2006 Sb., o územnû analytick˘ch
podkladech, územnû plánovací dokumentaci a zpÛsobu evidence územnû
plánovací ãinnosti, v platném znûní, vydává formou opatﬁení obecné povahy
Zmûnu ã. 2 územního plánu obce Velemín.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 , proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 81/2019 bylo schváleno
BOD â. 6
MAJETEK OBCE
a) Projednána Ïádost paní Lenky Michalcové, Kostelní 901/14, Lovosice, o odkoupení pozemku p.ã. 602/5 o v˘mûﬁe 31 m2
v k.ú. Velemín. Jedná se o pozemek, kter˘
tvoﬁí pﬁedzahrádku u domu v jejím vlastnictví.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.ã. 602/5 o v˘mûﬁe 31 m2 v k.ú.
Velemín paní Lence Michalcové. Cena
pozemku bude stanovena dle znaleckého posudku. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, znaleck˘m posudkem a povolením vkladu do KN budou
hrazeny nabyvatelem.
V˘sledek hlasování: Pro: 11 proti 0, zdrÏel se: 1 (p.âechura nepﬁítomen hlasování)
Usnesení ã. 82/2019 bylo schváleno
b) Projednána opakovanou 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 a setrvává na svém stanovisku z 18.3.2019 - usnesení ã. 27/2019.

V˘sledek hlasování: Pro: 10 proti 0, zdrÏel se: 2 (z toho p.âechura nepﬁítomen
hlasování)
Usnesení ã. 83/2019 bylo schváleno
c) Projednána Ïádost p. Jaroslava Fialy,
KosmonautÛ 8, Litomûﬁice o odkoupení pozemku p.ã. 72 o v˘mûﬁe 126 m2 v k.ú. Oparno. Jedná se o pozemek, kter˘ navazuje na
pozemek p.ã. st. 64, kter˘ Ïadatel vãetnû
stavby kupuje od Mgr. Kalinové a mûla by
zde b˘t realizována v˘stavba domovní ãistírny odpadních vod. Podmínkou uzavﬁení
kupní smlouvy je doloÏení vlastnického
práva k p.ã. st. 64 a st.121 v k.ú. Oparno.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.ã. 72 o v˘mûﬁe 126 m2 v k.ú.
Oparno panu Jaroslavu Fialovi. Cena pozemku bude stanovena dle znaleckého
posudku. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, znaleck˘m posudkem a povolením vkladu do KN budou
hrazeny nabyvatelem. Podmínkou uzavﬁení kupní smlouvy je doloÏení vlastnického práva Ïadatele k p.ã. st. 64 a st.121
v k.ú. Oparno.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 84/2019 bylo schváleno
d) Projednána smûna pozemkÛ mezi obcí
Velemín a Ústeck˘m krajem. Na stranû
obce se jedná o pozemky, které jsou souãástí komunikace I/8 ve Velemínû a na stranû Ústeckého kraje o pozemek, kter˘ je
souãástí místní komunikace v Bílém Újezdû.
Jednalo by se tedy o smûnu pozemkÛ p.ã.
1466/53 o v˘mûﬁe 268 m2 (dle GP ã. 398592/2018 ãást pÛvodní p.ã. 1466/40), p.ã.
1466/57 o v˘mûﬁe 269 m2 (dle GP ã. 398592/2018 ãást pÛvodní p.ã. 1466/24) a p.ã.
129/2 o v˘mûﬁe 16 m2 v k.ú. Velemín (celková v˘mûra 553 m2) za pozemek p.ã.
1133/2 v k.ú. Bíl˘ Újezd.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smûnu
pozemkÛ p.ã. 1466/53 o v˘mûﬁe 268 m2
(dle GP ã. 398-592/2018 ãást pÛvodní p.ã.
1466/40), p.ã. 1466/57 o v˘mûﬁe 269 m2
(dle GP ã. 398-592/2018 ãást pÛvodní p.ã.
1466/24) a p.ã. 129/2 o v˘mûﬁe 16 m2
v k.ú. Velemín (celková v˘mûra 553 m2)
za pozemek p.ã. 1133/2 v k.ú. Bíl˘ Újezd
mezi obcí Velemín a Ústeck˘m krajem.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 85/2019 bylo schváleno
e) Projednána „Dohoda o vyrovnání ã.
8358/21/19-21630-hak“
v
souvislosti
s 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 m2, p.ã. 638/2 o v˘mûﬁe 175 m2 v k.ú. Dobkoviãky, jejíÏ uzavﬁení bylo odsouhlaseno usnesením zastu-

pitelstva ã. 22/2019 ze dne 18.3.2019. Následnû bylo zji‰tûno, Ïe znaleck˘ posudek
o cenû prodávan˘ch pozemkÛ byl vypracován chybnû. Správná kupní cena mûla b˘t
stanovena na 172.020,- Kã namísto
108.600,- Kã. Rozdíl ve v˘‰i 63.420,- Kã
bude ze strany ¤SD âR uhrazen dodateãnû.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
„Dohody o vyrovnání ã. 8358/21/1921630-hak“, na základû které bude obci
Velemín uhrazen doplatek kupní ceny ve
v˘‰i 63.420,- Kã za prodej 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 m2, p.ã. 638/2 o v˘mûﬁe 175 m2 v k.ú. Dobkoviãky. Kupní
smlouva ã. 1891/21/19-21630-hak byla
uzavﬁena dne 2.4.2019.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 86/2019 bylo schváleno
BOD â. 7
RÒZNÉ
a) Projednána Ïádost pana Karla Trska,
Bﬁezno 10 o pﬁíspûvek na poﬁízení ekologického vytápûní v rodinném domû ãp. 10
Bﬁezno - jedná se o poﬁízení ekologického
kotle na tuhá paliva Rojek KTP 20, kter˘
splÀuje emisní tﬁídu 4.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek
panu Karlu Trskovi, Bﬁezno 10 na poﬁízení ekologického kotle na tuhá paliva
Rojek KTP 20, v rodinném domû ãp. 10
Bﬁezno ve v˘‰i 10.000,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 87/2019 bylo schváleno
b) Projednána Ïádost manÏelÛ Vladislava
a Mileny Koubov˘ch, Mile‰ov 47 o pﬁíspûvek na poﬁízení ekologického vytápûní
v domû ãp. 47 Mile‰ov - jedná se o poﬁízení
ekologického plynového kotle Protherm
Condens 25 KKO.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek
manÏelÛm Vladislavu a Milenû Koubov˘m, Mile‰ov 47 na poﬁízení ekologického plynového kotle Protherm Condens
25 KKO v domû ãp. 47 Mile‰ov ve v˘‰i
10.000,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 88/2019 bylo schváleno
BOD ã. 8
Diskuse
• p. Faustus - chtûl jsem se zeptat na sál na
Bílince, kter˘ jste minule projednávali,
nebyl jsem tady, ale ãetl jsem si zápis,
jestli se poãítá s nákupem vnitﬁního vybavení?
• p. Kﬁivánek - poãítáme, v souãasné dobû
jsme zji‰Èovali ceny, mûli jsme uÏ vybrané
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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vybavení v IKEA, bylo to za velmi dobré
peníze (za 5.000,- Kã za sestavu stÛl a 4
Ïidle), takÏe poãítáme s tím, Ïe to poﬁídíme.
p. Faustus - zároveÀ mám dotaz na vytápûní, které tam poﬁád je‰tû není.
p. Kﬁivánek - ano to je naprosté ne‰tûstí,
protoÏe pan místostarosta se tomu vûnuje
opravdu kudy chodí. Nejsme schopní dotlaãit âEZ k tomu, aby to pﬁepojil. Dûláme
pro to v‰ichni co se dá, ale je to ne‰tûstí,
uznávám.
p. Poraã - chtûl jsem se jenom zeptat,
pﬁed Mile‰ovem, co je zastávka autobusová Ml˘nce, tak v té pravotoãivé zatáãce
naproti zastávce, jestli by ne‰lo odstranit
zeleÀ. Oni to sekali, ale pak to vût‰í kﬁoví
tam zÛstalo a ono uÏ to je docela nebezpeãné.
p. Karfík - odboãuje je‰tû doleva do Ml˘ncÛ a tam je to hodnû nebezpeãné.
prof. âechura - zvlá‰tû kdyÏ se jede na
kole.
p. Karfík - tam není vidût do té zatáãky a je
to tam docela rychlé.
p. Kﬁivánek - budeme kontaktovat Správu
a údrÏbu silnic ÚK.
p. Karfík - aÈ to vykácí v‰echno.
p. Poraã - potom jsem chtûl je‰tû poprosit,
jak se v Mile‰ovû vyjíÏdí z návsi, protoÏe
na levém rohu naproti hospodû u p. âerného je zrcadlo, ale z druhé strany, kdyÏ
se vyjíÏdí z návsi, tak není nikde naproti
zrcadlo.
p. Kﬁivánek - ono tam dost dobﬁe není
kam ho dát.
p. Poraã - je mi to jasné no, ale chtûl jsem
se je‰tû zeptat na vyãi‰tûní ãi údrÏbu potoka co vede pﬁes Ml˘nce, potok je ãím
dál více zarostl˘, já se to snaÏím alespoÀ
na své ãásti ãistit, ale teì se tam objevují
i krysy.
p. Kﬁivánek - potok jako takov˘ má na starosti Povodí Ohﬁe, my uÏ jsme se nûkolikrát snaÏili o vyãi‰tûní, nicménû jejich odpovûì byla taková, Ïe nemají peníze.
p. Poraã - dalo by se, poãítat s podporou
obce pﬁi vytvoﬁení Ïádosti na vyãi‰tûní potoka?
p. Kﬁivánek - není v tom jedin˘ problém.
p. Hulzer - pﬁed 3 mûsíci jsem se tady ptal
na silnici u Dobkoviãek, mezi kﬁiÏovatkou
a zaãátkem Dobkoviãek, jestli by to tam
nûkdo nemohl oﬁezat, do dne‰ka to nikdo
neoﬁezal.
p. Kﬁivánek - co vím, tak pan místostarosta kontaktoval Správu a údrÏbu silnic ÚK,
vzhledem k tomu, Ïe mají své úkoly, nedûlají to hned. SUS UK kontaktována byla
a byli poÏádání o proﬁez.
p. Hulzer - ty ‰ípky jsou metr do silnice.
p. Kﬁivánek - kaÏdopádnû do konce ﬁíjna
by mûl b˘t povrch vyfrézován a kompletnû
zabalen˘, takÏe doufám, Ïe po skonãení
této akce, nebo pﬁímo pﬁi ní, by udûlali
v˘ﬁez kﬁoví. V pﬁípadû, Ïe to neudûlají, tak
to udûláme my.
p. Hulzer - a ta kanalizace u nás to je
konec, proã to nefrézují po ãástech, proã
to vyfrézovali celé?
p. Kﬁivánek - protoÏe nemají svou frézu,
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tak to vyfrézovali najednou pÛjãenou frézou.
p. BaÈha - bûÏte se podívat do Podsedic,
tady auto niãí‰, lak niãí‰ na autû.
pí. BaÈhová - niãíme si auta, kdy se otevﬁe ta silnice nahoru, autobusy se tam toãí
pokaÏdé jinde
p. Kﬁivánek - od zaãátku to bylo domlouváno s KÚ, aby se jednoznaãnû sjednotila zastávka autobusu po dobu stavby,
bylo dohodnuto Ïe bude u kﬁíÏku; silnice
by mûla b˘t hotová do konce ﬁíjna.
p. Novák - jestliÏe se protrhnou spla‰ky, je
nutné aby do‰lo k ﬁádné opravû, aby nedocházelo k vût‰ím po‰kozením neÏ dochází, nedávno jsem podával stíÏnost
p. Kﬁivánek - pane Nováku, sám víte, Ïe
jak jsme se to dozvûdûli, tak jsme to okamÏitû ﬁe‰ili a oprava stávající de‰Èové kanalizace byla opakovanû provedena stavební firmou na její náklady. Ze strany
obce nedo‰lo k Ïádnému prodlení a i ze
strany stavební firmy byla spolupráce na
solidní úrovni.
p. Novák - ta firma, kdyÏ nûco po‰kodí,
tak by mûlo b˘t zapsáno do stavebního
deníku, a i dal‰í vûci k ãemu do‰lo.
p. Kﬁivánek - a k ãemu dal‰ímu do‰lo?
Mluvte konkrétnû. O dal‰ím pochybení
nebo chybû nevíme. Jestli vy nûco víte,
ﬁeknûte k ãemu a kde do‰lo a budeme
tyto záleÏitosti ﬁe‰it. BohuÏel neumíme
ﬁe‰it nûco o ãem nevíme.
p. Novák - dobr˘, mám to zdokumentovan˘.
pí. BaÈhová - musí b˘t nûjak˘ stavební
dozor, ne?
p. Kﬁivánek - stavební dozor je, to kaÏdopádnû.
pí. BaÈhová - a kde? Já jsem tam je‰tû nikoho nevidûla, pouze dûlníky.
p. Kﬁivánek - stavební dozor tam je pravidelnû a pokud je nûják˘ problém v‰ichni
máte kontakt na stavbyvedoucího.
p. Karfík - kontakt na nûj mají obãané?
p. Kﬁivánek - kontakt mají, byl sdûlován pﬁi
schÛzce obãanÛ se zhotovitelem stavby
pﬁed zahájením prací zde v motorestu.
prof. âechura - KaÏdopádnû tohle jsou takové vûci, které my ﬁe‰it nebudeme. Prostû tohle musíme strpût v souvislostí s v˘stavbou kanalizace.
p. Batík - Chtûl jsem se zeptat na v˘stavbu kanalizace v Opárnû?

• p. Kﬁivánek - nevím jestli bude nûkdy
moÏná, pﬁipravujeme podporu pro v˘stavby domácích ãistíren odpadních vod, otázka je hlavnû zpÛsob úhrady. V‰e s místostarostou a radou obce pﬁipravíme a na
zastupitelstvu projednáme.
• p. Batík - nemÛÏe b˘t centrální? VÏdyÈ uÏ
na to byl projekt a peníze také.
• ing. Skalick˘ - peníze na to bohuÏel ani
dﬁíve nebyly
• p. Kﬁivánek - dle platné legislativy by
mohla b˘t v Oparnû realizována centrální
kanalizace, ale bohuÏel nejsou finance
a zﬁejmû ani nebudou vypisovány dotaãní
tituly.
• p. Karfík - já jsem se chtûl zeptat, jestli víte
o v˘stavbû domu za paní Tajnerovou
(smûrem k vrchu Ostr˘), nebo co to je za
stavbu, jestli jsou vÛbec ty parcely stavební?
• p. Kﬁivánek - nejsou to stavební parcely, je
to souãástí zahrady, pokud vím, tak tuto
stavbu ﬁe‰í stavební úﬁad.
• p. Hladík - chci se zeptat v návaznosti na
kanalizaci, jak ãasto chodíte na kontroly?
• p. Kﬁivánek - minimálnû 1x t˘dnû je kontrolní den se stavebním dozorem, vût‰inou i ãastûji.
• p. Karfík - kdyÏ jsi zmiÀoval tu ulici u Jirky
Michalce, chci se zeptat na napojení kanalizace na tu pÛvodní, je to tam nûjak
propojen˘?
• p. Kﬁivánek - ano, je to tam normálnû propojené dle projektové dokumentace.
• p. Karfík - a nebylo by dobré tam teì
v tohle období (mﬁíÏ) úplnû odstranit? ProtoÏe pﬁijde plavák a bude tam ve‰keré
uvolnûné kamenivo, bojím se, Ïe to jinak
ucpe kanalizaci.
• p. Kﬁivánek - doufám, Ïe se to nestane,
ale zváÏíme to.
Závûr veﬁejného zasedání zastupitelstva
obce provedl starosta p.Petr Kﬁivánek
(19.10 hod.)
Zápis byl vyhotoven dne 23.9.2019
Zapisovatel:
·míd Luká‰ William
Ovûﬁovatelé zápisu:
Skalick˘ J.
Chmelaﬁová I.
Starosta:
Petr Kﬁivánek

Velemín na historick˘ch pohlednicích.

Nová provozovna cukrárny ve Velemínû
V minulosti Obec Velemín odkoupila dÛm ve Velemínû ãp. 90,
kde v jedné ãásti, prostor b˘valého Bistra, byla v roce 2018 vybudována Po‰ta Partner. V druhé ãásti byla letos v ﬁíjnu otevﬁena nová provozovna cukrárny „Cukrárna - Bistro Velemín“. Najdete zde mimo jiné dûtsk˘ koutek a 20 míst k sezení s bezbariérov˘m pﬁístupem. V této kavárnû mÛÏete ochutnat italskou
kávu, velk˘ v˘bûr zákuskÛ a zmrzliny. RovnûÏ je zde nabízena

dennû polévka, chlebíãky, obloÏené bagety ãi párky v rohlíku. MÛÏete si také objednat celé dorty, vût‰í mnoÏství zákuskÛ, chlebíãkÛ a obloÏené mísy tﬁeba na rodinné oslavy domu, anebo mÛÏete slavit pﬁímo zde.
Luká‰ William ·míd

·Èastn˘ nov˘ rok pﬁejí zamûstnanci OÚ Velemín
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ - Vydává Obecní úﬁad ve Velemínû, ve spolupráci s firmou MAPA VYDAVATELSTVÍ, ÚSTÍ NAD LABEM •
Náklad tohoto vydání je 800 ks. • Pro obãany obcí v˘tisk zdarma • Pﬁíspûvky do zpravodaje zasílejte na OU Velemín.
TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE – evidenãní ãíslo: MK âR E 19962

aÏd˘m rokem obec Velemín tradiãnû kupovala do místních ãástí men‰í ohÀostroje, kde si
l je poté o silvestrovské oslavy odpálili. Tyto ohÀostroje vût‰inou bohuÏel zanikly mezi
ostatními odpalovan˘mi ohÀostroji. Rada obce proto vysly‰ela Ïádosti mnoh˘ch obãanÛ a dne
2. 12. 2019 se usnesla na zmûnû dosavadního systému. Men‰í ohÀostroje nebudou do Ïádné
místní ãásti poﬁizovány, prostﬁedky budou sdruÏeny a bude uspoﬁádán jeden NOVOROâNÍ
OH≈OSTROJ, kter˘ bude odpálen 1. ledna 2020 v 17:00 hodin na fotbalovém hﬁi‰ti ve
Velemínû. Obãerstvení bude zaji‰tûno.

K

V‰ichni jste srdeãnû zváni k této spoleãné oslavû pﬁíchodu nového roku 2020.
Luká‰ William ·míd

NOVOROâNÍ OH≈OSTROJ

FOTBALOVÉ H¤I·Tù VELEMÍN
1. ledna 2020 od 17.00 hodin

