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Struãn˘ v˘ãet prací ze seznamu prací proveden˘ch
na obecním majetku za uplynulé tﬁi mûsíce
Na základû dodavatelské smlouvy pokraãuje obec Velemín s realizací v˘stavby
spla‰kov˘ch kanalizací v Dobkoviãkách
a v Mile‰ovû. ZároveÀ byla oproti pÛvodnímu harmonogramu prací na základû doporuãení technického dozoru investora zahájena v˘stavba ãistírny odpadních vod tak,
abychom mûli hotovou podzemní ãást stavby s takzvan˘mi mokr˘mi procesy pﬁed pﬁíchodem zimy. V˘stavba kanalizaãních sítí
v obou místních ãástech je pﬁibliÏnû z 30%
hotova a v nûkter˘ch úsecích se zhotovitel
je‰tû vrací k realizaci vysazení pﬁípojek. Dá
se ﬁíci, Ïe nejhor‰í úseky v Mile‰ovû jsou
z hlediska pﬁístupu a manipulovatelnosti
techniky témûﬁ hotov˘. V dal‰ích úsecích
budou jednotlivé práce pﬁi v˘stavbû páteﬁních stok jednodu‰‰í a tím pádem i prÛbûh
realizace rychlej‰í.
Je‰tû pﬁed zapoãetím v˘stavby kanalizace v Dobkoviãkách jsme byly pﬁíspûvkovou
organizací Ústeckého kraje upozornûni na
plánovanou opravu povrchu komunikace
v Dobkoviãkách z prostﬁedkÛ Státního fondu
dopravní infrastruktury na realizaci oprav
komunikací vyuÏívan˘ch pﬁi v˘stavbû dálnice D8 a to s realizací do konce roku 2018.
Po nûkolika jednáních s vedením SúS Ústeckého kraje a jejich vstﬁícnosti se finanãní
prostﬁedky podaﬁilo pﬁesunout na leto‰ní
rok. ZároveÀ nás na konci loÀského roku
oslovila firma pﬁipravující pro spoleãnost

âEZ Distribuce a.s. projektovou dokumentaci k realizaci akce „Rekonstrukce rozvodÛ
NN v obci Dobkoviãky“ s pﬁedpokládan˘m
termínem realizace v roce 2022. ZároveÀ
jsme obdrÏeli i v˘povûì z podpûrn˘ch bodÛ
NN pro obecní veﬁejné osvûtlení. Projektová
dokumentace na rekonstrukci veﬁejného
osvûtlení v Dobkoviãkách byla jiÏ v minulosti zpracována a nûkteré úseky veﬁejného
osvûtlení podle ní v Dobkoviãkách i zrekonstruovány. V˘stavba kanalizace je v úseku
zmiÀované komunikace hotova, v minulém

t˘dnu bylo poloÏeno el. vedení pro nové veﬁejné osvûtlení a pﬁíloÏ chránícího potrubí
pro realizaci rekonstrukce rozvodu NN spol.
âEZ. Na konci záﬁí zahájí dodavatelská
firma rekonstrukci povrchu komunikace
v majetku Ústeckého kraje. Jsme velice
rádi, Ïe se podaﬁilo v‰echny procesy urychlit a práce zrealizovat tak, aby v budoucnu
nebylo nutné do komunikace jakkoli zasahovat.
Dal‰í místní ãástí obce Velemín, kde se
v souãasnosti ﬁe‰í likvidace odpadních vod
z domácností, je Kleteãná. Na základû
zájmu samotn˘ch obãanÛ Kleteãné, obec
Velemín zahájila v roce 2017 proces zpracování Ïádosti o dotaci a projektové dokumentace na v˘stavbu devíti domácích ãistíren odpadních vod. Obec Velemín byla
v ãerpání dotace na likvidaci odpadních vod
na Kleteãné úspû‰ná a po realizaci v˘bûrového ﬁízení v souãasnosti probíhá montáÏ
domácích ãistíren.
Samozﬁejmû, Ïe provádíme i dal‰í potﬁebné práce, aÈ uÏ na údrÏbû veﬁejné zelenû,
opravách komunikací, realizaci opatﬁení na
základû podnûtÛ spoluobãanÛ, pﬁípravné
práce a v˘pomoc pﬁed poﬁádáním kulturních
akcí a podobnû. V nejbliÏ‰í dobû budeme
realizovat opravy stﬁech na domech ãp. 10
v ReÏném Újezdû, ãp. 2 na Bílince, v majetku obce, apod.
Petr Janda, místostarosta

Bﬁezno (nejen) pro dûti a nov˘ ‰kolní rok 2019-2020
Milé dûti a neménû milí rodiãové... Léto
máme za námi a opût jste nám pﬁedvedli,
jakou dÛvûru v nás vkládáte. AÈ uÏ táborovou úãastí va‰ich dûti, náv‰tûvami na‰ich
veﬁejn˘ch spoleãensk˘ch akcí a pozitivní reakcí na na‰e snaÏení. Moc si toho váÏíme a
doufáme, Ïe vás nezklameme.
A jsme zase v novém ‰kolním roce, pocítili to jistû jak rodiãe tak hlavnû jejich dûti.
PrvÀáãkÛm zaãala nová nelehká Ïivotní
etapa. Budeme se vám opût snaÏit zpestﬁit
a zpﬁíjemnit vá‰ ãas po ‰kole a práci, proto
pokraãujeme s následujícími sportovnû
vzdûlávacími aktivitami.
Na v‰echny je moÏné se osobnû pﬁihlásit
na tel. 604 791 627, nebo emailu breznodeti@seznam.cz. V‰echny informace a aktivity vãetnû fotek z akcí minul˘ch naleznete
na stránkách spolku.
www.brezno-deti.cz
Pro dûti je pﬁipraven
nov˘ krouÏek MAL¯ ¤EMESLNÍK, se zamûﬁením na samostatnou
i kolektivní pracovní ãinnost. Aktivita je urãena
pro
‰kolní
chlapce
a dûvãata, kteﬁí budou
jednou t˘dnû pod vedením lektorÛ seznámeni s vybran˘m ﬁemeslem, v nûm vyrobí jednoduch˘ v˘robek a pochopí jej jak teoreticky, tak prakticky. Cílem
tohoto projektu je podpora zájmu dûtí

o technické a bûÏné obory a o tradiãní ﬁemesla.
Pro sportovní vyÏití pokraãujeme v AtleÈáãku, sportovním krouÏku, kde se dûti urãitû vyﬁádí, dozví se nûco o zdravém Ïivotním stylu, a budou motivováni k dosaÏení
sv˘ch sportovních cílÛ.
Pro rodiãe pokraãujeme v programu NA
MAXIMUM s Petrou, silovém a vytrvalostním tréninku pro v‰echny dospûlácké vûkové kategorie, dále pak ve STEPU s Marké-
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tou, neménû vydatném aerobním cviãení.
Pro aktivní odpoãinek rodin s dûtmi je
opût naplánován lednov˘ pobyt v hotelu
PEKLO v Jizersk˘ch horách s bohat˘m programem pro dûti v místních hernách, ãisté
pﬁírodû a slanovodním bazénu. NaplÀujeme
cel˘ hotel, proto jsme pro úãastníky dojednali podstatnû niÏ‰í ceny, neÏ jsou pultové.
Pro kalkulaci si napi‰te na
brezno-deti@seznam.cz
(Pokraãování na následující stranû)

ZároveÀ bych rád upozornil na dal‰í posun s vybudováním nového altánu pro setkávání obãanÛ v prostoru ohni‰tû a modernizací pﬁilehlého sportovi‰tû, uÏ jsme jej staãili na pár akcích vyzkou‰et a je to paráda!!!. Aktuálnû spolu s obecním úﬁadem a projektanty pracujeme na návrhu pro revitalizaci veﬁejného prostoru,
hned jak to bude aktuální, budeme vás informovat, s návrhy vás seznámíme a o pﬁípadnou pomoc poÏádáme.
Je‰tû bych nerad zapomnûl na bûÏící projekt VâELY (nejen) do
‰kol, kter˘ zajímavou formou pﬁibliÏuje dûtem Ïivot jednoho z nejuÏiteãnûj‰ího hmyzího druhu. Aktuálnû máme za sebou nûkolik setkání se studenty základních ‰kol Velemín a lovosického Gymnázia,
odezva byla úÏasná, v dal‰ím ‰kolním roce budeme pokraãovat.
Dûkujeme v‰em za pﬁízeÀ a dÛvûru, obci Velemín za nemalou
(nejen) finanãní podporu a v‰em pevné zdraví a dobrou náladu
v souãasné uspûchané dobû.
Va‰e Bﬁezno (nejen) pro dûti z.s

Domov dÛchodcÛ
v Mile‰ovû
Domov dÛchodcÛ Mile‰ov je zaﬁízením Centra
sociální pomoci Litomûﬁice.
Posláním Domova dÛchodcÛ Mile‰ov je poskytovat pobytové sociální sluÏby kaÏdému uÏivateli
tak, aby vycházely z individuálnû urãen˘ch potﬁeb
osob, aby zachovávaly a respektovaly jejich dÛstojnost, základní lidská práva a svobody, s úsilím
o sociální zaãleÀování. Jedná se o osoby, které
onemocnûly urãit˘m typem demence.
Ná‰ cíl: uÏivatel, kter˘ si udrÏí svoje schopnosti
a dovednosti co nejdéle, uÏivatele, kter˘ je spokojen v oblasti ubytování, stravování, v nabídce aktivizaãních ãinností, uÏivatel, kter˘ je i nadále v kontaktu s rodinou a pﬁáteli, uÏivatele, kter˘ je spokojen v oblasti ubytování a stravování.
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Páleã ozáﬁená ohnûm radostí a porozumûním
Milí ãtenáﬁi, jiÏ tradiãnû dne 11. 5. 2019 do‰lo v Pálãi u Mile‰ova
k setkání pﬁátel ze stejnojmenné obce Pálãe u Zlonic. Poãasí sice
bylo de‰tivé a nevlídné, ale ani to neodradilo od zámûru setkání PáleãákÛ. Magická síla krásné pﬁírody a na‰í osady byla silnûj‰í neÏ
poãasí. „VÏdyÈ nejsme z cukru, abychom se rozpustili,“ byla slova
na‰ich pﬁátel, která zaznûla pﬁi plánování trasy pû‰ího pochodu
z jedné Pálãe do druhé. A bylo rozhodnuto. Pû‰í pochod mûﬁil 43
km a na doloÏen˘ch fotografiích jsou zachyceny tváﬁe maratoncÛ,
kteﬁí s lehkostí trasu absolvovali a do‰li do na‰í osady. Dûti a Ïeny
vyráÏí stejnou trasu na kolech a únavu si nikdo nepﬁipou‰tí. Odznaky za stateãnost a medaile (k 0. roãníku Z Pálãe do Pálãe) pﬁedala
paní starostka z obce Páleã u Zlonic Jana ·imonová.
Zapálením ohnû a úvodním slovem byli pﬁivítáni v‰ichni zúãastnûní. Pﬁi této pﬁíleÏitosti pﬁevzal pan Du‰ek Pavel dar od na‰ich pﬁátel
- strom lípu, která je vysazena v prostoru pﬁíjezdu do osady a bude
symbolizovat pﬁátelství na‰ich obcí a lidí.
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Pﬁi zahájení pﬁestává pr‰et a poãasí se vylep‰uje, zaãíná opékání buﬁtÛ, popíjení zlatého moku, ochutnávky koláãÛ, buchet a dal‰ích
produktÛ. Hrou na kytaru a zpûvem dûtí zaãíná b˘t dobrá nálada,
která stoupá úmûrnû s ochutnávkou v˘robkÛ ze zlonické pálenice,
kterou pﬁátelé dovezli. Setkání se ch˘lí ke konci a nastává ãas louãení, doprovázíme na‰e pﬁátele k retro autobusu, poslední foto,
konãí tento krásn˘ den.
Setkání zanechává v na‰ich srdcích pocit a pﬁesvûdãení, Ïe
dobﬁí lidé je‰tû existují a Ïe Ïivot mÛÏe b˘t i krásn˘ a pﬁíjemn˘.
Tímto také dûkujeme v‰em lidem, kteﬁí se této akce zúãastnili
nebo ji podpoﬁili. Pﬁikládáme také nûkolik fotografií pro pﬁíznivce
tûchto setkání.
Velké podûkování patﬁí také soukromému zemûdûlci panu Pitkovi
za poskytnutí pozemku na toto spoleãenské setkání v osadû Páleã.
Dûkujeme tímto také OÚ - Velemín za podporu a pochopení pﬁi prezentaci na‰eho regionu a Velemínska.
Du‰ek Pavel

Pﬁijìte si vypÛjãit knihy
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

Víceúãelové zázemí pro environmentální v˘chovu, vzdûlání a osvûtu
VáÏení pﬁátelé,
Mnozí z vás si jistû v‰imli, Ïe v prÛbûhu
letních prázdnin se v na‰í základní ‰kole
cosi dûje. Spousta techniky na pozemku,
rachot z budovy a ﬁemeslníci dávali tu‰it, Ïe
jde o celkem velkou pﬁestavbu v budovû
i na ‰kolním pozemku.
V zámûrech na‰í ‰koly uÏ dlouhou dobu
byl projekt na rekonstrukci pracovny pﬁírodních vûd. Kolegynû Mgr. Václava Koubová se s velk˘m elánem a nad‰ením chopila tohoto úkolu a spoleãnû s projektantem pﬁipravila studii, která se rozrostla do
celkem neãekan˘ch rozmûrÛ. Ve spolupráci s MAS Serviso, o.p.s. jsme zaÏádali
o dotaci do programu IROP, která nám byla
schválena. V‰echny tyto kroky trvaly
ov‰em tﬁi roky.
Teì stojíme tûsnû pﬁed ukonãením vlastní realizace a ãekají nás jen poslední administrativní úkony, které snad úspû‰nû
zvládneme a cel˘ projekt tím bude ukonãen.
Mé velké díky patﬁí právû kolegyni
Mgr.Koubové, bez jejíÏ tvrdé nûkolikaleté
práce by se tuto akci nepodaﬁilo realizovat,
a také obrovské vstﬁícnosti Obce Velemín,
jejímu vedení i zastupitelstvu, díky kter˘m
se podaﬁilo zajistit pﬁedfinancování projektu.
Vedení obce nám vÏdy vy‰lo vstﬁíc a pomohlo s pﬁekonáním v‰ech moÏn˘ch pﬁekáÏek.
Cel˘ projekt je realizován v celkové v˘‰i 3

700 000 Kã. Z dotace je pokryto 95% ceny
projektu. Podmínkou realizace bylo ze strany IROP zaji‰tûní bezbariérovosti ‰koly.
Proto byl vybudován v˘tah a v 1. patﬁe také
bezbariérové WC.
Vlastní pracovna pﬁírodních vûd pro‰la
úplnou rekonstrukcí, kdy nezÛstalo nic pÛvodního, snad kromû rozvodÛ topení.
Odborná uãebna je vestavbou úãelového
objektu zaji‰Èujícího pﬁedev‰ím vhodné prostﬁedí pro odbornou v˘uku ve‰ker˘ch pﬁírodních vûd, tzn. dostateãn˘ prostor, stálé
prostﬁedí a eliminace vnûj‰ích vlivÛ. Vznikl
tady moderní prostor se zázemím a ve‰ker˘m potﬁebn˘m vybavením pro v˘uku ÏákÛ
základní ‰koly. Hlavní ãást upravovaného
prostoru tvoﬁí samotná uãebna, která je navrÏena tak, aby vznikla skupinová pracovi‰tû ÏákÛ a centrální místo pro pedagoga
s maximálním dÛrazem na tvÛrãí práci dûtí.
Na hlavní uãebnu navazuje kabinet pﬁírodních vûd s prostory pro uloÏení pomÛcek
a pﬁípravu pedagogÛ. Dále je navrÏena samostatná místnost pro skladování potﬁebn˘ch v˘ukov˘ch pomÛcek a chemikálií. Na
hlavní uãebna je propojena se skleníkem
tropÛ a subtropÛ, pro moÏnost v˘uky konkrétních rostlin s dÛrazem na vizuální stránku v˘uky.
V prostoru uãebny je ‰est samostatn˘ch
skupinov˘ch pracovi‰È ÏákÛ, vÏdy pro skupinu ãtyﬁ ÏákÛ. KaÏdé pracovi‰tû je vybave-

no pﬁívodem elektrické energie o napûtí
230V a kahanem. Pﬁívod vody s v˘levkou je
spoleãn˘ pro dvû pracovi‰tû.
Okna jsou opatﬁena zatemÀovacími roletami.
V rámci zkvalitnûní v˘uky pﬁedmûtÛ
s vazbou na klíãové kompetence, bylo nezbytné do tûchto prostor poﬁídit odpovídající
vybavení. Jedná se zejména o zakoupení
v˘ukov˘ch pomÛcek, sad a zaﬁízení. Pracovní stoly jsou ﬁe‰eny v rámci stavebních
úprav. Projekt je zamûﬁen na podporu klíãové kompetence „pﬁírodní vûdy“, proto je nezbytné poﬁídit odpovídající vybavení (mikroskopy, v˘ukové sady pro fyziku) vyuÏitelné
v rámci v˘uky. Laboratorní pokusy, které
budou ÏákÛm prakticky demonstrovány, ãi
si je sami vyzkou‰í, a samostatné pozorování pomohou prohloubit zájem Ïáka o probíranou látku a vyuãovací hodina se pro nûj
stane interaktivnûj‰í a zajímavûj‰í. Ale nejde
jen o zv˘‰ení zájmu o v˘uku, u ÏákÛ se speciálními vzdûlávacími potﬁebami je v˘uka
opﬁená o názor, praktické ukázky ãi o samostatnou experimentální ãinnost dokonce
jednou z hlavních metod, kter˘mi lze dosáhnout oãekávan˘ch v˘stupÛ. Obnova vybavení kabinetu je volena z dÛvodu zaji‰tûní
kvalitního zázemí pro pedagogickou ãinnost. Konkrétnû se jedná o nahrazení starého nábytku nov˘m splÀujícím poÏadavky na
(Pokraãování na následující stranû)
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funkãnost. ÚloÏné prostory jsou ﬁe‰eny
v rámci stavebních úprav.
Altán s arboretem je samostatnou novou
venkovní stavbou. Typologicky vznikla objemovû nev˘razná stavba obsahující prostor
pro venkovní v˘uku ÏákÛ s návazností na
arboretum zamûﬁené na âeské stﬁedohoﬁí,
které slouÏí jako didaktická pomÛcka pﬁi
v˘uce a poznávání místních druhÛ flory
a geologie. Altán je drobná stavba tvoﬁená
dﬁevûn˘mi prvky s lehkou stﬁe‰ní krytinou.
Ve stﬁední ãásti je umístûna spoleãná pracovní deska, kolem níÏ bude uspoﬁádáno 20
pracovních míst. V˘uka tady bude probíhat
formou laboratorních cviãení, pozorování,
tvorby preparátÛ nasbíraného biologického
materiálu v arboretu (listy, pupeny, borka..),

ve vodním ekosystému (ﬁasy, bezobratlí,
vodní rostliny, obratlovci) a v hmyzím hotelu
(bezobratlí).
Arboretum je sbírka Ïiv˘ch dﬁevin (dendrologická zahrada) v tomto pﬁípadû zamûﬁená na âeské stﬁedohoﬁí. Souãástí arboreta
je v˘sadba 21 ks rÛzn˘ch dﬁevin, urãen˘ch
pro moÏnost v˘uky konkrétních rostlin s dÛrazem na vizuální stránku. Arboretum je doplnûno o pﬁístupové cesty, které jsou tvoﬁeny zahradním obrubníkem a kamennou
dlaÏbou z pﬁírodního kamene. Opût se
jedná o rÛzné druhy hornin (ãediã, Ïula, vápenec, pískovec), aby bylo moÏno aplikovat
v˘uku s dÛrazem na vizuální a hmatovou
stránku. Souãástí arboreta je „hmyzí hotel“
s rÛzn˘mi druhy v˘stelek, tak aby byl vhod-

n˘ pro ‰irokou ‰kálu ãlenovcÛ.
Prostor vodní plochy byl osázen vodními rostlinami s pestrou skladbou, které
jsou bûÏnou souãástí flory âeského stﬁedohoﬁí.
VáÏení pﬁátelé, uzávûrka tohoto ãísla
obecního zpravodaje je ponûkud dﬁíve, neÏ
je moÏné poﬁídit fotodokumentaci z na‰ich
nov˘ch prostor. Proto jsme se rozhodli veﬁejnosti nabídnout moÏnost náv‰tûvy u nás
ve ‰kole a uspoﬁádáme Den otevﬁen˘ch
dveﬁí, abyste se sami na vlastní oãi mohli
podívat, kde se uãí va‰e dûti, vnouãata....
O termínu vás budeme vãas informovat. Budeme se tû‰it na va‰i náv‰tûvu.
Mgr. Ladislava Malíková
ﬁeditelka ‰koly

Festival Mile‰ov pro záchranu v˘znamné památky
âtvrt˘ roãník festivalu se konal 14. 9. 2019 od 13:00 hodin u letohrádku v parku zámku Mile‰ov. Cílem akce je zviditelnit snahu
obce zachránit v˘znamnou památku, získat alespoÀ ãásteãné finance na její obnovu a nalézt moÏnosti budoucího vyuÏití letohrádku i
parku. Zahradní slavnost se velice zdaﬁila, poãasí nám pﬁálo. VyÏití
si jako kaÏd˘ rok mohli najít i star‰í generace tak i dûti.
Dûkujeme v‰em vystupujícím na této akci: Ergo-novostﬁedovûká
hudba
• Amelancha - folk
• Toska - ska
• Mudring - country
• ·atník paní mlynáﬁky - módní pﬁehlídka ve stylu první republiky
• Duellanti - historick˘ ‰erm
• StaÀkorebelky - taneãnice ze StaÀkovic
• Dies Mortis & Grip - historické pﬁedstavení
• Synové bouﬁe - ohÀová show
Dûkujeme také sponzorÛm: Agroservis Sulejovice a. s.
• Nadaãní fond Kalich

• Obce Velemín a Sulejovice
• Siﬁejovické brambÛrky
Zajímavost o vstupném. Podle závûti ZdeÀka Ka‰para mûlo b˘t
kaÏdoroãnû 12. záﬁí na památku vítûzství u Vídnû mezi poddané
rozdûleno 62 zlat˘ch, neboÈ právû 62 dní trvalo obléhání Vídnû. Tato
tradice se udrÏela aÏ do 20. století. Vzhledem ke stavu, v jakém
na‰e spoleãnost zachovala sídlo tohoto zachránce Evropy, bylo by
na místû, abychom nyní splatili alespoÀ ãást dluhu. Proto symbolické vstupné na festival 62 korun (coÏ samozﬁejmû neznamená, Ïe
nemÛÏete dát více). Ve‰keré vybrané finanãní prostﬁedky jsou urãeny na záchranu barokního letohrádku v mile‰ovském zámeckém
parku a jsou odevzdávány obci Velemín. Bylo moÏné si zakoupit
upomínkové pﬁedmûty a triãka s potiskem glorietu.
Podûkování také patﬁí spisovateli Ondﬁeji Slaninovi, kter˘ za zv˘hodnûnou cenu prodával své knihy a v˘tûÏek poukázal Obecnímu
úﬁadu na zahradní gloriet a také kastelánu Petru Raskenovi Chaloupkovi, kter˘ nyní pÛsobí na zámku Pátek.
Dûkujeme v‰em, kteﬁí se zÛãastnili a tû‰íme se na pﬁí‰tí roãník.
Andrea Veiholdová
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle § 95 zákona o obcích,
v platném znûní) ã. 2/2019 konaného dne 17. 6. 2019 od 18.00 hodin
Pﬁítomni: Prof. Ing. âechura Luká‰
Ph.D., Hájková Tereza, Hladík Oldﬁich,
Janda Petr, Karfík Vladislav, Kﬁivánek Petr,
Pleskaã Milan, Podhorsk˘ Vítûzslav, Ing.
Rainer EvÏen, Rajni‰ Vlastimil, Seidlová
Dagmar, ing. Skalick˘ Jiﬁí,
Omluveni: Mgr. Malíková Ladislava, Ing.
Duda Miroslav, Chmelaﬁová Ivana,

lemín za r. 2018.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úãetní uzávûrku obce Velemín za r. 2018. Protokol
o schválení tvoﬁí pﬁílohu tohoto zápisu.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 41/2019 bylo schváleno

BOD â. 1 ÚVOD
Pﬁedsedající schÛze - starosta p. Kﬁivánek - pﬁivítal ãleny zastupitelstva a pﬁítomné
obãany. Je pﬁítomno 12 z 15 ãlenÛ ZO, tzn.
zastupitelstvo obce je usná‰eníschopné.
Pﬁedsedající schÛze konstatoval, Ïe zasedání bylo ﬁádnû svoláno v souladu s § 92
zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zﬁízení), v platném znûní. Informace podle §
93 odst. 1 zákona o obcích byla na úﬁední
desce Obecního úﬁadu Velemín zveﬁejnûna
v souladu se zákonem po dobu nejménû 7
dní a souãasnû byla zveﬁejnûna na „elektronické úﬁední desce“.
Následnû pﬁedsedající urãil zapisovatelkou sleãnu M. Kunrtovou a ovûﬁovatele zápisu - M.Pleskaã a V.Podhorsk˘
Dále starosta pﬁednesl návrh na sloÏení
návrhové komise:
Ing. E.Rainer, D.Seidlová, T.Hájková.
Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdrÏel se: 2
Usnesení ã. 39/2019: Zastupitelstvo
schvaluje návrhovou komisi ve sloÏení:
Ing. E.Rainer, D.Seidlová, T.Hájková
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:

b) Starosta obce seznámil pﬁítomné se
závûreãn˘m úãtem obce Velemín za r. 2018
a se Zprávou o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení obce Velemín za r. 2018. Pﬁi pﬁezkoumání hospodaﬁení obce byly zji‰tûny:
1. závaÏné chyby a nedostatky (§ 10
odst.3 písm. c) zákona ã.420/2004 Sb.).
Konkrétnû se jedná o neprÛkazné provedení inventur - územní celek inventarizací neovûﬁil, zda skuteãn˘ stav odpovídá stavu
v úãetnictví (inventurní evidence k SÚ 192,
SÚ 194 a SÚ 407, SÚ 403, SÚ 451, SÚ 459,
SÚ 469 a SÚ 909 neobsahovaly pﬁílohy,
podle kter˘ch by bylo moÏno ovûﬁit, zda
skuteãn˘ stav odpovídá stavu v úãetnictví.
2. ménû závaÏné chyby a nedostatky (§
10 odst.3 písm. b) zákona ã.420/2004 Sb.).
Konkrétnû se jedná o skuteãnosti:
- ãlenovi zastupitelstva byla mûsíãní odmûna poskytnuta v rozporu se zákonem bylo zji‰tûno chybné vyplacení mûsíãní odmûny za mûsíc ﬁíjen 2018 u 10 neuvolnûn˘ch zastupitelÛ. Odmûny nebyly vyplaceny
ve v˘‰i násobku jedné tﬁicetiny jejich odmûny a poãtu kalendáﬁních dnÛ, po které funkci v daném mûsíci vykonávali (byl vyplacen
násobek jedné jednatﬁicetiny)
- nebyla zaji‰tûna pﬁedbûÏná ﬁídící kontrola plánovan˘ch a pﬁipravovan˘ch operací pﬁijaté faktury nebyly schváleny správcem
rozpoãtu a hlavním úãetním, zji‰tûno u faktur ã. 300562, 300563, 300567, 300584
- Územní celek nedodrÏel obecná pravidla k postupÛm úãtování na úãtu 407 - jiné
oceÀovací rozdíly - pﬁi prodeji pozemkÛ
územní celek neúãtoval v souladu s âÚS ã.
709 Vlastní zdroje. Bylo chybnû úãtováno
na SÚ 407 a na SÚ 036 nebylo úãtováno
- Inventurní soupis, dodateãn˘ inventurní
soupis nebo zjednodu‰en˘ inventurní soupis neobsahoval poÏadované údaje - u fyzické inventury nebyly vyhotoveny inventurní soupisy, ale pouze doklady „Inventarizaãní poloÏky dle SÚ/AU“, které v‰ak nemûly
náleÏitosti inventarizaãních soupisÛ - nebyl
uveden okamÏik, ke kterému se zji‰Èují skuteãné stavy, okamÏik pﬁipojení podpisového
záznamu ãlenÛ inventarizaãní komise, pﬁílohy, zpÛsob zji‰Èování skuteãn˘ch stavÛ majetku a závazkÛ. Zji‰tûno napﬁ. u úãtÛ
SÚ/AU 022/0000 a SÚ 018/0000. U dokladové inventury vyhoveny inventurní soupisy, ale pouze doklady „Inventurní evidence“,
které v‰ak nemûly náleÏitosti inventurních
soupisÛ - nebyl uveden okamÏik, ke kterému se zji‰Èují skuteãné stavy, okamÏik pﬁipojení podpisového záznamu ãlenÛ inventarizaãní komise, pﬁílohy, zpÛsob zji‰Èování

1. Úvod (urãení ovûﬁovatelÛ zápisu a zapisovatele)
2. Zpráva starosty obce
3. Závûreãn˘ úãet obce za r. 2018
4. Hospodaﬁení obce
5. Zmûny rozpoãtu obce na r. 2019
6. Územní plán
7. Majetek obce
8. Mimoﬁádné odmûny ãlenÛm zastupitelstva obce
9. RÛzné
10. Diskuse, závûr
V˘sledek hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrÏel
se: 0
Usnesení ã. 40/2019 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 ZÁVùREâN¯ ÚâET OBCE
ZA R. 2018
a) Projednána úãetní uzávûrka obce Ve-

skuteãn˘ch stavÛ majetku a závazkÛ. Zji‰tûno napﬁ. u úãtÛ SÚ 192, 194, 407, 403, 451,
459, 469, 909.
Kontrola byla provádûna pracovníky odboru kontroly Krajského úﬁadu Ústeckého
kraje.
Bude realizováno nápravné opatﬁení
k nápravû zji‰tûn˘ch nedostatkÛ, konkrétnû
se jedná o tato opatﬁení:
1. Bude zaji‰tûno, aby pﬁi provádûní inventur majetku a závazkÛ obce bylo postupováno tak, aby byl prÛkaznû zji‰tûn skuteãn˘ stav majetku a závazkÛ a aby bylo
provedeno porovnání úãetního a skuteãného stavu majetku
2. Bude zabezpeãeno, aby pﬁi poskytování mûsíãní odmûny ãlenÛm zastupitelstva
byla alikvotní ãást vyplacena ve v˘‰i násobku jedné tﬁicetiny a poãtu kalendáﬁních dnÛ
po které funkci vykonávali.
3. Bude zabezpeãeno, aby nedocházelo
k neschválení (nepodepsání) úãetních dokladÛ správcem rozpoãtu a hlavním úãetním.
4. Bude opraveno chybné úãtování u SÚ
407 a SÚ 036.
5. Bude zabezpeãeno, aby inventurní
soupisy obsahovaly v‰echny náleÏitosti inventurních soupisÛ dle vyhl.ã. 270/2010 Sb.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce
- schvaluje závûreãn˘ úãet obce Velemín
za r. 2018 vãetnû Zprávy o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení obce Velemín za r.
2018 s v˘hradou zji‰tûn˘ch závaÏn˘ch chyb
a nedostatkÛ a ménû závaÏn˘ch chyb a nedostatkÛ
Ukládá starostovi obce zabezpeãit realizaci opatﬁení k nápravû zji‰tûn˘ch chyb
a nedostatkÛ takto:
1. Bude zaji‰tûno, aby pﬁi provádûní inventur majetku a závazkÛ obce bylo postupováno tak, aby byl prÛkaznû zji‰tûn skuteãn˘ stav majetku a závazkÛ a aby bylo
provedeno porovnání úãetního a skuteãného stavu majetku
2. Bude zabezpeãeno, aby pﬁi poskytování mûsíãní odmûny ãlenÛm zastupitelstva
byla alikvotní ãást vyplacena ve v˘‰i násobku jedné tﬁicetiny a poãtu kalendáﬁních dnÛ
po které funkci vykonávali.
3. Bude zabezpeãeno, aby nedocházelo
k neschválení (nepodepsání) úãetních dokladÛ správcem rozpoãtu a hlavním úãetním.
4. Bude opraveno chybné úãtování u SÚ
407 a SÚ 036.
5. Bude zabezpeãeno, aby inventurní
soupisy obsahovaly v‰echny náleÏitosti inventurních soupisÛ dle vyhl.ã. 270/2010 Sb.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 42/2019 bylo schváleno
Závûreãn˘ úãet obce a zpráva o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení jsou
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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souãástí tohoto zápisu z jednání zastupitelstva obce.
BOD â. 4 HOSPODA¤ENÍ OBCE
a) Starosta obce seznámil pﬁítomné
s hospodaﬁením obce za mûsíce leden aÏ
kvûten 2019 a se stavy penûÏních prostﬁedkÛ na úãtech obce (ke dni 14.6.2019):
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí zprávu o hospodaﬁení obce za mûsíce leden aÏ
kvûten 2019.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 43/2019 bylo schváleno
b) Projednáno pﬁijetí sponzorsk˘ch darÛ
pro obec Velemín. Jedná se o sponzorské
dary na poﬁádání kulturních a sportovních
akcí pro dûti na území obce v celkové v˘‰i
41.500,- Kã.
- od Motorest Velemín
2.000,- Kã
- od Hajn˘ Petr
2.000,- Kã
- od Mitterwald Franti‰ek
500,- Kã
- od Mrázek Miroslav ml.
1.000,- Kã
- od Melvald Jaroslav
3.000,- Kã
- od Novotn˘ Tomá‰ Lovomarket
1.000,- Kã
- od Tischler Antonín
(Penz.Kocourov)
2.000,- Kã
- od Raeder & Falge s.r.o.
5.000,- Kã
- od STAMA a.s.
5.000,- Kã
- od AK JUDr. Ale‰ Janoch
3.000,- Kã
- od Plesník Václav
2.000,- Kã
- od Fujaãková Jana
3.000,- Kã
- od Cyterák Jiﬁí
500,- Kã
- od Kuãera Stanislav
5.000,- Kã
- od Pajtl Martin a Michaela
4.000,- Kã
- od ProBenzin - Paveza Jan 2.500,- Kã
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí sponzorsk˘ch darÛ v celkové v˘‰i 41.500,- Kã:
- od Motorest Velemín
2.000,- Kã
- od Hajn˘ Petr
2.000,- Kã
- od Mitterwald Franti‰ek
500,- Kã
- od Mrázek Miroslav ml.
1.000,- Kã
- od Melvald Jaroslav
3.000,- Kã
- od Novotn˘ Tomá‰ Lovomarket
1.000,- Kã
- od Tischler Antonín
(Penz.Kocourov)
2.000,- Kã
- od Raeder & Falge s.r.o.
5.000,- Kã
- od STAMA a.s.
5.000,- Kã
- od AK JUDr. Ale‰ Janoch
3.000,- Kã
- od Plesník Václav
2.000,- Kã
- od Fujaãková Jana
3.000,- Kã
- od Cyterák Jiﬁí
500,- Kã
- od Kuãera Stanislav
5.000,- Kã
- od Pajtl Martin a Michaela
4.000,- Kã
- od ProBenzin - Paveza Jan 2.500,- Kã
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 44/2019 bylo schváleno
c) Pﬁidûlení dotace z Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âR, Státní fond Ïivotního prostﬁedí âR, ve v˘‰i 263.820,- Kã na projekt
„PrÛzkum, posílení a budování zdrojÛ pitné
vody v obci Velemín“. Celkové náklady projektu jsou ve v˘‰i 376.886,- Kã. Spoluúãast
obce je tedy ve v˘‰i 113.066,- Kã.
Návrh na usnesení:
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí dotace z Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âR,
Státní fond Ïivotního prostﬁedí âR, ve v˘‰i
263.820,- Kã na projekt „PrÛzkum, posílení
a budování zdrojÛ pitné vody v obci Velemín“. Souãasnû schvaluje spoluúãast obce
na tomto projektu ve v˘‰i 113.066,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 45/2019 bylo schváleno
d) Pﬁidûlení dotace z Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âR, Státní fond Ïivotního prostﬁedí âR, ve v˘‰i 388.710,- Kã na projekt
„PrÛzkum, posílení a budování zdrojÛ pitné
vody v obci Velemín-Dobkoviãky“. Celkové
náklady projektu jsou ve v˘‰i 485.888,- Kã.
Spoluúãast obce je tedy ve v˘‰i 97.178,- Kã.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí dotace z Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âR,
Státní fond Ïivotního prostﬁedí âR, ve v˘‰i
388.710,- Kã na projekt „PrÛzkum, posílení
a budování zdrojÛ pitné vody v obci Velemín-Dobkoviãky“. Souãasnû schvaluje spoluúãast obce na tomto projektu ve v˘‰i
97.178,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 46/2019 bylo schváleno
e) Pﬁidûlení dotace z Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âR, ve v˘‰i 30,049.201,87 Kã
na projekt „Dostavba kanalizace v ãástech
obce Velemín - Dobkoviãky a Mile‰ov“. Celkové náklady projektu jsou ve v˘‰i cca 52
mil Kã. Spoluúãast obce je tedy ve v˘‰i cca
22 mil Kã.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí dotace z Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âR,
Státní fond Ïivotního prostﬁedí âR, ve v˘‰i
30,049.201,87,- Kã na projekt „Dostavba
kanalizace v ãástech obce Velemín - Dobkoviãky a Mile‰ov“. Souãasnû schvaluje
spoluúãast obce na tomto projektu ve v˘‰i
cca 22 mil,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 47/2019 bylo schváleno
f) Pﬁidûlení dotace z Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âR, Státní fond Ïivotního prostﬁedí âR, ve v˘‰i 900.000,- Kã na projekt
„âi‰tûní odpadních vod v obci Kleteãná“.
Celkové náklady prací jsou ve v˘‰i
2,596.186,89 Kã. Spoluúãast obce je tedy
ve v˘‰i 1,696.186,89 Kã.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí dotace z Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âR,
Státní fond Ïivotního prostﬁedí âR, ve v˘‰i
900.000,- Kã na projekt „âi‰tûní odpadních
vod v obci Kleteãná“. Souãasnû schvaluje
spoluúãast obce ve v˘‰i 1,696.186,89 Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 48/2019 bylo schváleno
g) Pﬁidûlení dotace z Krajského úﬁadu Ústeckého kraje ve v˘‰i 203.000,- Kã na úhradu v˘dajÛ souvisejících s volbami do Evrop-

ského parlamentu konan˘ch ve dnech 24.
a 25.5.2019.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí dotace z Krajského úﬁadu Ústeckého kraje
ve v˘‰i 203.000,- Kã na úhradu v˘dajÛ
souvisejících s volbami do Evropského
parlamentu konan˘ch ve dnech 24.
a 25.5.2019.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 49/2019 bylo schváleno
h) Pﬁidûlení dotace z Úﬁadu práce âeské
republiky ve v˘‰i 630.000,- Kã na úhradu
v˘dajÛ souvisejících se zamûstnáváním
uchazeãÛ o zamûstnání na období od 1.4.
do 30.9.2019.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁijetí dotace z Úﬁadu práce âeské republiky ve v˘‰i
630.000,- Kã na úhradu v˘dajÛ souvisejících
se zamûstnáváním uchazeãÛ o zamûstnání
na období od 1.4. do 30.9.2019.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 50/2019 bylo schváleno
ch) Projednána Ïádost o poskytnutí neinvestiãní dotace pro sportovní klub SK Velemín, z.s., Iâ: 43223605 ve v˘‰i 331.968,- Kã
na r. 2019. Pan Karfík navrhuje samostatné
hlasování o pÛvodní Ïádosti na provozní v˘daje s pﬁíspûvkem na závlahu a samostatné
hlasování o doplnûní Ïádosti o náklady na
projekt „Sportovní centrum“.
Návrh na usnesení 1:
Zastupitelstvo obce schvaluje samostatné hlasování o pÛvodní Ïádosti na provozní
v˘daje s pﬁíspûvkem na závlahu a samostatné hlasování o doplnûní Ïádosti o náklady na projekt „Sportovní centrum“.
V˘sledek hlasování: Pro: 3, proti: 9, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 51/2019 nebylo schváleno
Návrh na usnesení 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
neinvestiãní dotace pro sportovní klub SK
Velemín, z.s., Iâ: 43223605 ve v˘‰i
331.968,- Kã na r. 2019.
V˘sledek hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdrÏel se: 3
Usnesení ã. 52/2019 bylo schváleno
BOD â. 5 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 ve v˘dajové ãásti nav˘‰ení u kapitoly 3639 o 3,300.000,- Kã (nákup nemovitosti ãp.1 Velemín a nákup komunálního traktoru. Celkem se jedná o sníÏení pﬁíjmové
ãásti rozpoãtu o 1,129.641,- Kã a zv˘‰ení
v˘dajové ãásti rozpoãtu ve v˘‰i 4,627.350,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 - 1,129.641,- Kã
a v˘dajové ãásti ve v˘‰i 4,627.350,- 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: 11 proti 0, zdrÏel se: 1
Usnesení ã. 53/2019 bylo schváleno
BOD â. 6 ÚZEMNÍ PLÁN
a) Starosta obce seznámil pﬁítomné se
stavem projednávání zmûny ã. 2 územního
plánu obce Velemín. Dne 10.6.2019 probûhlo opakované veﬁejné projednání této
zmûny a pﬁedpoklad je, Ïe poãátkem mûsíce ãervence by mohla zmûna ã. 2 ÚP Velemín pﬁedloÏena zastupitelstvu obce k projednání a schválení, resp. vydání zmûny ã.2.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí zprávu o stavu projednání Zmûny ã.2 ÚP Velemín.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 , proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 54/2019 bylo schváleno
BOD â. 7 MAJETEK OBCE
a) Projednána smlouva o zﬁízení vûcného
bﬁemene
sluÏebnosti
ã.IP-124008073//VB/03 - nové OM t˘kající se uloÏení kabelu NN na pozemku p.p.ã. 1018/7
ve vlastnictví obce Velemín v k.ú. Mile‰ov
u Lovosic za cenu 1.000,- Kã + DPH.
Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s.. Jedná se
o vklad práva do KN. Zﬁízení nového odbûrního místa pro stavbu nového RD (Capiali
Armando ml.).
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene - sluÏebnosti ã.IP-12-4008073//VB/03 - nové
OM t˘kající se uloÏení kabelu NN na pozemku p.p.ã. 1018/7 ve vlastnictví obce Velemín v k.ú. Mile‰ov u Lovosic za cenu
1.000,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s..
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 55/2019 bylo schváleno
b) Projednána smlouva o zﬁízení vûcného
bﬁemene
sluÏebnosti
ã.
IP-124007018/VB/002 t˘kající se stavby „LT, Dobkoviãky-NN, ãp.25, nové OM“. V minulosti
byla uzavﬁena Smlouva o uzavﬁení budoucí
smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene s pﬁedcházejícím vlastníkem (SÚS ÚK). Konkrétnû
se jedná o uloÏení kabelu NN pro nové OM
ãp.25 na pozemek p.ã. 658/3 v k.ú. Dobkoviãky za cenu 1.600,- Kã bez DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s.. Následnû bude
provedeno vkladové ﬁízení do KN.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene - sluÏebnosti ã. IP-12-4007018/VB/002 t˘kající
se stavby „LT, Dobkoviãky-NN, ãp.25, nové

OM“. V minulosti byla uzavﬁena Smlouva
o uzavﬁení budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene s pﬁedcházejícím vlastníkem
(SÚS ÚK). Konkrétnû se jedná o uloÏení kabelu NN pro nové OM ãp.25 na pozemek
p.ã. 658/3 v k.ú. Dobkoviãky za cenu 1.600,Kã bez DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce
a.s.. Následnû bude provedeno vkladové ﬁízení do KN.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 , proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 56/2019 bylo schváleno
c) Projednána smlouva o budoucí smlouvû o zﬁízení vûcného bﬁemene a dohoda
o umístûní stavby „IV-12-4017898/VB/P001
t˘kající se uloÏení kabelu NN na pozemcích
p.p.ã. 517/1, 724/1, 704 a 484/1 v k.ú.
Boreã u Lovosic za cenu 7.100,- Kã + DPH.
Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s.. Jedná se
o kabelizaci sítû NN v místní ãásti Bílinka.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o budoucí smlouvû o zﬁízení vûcného bﬁemene a dohoda o umístûní stavby
„IV-12-4017898/VB/P001 t˘kající se uloÏení
kabelu NN na pozemcích p.p.ã. 517/1,
724/1, 704 a 484/1 v k.ú. Boreã u Lovosic
za cenu 7.100,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ âEZ
Distribuce a.s..
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 57/2019 bylo schváleno
d) Projednána smlouva o budoucí smlouvû o zﬁízení sluÏebnosti t˘kající se uloÏení
telekomunikaãního kabelu na pozemcích
p.p.ã. 1018/4 a 1045 v k.ú. Mile‰ov u Lovosic za cenu 100,- Kã/bm + 1.000,- Kã za
sloup. Oprávnûn˘ âeská telekomunikaãní
infrastruktura a.s.. Jedná se o kabelizaci telekomunikaãní sítû.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o budoucí smlouvû o zﬁízení sluÏebnosti t˘kající se uloÏení telekomunikaãního kabelu na pozemcích p.p.ã. 1018/4
a 1045 v k.ú. Mile‰ov u Lovosic za cenu
100,- Kã/bm + 1.000,- Kã za sloup. Oprávnûn˘ âeská telekomunikaãní infrastruktura
a.s..
V˘sledek hlasování: Pro: 12 , proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 58/2019 bylo schváleno
e) Projednána kupní smlouva mezi obcí
Velemín a ¤SD âR ã. 2650/21/19-21630hak o odkoupení pozemku p.ã. 660/61 o v˘mûﬁe 21 m2 v k.ú. Oparno. Jedná se o pozemky, které jsou souãástí dálnice D8.
Cena stanovena znaleck˘m posudkem ã.
4501/78/2019 ve v˘‰i 2.100,- Kã.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
kupní smlouvy ã. 2650/21/19-21630-hak
o odkoupení pozemku p.ã. 660/61 o v˘mûﬁe
21 m2 v k.ú. Oparno. Jedná se o pozemky,
které jsou souãástí dálnice D8. Cena stanovena
znaleck˘m
posudkem
ã.
4501/78/2019 ve v˘‰i 2.100,- Kã. Náklady
spojené s uzavﬁením smlouvy a povolením
vkladu práva do KN budou hrazeny ¤SD

âR.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 59/2019 bylo schváleno
f) Projednána Ïádost manÏelÛ Pavla
a Aleny Beránkov˘ch, ReÏn˘ Újezd 21,
o odkoupení ãásti pozemku p.ã. 379/24
v k.ú. Boreã u Lovosic. Jedná se o pozemek, kter˘ tvoﬁí parkovací místo a vjezd
k rodinnému domu ÏadatelÛ. DÛvodem je
moÏnost parkování vlastního vozidla a zaji‰tûní vjezdu ke své nemovitosti, protoÏe zde
v souãasné dobû parkují vozidla turistÛ.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej
ãásti pozemku p.ã. 379/24 v k.ú. Boreã
u Lovosic manÏelÛm Beránkov˘m. ManÏelé
Beránkovi mohou tuto ãást veﬁejného prostranství uÏívat k parkování vozidla.
V˘sledek hlasování: Pro: 12 proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 60/2019 bylo schváleno
g) Projednána Ïádost p. Tomá‰e Hlocha,
Bílinka 12 o odkoupení pozemku p.ã.st.60/3
o v˘mûﬁe 18 m2 v k.ú. Boreã u Lovosic.
Jedná se o pozemek, kter˘ je souãástí
dvora u domu ãp. 12 Bílinka.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.ã. st. 60/3 o v˘mûﬁe 18 m2 panu
Tomá‰i Hlochovi. 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: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 61/2019 bylo schváleno
h) Projednána Ïádost p. Hynka Le‰e, Velemín 59 o odkoupení ãásti pozemku p.ã.
110 (dle GP ã. 406-97/2019 se jedná o novû
vytvoﬁené parcely p.ã.st.276 o v˘mûﬁe 8 m2
a p.ã. 110/5 o v˘mûﬁe 27 m2) v k.ú. Velemín. Jedná se o pozemek, kter˘ je souãástí
oplocené zahrady u domu ãp. 59 Velemín.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
ãásti pozemku p.ã. 110 (dle GP ã. 40697/2019 se jedná o novû vytvoﬁené parcely
p.ã.st.276 o v˘mûﬁe 8 m2 a p.ã. 110/5 o v˘mûﬁe 27 m2) v k.ú. Velemín panu Hynku Le‰ovi nebo pí. Leonû Plecité, která by mûla
b˘t nov˘m majitelem domu ãp.59. 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
Usnesení ã. 62/2019 bylo schváleno
i) Projednány Ïádosti paní Kateﬁiny Deusové, OsvoboditelÛ 201/4, Lovosice a spoleãné Ïádosti pana Pavla âervinky, 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
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ

●

9 / 2019

domem. V souãasné dobû slouÏí ãást jako
zahrada u domu ve vlastnictví paní Fujaãkové, která Ïádá pﬁevod ãásti pozemku jako
zahrady a ãást je uÏívána panem âervinkou
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 âervinkovi 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 schvaluje prodej
ãásti pozemku p.p.ã. 559/10 v k.ú. Velemín
o v˘mûﬁe dle v˘sledku geometrického zamûﬁení paní Janû Fujaãkové. Jedná se
o ãást, která je za domem pí.Fujaãkové
a tvoﬁí zahradu k tomuto domu. Cena pozemku bude stanovena dle znaleckého posudku. Náklady spojené s vyhotovením
kupní smlouvy, znaleck˘m posudkem a povolením vkladu do KN budou hrazeny nabyvatelem.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
ãásti pozemku p.p.ã. 559/10 v k.ú. Velemín
o v˘mûﬁe dle v˘sledku geometrického zamûﬁení - zb˘vající ãást po oddûlení ãásti pozemku pro pí.Fujaãkovou. Vzhledem
k tomu, Ïe jsou evidovány dvû Ïádosti
o stejn˘ pozemek (p.âervinka Pavel
a pí.Deusová Kateﬁina), bude realizováno
v˘bûrové ﬁízení, kde jedin˘m kriteriem bude
v˘‰e nabídnuté kupní ceny. Realizací v˘bûrového ﬁízení je povûﬁena rada obce. Nabídky kupní ceny budou Ïadateli uãinûny písemnou formou v zapeãetûné obálce. Ve stanoven˘ den budou tyto nabídky podány a za
pﬁítomnosti ÏadatelÛ a ãlenÛ rady rozpeãetûny a vyhodnoceny. Kupní smlouva bude
uzavﬁena s Ïadatelem, kter˘ nabídne vy‰‰í
kupní cenu. O provedení v˘bûru bude sepsán zápis. Základní cena bude stanovena
dle znaleckého posudku + náklady spojené
s vyhotovením kupní smlouvy, znaleck˘m
posudkem a povolením vkladu do KN. Pﬁedkupní právo obce. Stanovena povinnost zahájení stavby do dvou let od prodeje, jinak
zpûtn˘ odkup obcí za prodejní cenu.
V˘sledek hlasování: Pro: 10, proti 0, zdrÏel se: 2
Usnesení ã. 63/2019 bylo schváleno
j) Projednán zámûr pﬁevodu (nákupu) pozemku v k.ú. Dobkoviãky - pozemek pod
stavbou vodní nádrÏe v Dobkoviãkách. Konkrétnû se jedná o pozemek p.ã. 19 o v˘mûﬁe 719 m2 v k.ú. Dobkoviãky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zámûr
pﬁevodu (nákupu) pozemku v k.ú. DobkoVELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ

●

10 / 2019

viãky - pozemek pod stavbou vodní nádrÏe
v Dobkoviãkách. Konkrétnû se jedná o pozemek p.ã. 19 v k.ú. Dobkoviãky. 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: 0
Usnesení ã. 64/2019 bylo schváleno
k) Projednán zámûr nákupu pozemkÛ
v k.ú. Velemín - pozemek je souãástí komunikace - od RainerÛ ke Kudrnov˘m. Konkrétnû se jedná o ãást pozemku p.ã. st. 52
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 ãást pozemku p.ã.st.52 v k.ú. Velemín.
Cena bude stanovena znaleck˘m posudkem. Náklady spojené s vyhotovením kupní
smlouvy, znaleck˘m posudkem, geometrick˘m plánem a povolením vkladu do KN
budou hrazeny obcí.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 65/2019 bylo schváleno
l) Projednán zámûr obce o odkoupení pozemkÛ vãetnû staveb:
- p.ã.st. 29/1 - zast.plocha vãetnû stavby
objektu ãp. 1 Velemín - o v˘mûﬁe 2643 m2
v k.ú. Velemín
- p.ã.st. 29/3 - zast.plocha vãetnû stavby
obãanského vybavení - o v˘mûﬁe 120 m2
v k.ú. Velemín
Jedná se o nemovitosti, které vedeny na
LV ã. 420 a jsou ve vlastnictví fyzick˘ch
osob. Cena je stanovena vzájemnou dohodou na 2,000.000,- Kã.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemkÛ vãetnû staveb:
- p.ã.st. 29/1 - zast.plocha vãetnû stavby
objektu ãp. 1 Velemín - o v˘mûﬁe 2643 m2
v k.ú. Velemín
- p.ã.st. 29/3 - zast.plocha vãetnû stavby
obãanského vybavení - o v˘mûﬁe 120 m2
v k.ú. Velemín
Jedná se o nemovitosti, které vedeny na
LV ã. 420 a jsou ve vlastnictví fyzick˘ch
osob. Cena je stanovena vzájemnou dohodou na 2,000.000,- Kã.
Povolení vkladu práva do KN bude hradit
obec.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se:
Usnesení ã. 66/2019 bylo schváleno
BOD â. 8 MIMO¤ÁDNÉ ODMùNY
âLENÒM ZASTUPITELSTVA OBCE
a) Projednána revokace usnesení zastupitelstva obce ã. 99/2018 ze dne
17.12.2018. Ministerstvo vnitra âR, odbor
veﬁejné správy, dozoru a kontroly, vyjádﬁilo
názor, Ïe toto usnesení by mohlo b˘t pﬁedmûtem jejich dozorové ãinnosti a následnému zru‰ení tohoto rozhodnutí a to vzhledem
k tomu, Ïe „Pozvánka na zasedání zastupitelstva neobsahovala samostatn˘ bod programu o mimoﬁádn˘ch odmûnách, jak vyÏa-

duje § 76 odst.4 daného zákona, následnû
pﬁijaté usnesení neobsahovalo odÛvodnûní
poskytnutí mimoﬁádné odmûny, jak vyÏaduje ustanovení § 76 odst.5 zákona.“ . Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce obsahovala samostatn˘ bod „odmûny zastupitelÛm“, v zápise ze zasedání zastupitelstva
je samostatn˘ bod ã. 9 „odmûny zastupitelÛ“, ale ani jeden z tûchto bodÛ neobsahuje
slovo „mimoﬁádné“ a dále zápis neobsahuje
podrobnûj‰í zdÛvodnûní poskytnutí mimoﬁádné odmûny. Zastupitelstvu obce bylo
pﬁedloÏeno podrobné zdÛvodnûní návrhu
na poskytnutí mimoﬁádn˘ch odmûn, které
vzhledem k jejich rozsahu nebylo souãástí
samostatného usnesení a netvoﬁilo ani pﬁílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva. Po
osobním jednání na Ministerstvu vnitra âR,
odboru veﬁejné správy, dozoru a kontroly
bylo domluveno, Ïe usnesení ã. 99/2018 ze
dne 17.12.2018 bude pﬁedloÏeno k revokaci a bod bude opakovanû projednán.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce ru‰í své usnesení ã.
99/2018 ze dne 17.12.2018.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se:
Usnesení ã. 67/2019 bylo schváleno
b) Projednáno poskytnutí mimoﬁádn˘ch
odmûn za r. 2018 ve smyslu ust. § 76 zákona ã. 128/2000 Sb., v platném znûní, starostovi a místostarostovi obce. Souhrnná v˘‰e
mimoﬁádn˘ch odmûn poskytnut˘ch v kalendáﬁním roce uvolnûnému ãlenovi zastupitelstva obce nesmí b˘t vy‰‰í neÏ dvojnásobek
nejvy‰‰í odmûny, která mu v prÛbûhu tohoto kalendáﬁního roku náleÏela za v˘kon jím
zastávan˘ch funkcí za mûsíc. DÛvodem je
skuteãnost, Ïe v prÛbûhu roku, i celého
pﬁedcházejícího volebního období, byly
obûma vykonávány ãinnosti v˘raznû nad
rámec povinností, které jsou jim stanoveny
zákonem o obcích.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
mimoﬁádn˘ch odmûn za r. 2018 ve smyslu
ust. § 76 zákona ã. 128/2000 Sb., v platném
znûní, starostovi a místostarostovi obce a to
ve v˘‰i dvojnásobku nejvy‰‰í odmûny, která
mu v prÛbûhu tohoto kalendáﬁního roku náleÏela za v˘kon jím zastávan˘ch funkcí za
mûsíc. DÛvodem je skuteãnost, Ïe v prÛbûhu roku 2018, i celého pﬁedcházejícího volebního období, byly obûma vykonávány
ãinnosti v˘raznû nad rámec povinností,
které jsou jim stanoveny zákonem o obcích.
Konkrétnû se jedná o:
Celé volební období hospodaﬁili s kladn˘m hospodáﬁsk˘m v˘sledkem, ãímÏ se podaﬁilo zajistit finanãní prostﬁedky pro financování dal‰ích akcí. Jedná se cca o 18 milionÛ Kã.
Vybudování Sbûrného dvora ve Velemínû, kter˘ úspû‰nû slouÏí v‰em obãanÛm.
Po celé volební období se realizovaly
v sídlech Bíl˘ Újezd, ReÏn˘ Újezd, Bﬁezno,
Velemín, Hru‰ovka opravy obecních komunikací.
Byla zahájena revitalizace zámeckého
parku v Mile‰ovû vãetnû rekonstrukce stav-

by Glorietu.
Bylo dokonãeno zateplení Základní ‰koly
Velemín a úplná rekonstrukce plynové kotelny a nové kotelny v tûlocviãnû.
Do‰lo k zaji‰tûní dostateãné kapacity mateﬁsk˘ch ‰kol roz‰íﬁením prostorÛ M· Velemín.
Mateﬁská a základní ‰kola byly novû oploceny.
Do‰lo k roz‰íﬁení veﬁejného osvûtlení
v místních ãástech Velemín, Bﬁezno, Mile‰ov a Dobkoviãky.
Byla provedena celková rekonstrukce víceúãelového kulturního zaﬁízení na Bílince.
Zb˘vá oprava fasády a nákup vnitﬁního vybavení.
Postupnû byly realizovány opravy obecních objektÛ v místních ãástech (volební
místnosti, místní samosprávy, spoleãenské
místnosti, pohostinství).
Podaﬁilo se udrÏet po‰tovní sluÏby ve Velemínû a Mile‰ovû, aãkoliv hrozilo jejich
ukonãení. Pﬁe‰li jsme na sluÏbu Po‰ta Partner.
Pro potﬁeby obce byla zakoupena nemovitost Velemín ã.p.90, kde byla po rekonstrukci umístûna poboãka Po‰ta Partner,
pﬁiãemÏ zb˘vající prostory jsou pﬁipravovány pro dal‰í komerãní vyuÏití, a v Mile‰ovû
objekt b˘valé prodejny potravin, s jehoÏ rekonstrukcí na kulturní centrum se v nejbliÏ‰í
dobû zapoãne.
Probíhaly rekonstrukce sakrálních památek na území v‰ech katastrÛ obce.
Hroby váleãn˘ch hrdinÛ a obûtí fa‰ismu
pro‰ly celkov˘mi opravami.
Ve spolupráci s Destinaãní agenturou
âeské stﬁedohoﬁí byla vybudována turistická stezka Velemínskem, která byla osazena
nauãn˘mi tabulemi.
Stabilnû je zaji‰Èováno provozování sociálního bydlení. Obec provozuje v souãasné
dobû 75 sociálních, malometráÏních a startovacích bytÛ.
Do‰lo k opravû v‰ech vodohospodáﬁsk˘ch zaﬁízení, vodojemÛ, vodáren a prameni‰È v katastrech obce.
Ve velké míﬁe jsou podporovány organizaãnû i finanãnû kulturní aktivity obãanÛ
v jednotliv˘ch místních ãástech - dûtské
dny, ma‰karní karnevaly, Noci kostelÛ, pálení ãarodûjnic, jarmarky, MDÎ, setkání seniorÛ, v˘lov rybníka, festivaly, vítání obãánkÛ.
Mnoho z tûchto akcí obec sama kompletnû
organizuje.
Za uplynulé volební období se podaﬁilo
získat a vyãerpat z dotaãních zdrojÛ celkem
22,230 mil. Kã a dal‰ích cca 35 mil. Kã je
pﬁedbûÏnû pﬁislíbeno.
V˘sledek hlasování: Pro: 8 proti: 1 zdrÏel se: 3
Usnesení ã. 68/2019 bylo schváleno
BOD â. 9 RÒZNÉ
a) Projednána Ïádost pana Miroslava
Dufka, Bﬁezno 5 o pﬁíspûvek na poﬁízení
ekologického vytápûní v rodinném domû ãp.
5 Bﬁezno - jedná se o poﬁízení ekologické
pﬁestavbové sady na kotel Viadrus U22.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek
panu Miroslavu Dufkovi, Bﬁezno 5 na poﬁí-

zení ekologické pﬁestavbové sady na kotel
Viadrus U22, v rodinném domû ãp. 5 Bﬁezno ve v˘‰i 10.000,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 69/2019 bylo schváleno
b) Projednána Ïádost pana Tomá‰e Hlocha, Bílinka 12 o pﬁíspûvek na poﬁízení ekologického vytápûní v rodinném domû ãp. 12
Bílinka - jedná se o poﬁízení ekologického
elektrického kotle Protherm.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek
panu Tomá‰i Hlochovi, Bílinka 12 na poﬁízení ekologického elektrického kotle Protherm
v rodinném domû ãp. 12 Bílinka ve v˘‰i
10.000,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0, zdrÏel se: 1
Usnesení ã. 70/2019 bylo schváleno
c) Projednána Ïádost pana Marcela Rejthárka, Bﬁezno 19 o pﬁíspûvek na poﬁízení
ekologického vytápûní v rodinném domû ãp.
19 Bﬁezno - jedná se o poﬁízení ekologického kotle MOCEK DOMINO 25 kW na peletky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek
panu Marcelu Rejthárkovi, Bﬁezno 19 na
poﬁízení ekologického kotle MOCEK DOMINO 25 kW na peletky v rodinném domû ãp.
19 Bﬁezno ve v˘‰i 10.000,- Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0, zdrÏel se: 1
Usnesení ã. 71/2019 bylo schváleno
d) Projednána moÏnost uzavﬁení dohody
o provedení práce, dohody o provedení ãinnosti nebo jiného pracovnû právního vztahu
mezi Obcí Velemín a zastupitelem p.Milanem Pleskaãem. Náplní práce bude údrÏba
veﬁejného prostranství v místní ãásti Oparno.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona
ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, uzavﬁít dohodu o provedení
práce, dohody o provedení ãinnosti nebo jiného pracovnû právního vztahu mezi Obcí
Velemín a zastupitelem p.Milanem Pleskaãem. Náplní práce bude údrÏba veﬁejného
prostranství v místní ãásti Oparno.
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0, zdrÏel se: 1
Usnesení ã. 72/2019 bylo schváleno
e) Projednána smlouva o zaji‰tûní plnûní
úkolÛ na úseku poÏární ochrany zﬁízením
spoleãné jednotky poÏární ochrany mezi
obcí Chotimûﬁ a obcí Velemín. Obce mají
dle pﬁíslu‰n˘ch ustanovení zákona o poÏární ochranû povinnost zﬁídit jednotku poÏární
ochrany. Obec Velemín jednotku PO zﬁízenu nemá a poÏární ochranu doposud na
území obce Velemín zaji‰Èovala poÏární jednotka obce Chotimûﬁ. S úãinností od
1.7.2019 bude zaloÏena spoleãná jednotka
PO ve smyslu ustanovení § 69a zákona
o PO, která bude plnit úkoly poÏární ochra-

ny na území obou obcí. Rozpoãet spoleãné
jednotky je v souãasné dobû cca 250.000,Kã za rok. Obec Velemín bude obci Chotimûﬁ pﬁispívat na ãinnost spoleãné jednotky
ãástkou 100.000,- Kã za rok.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. r) zákona
ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, uzavﬁení smlouvy mezi obcí
Chotimûﬁ a obcí Velemín o zaji‰tûní plnûní
úkolÛ na úseku poÏární ochrany zﬁízením
spoleãné jednotky poÏární ochrany ve
smyslu ust. § 69a zákona o poÏární ochranû, v platném znûní, . Obec Velemín bude
obci Chotimûﬁ pﬁispívat na ãinnost spoleãné
jednotky ãástkou 100.000,- Kã za rok.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 73/2019 bylo schváleno
BOD â. 10 DISKUSE
BOD ã.4 (ch)
• p. Karfík-nelíbí se mi, Ïe tuto Ïádost chcete schvalovat v takové v˘‰i najednou. Byl
bych pro rozdûlení do dvou poloÏek. První
Ïádost o poskytnutí neinvestiãní dotace na
náklady spojené s podáním Ïádosti o dotaci na nové kabiny a druhá Ïádost na provoz klubu a závlahu fotbalového hﬁi‰tû,
kde bude jasnû viditelné kolik penûz je na
co.
• p. Kﬁivánek-domnívám se, Ïe tuto Ïádost
nelze rozdûlit, je podaná jako jeden celek.
• p.âechura-kolik to bude stát celkovû?
• p.Rainer-odhadovaná cena je cca 18 mil.,
poskytnutí dotace na vybudování nov˘ch
kabin je ve v˘‰i 70-ti %, tzn.cca 13 mil.je
dotaãní ãást a zbytek je na spoluúãasti
obce
• p.Karfík-myslím si, Ïe je nereálné to stihnout postavit a zajistit tak termín prostavûnosti
• p.Rainer-po konzultaci s rÛzn˘mi stavebními firmami to reálné je
• p.Karfík-M·MT to nemusí uznat
• p.Janda-pokud to nevyjde, tak jsem pﬁesvûdãen o tom, Ïe klub dotaci odmítne
a dal‰í rok o ní zaÏádá znovu
• p.Kﬁivánek-to poﬁád nemûní nic na tom, Ïe
v‰echny tyto podklady k vybudování kabin
budeme mít uÏ pﬁipravené
• p.Karfík-mám problém s tímto projektem,
dle mého názoru 18 mil. je neskuteãná
ãástka
• p.Skalick˘-o tom jsme ale vûdûli, probíráme to uÏ nûkolik mûsícÛ
• p.âechura-tak pojìme hlasovat o protinávrhu
BOD ã.5
• p.Hladík-není potﬁeba kupovat velk˘ traktor, v zimû neprojede v Mile‰ovû v úzk˘ch
uliãkách
• p.Janda-také by bylo dobré, kdyby obãané
neparkovali pﬁímo v silnici. Pak ten traktor
projede.
• p.Karfík-kdo ho bude obsluhovat? Zamûstnanec obce nebo KS?
• p.Janda-budeme muset pﬁijmout dal‰ího
zamûstnance, aby se jezdilo i se zametákem. KS byl prvotnû zaloÏen na provozoVELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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vání vodovodu a kanalizací a pomáhá obci
pﬁi údrÏbû ve v‰ech roãních období
• p.Karfík-vidûl jsem, Ïe s obecním autem
Gazellou, která je na kontejnery jezdí také
p.Capiali
• p.Janda-bylo nakoupeno více kontejnerÛ
na vyváÏení bioodpadu a pokud p.Mrázek
nemÛÏe nebo má dovolenou, jezdí s tím
p.Capiali a nebo se stﬁídají podle toho jak
je potﬁeba
• p.Karfík-pﬁijmutím obsluhy traktoru jako
zamûstnance obce budujeme KS ã.2 nebo
technické sluÏby? Nerozumím tomu proã
je nûkterá technika obce, jiná KS a ve finále s tím jezdí kdo má ruce.
• p.Janda-KS Velemín s.r.o. má ve vlastnictví techniku potﬁebnou pro údrÏbu a opravy vodovodÛ a kanalizací (traktorbagr
a nákladní automobil), technika poﬁizovaná z dotací je ve vlastnictví obce; traktor
bude poﬁizován jako majetek obce, protoÏe KS Velemín s.r.o. nemá na koupi dostatek prostﬁedkÛ.
BOD ã.6
• p.Materna-mohu se Vás zeptat jaké
zmûny byli pﬁedneseny?
• p.Kﬁivánek-jediné zmûny, které byly na veﬁejném projednání pﬁedneseny, byl pozemek pro stavbu domova sociální péãe
(domov dÛchodcÛ), pozemek manÏelÛ
Skalick˘ch v Bílém Újezdû, jehoÏ úãelové
urãení se mûní, a pozemek v Oparnû
u chaty Beranov˘ch, kde se mûní úãelové
vyuÏití
BOD ã.7 (h)
• p.âechura-jaká by byla cena, za kterou by
se to prodalo panu Le‰ovi? Nechci, aby
do‰lo k tomu, Ïe by se to pak prodalo dál
za vy‰‰í cenu.
• p.Kﬁivánek-navrhovaná cena je stanovena
podle znaleckého posudku
BOD ã.8 (a)
• p.Hladík-co bylo napsáno v usnesení
ã.99/2018, Ïe ho chceme revokovat?
• p.Kﬁivánek-schvalování odmûn zastupitelÛm

zﬁejmû o to ta cena poté bude niÏ‰í.
• p.Hulzer-chtûl bych Vás poÏádat, aby se
nûkdo postaral o komunikaci v Dobkoviãkách. Po v˘kopov˘ch pracech spojen˘ch
s v˘stavbou kanalizace to nikdo neuklidil
a zÛstalo to tam. Nejvíce v kﬁiÏovatce
u domu p.Wajshajtlové.
• p.Janda-zítra ráno jedu s technick˘ch dozorem na místo a tato pﬁipomínka bude
jedním z pﬁedmûtÛ ﬁízení
• p.Materna-v první ﬁadû bych chtûl velice
podûkovat za moÏnost vybudování sportovní ãásti ve Bﬁeznû a materiální podporu
vãetnû dovozu písku a dal‰ích surovin.
Dále bych se chtûl zeptat, jestli je moÏné
u domu p.VodráÏkové naproti autobusové
zastávce nûco udûlat s vodou pﬁi de‰tích.
Dát tam napﬁíklad nûjaké obrubníky a tu
vodu svést jinam.
• p.Janda-jiÏ jsem na toto upozorÀoval SÚS
ÚK, zatím bohuÏel bez odezvy. Myslím si,
Ïe vût‰ím problémem u domu p.VodráÏkové je fakt, Ïe nemá poﬁádnû udûlané
okapy.
• p.Karfík-jak je to s propojením kanalizaãních pﬁípojek k objektÛm v rámci dostaveb
kanalizací?
• p.Kﬁivánek-pﬁípojky, které jsou na veﬁejn˘ch pozemcích dûlá obec, pﬁípojky na
soukrom˘ch pozemcích jsou náklady na
majitelích. Nicménû jsme nabídli obãanÛm
pomoc pﬁi zemních pracech a pﬁi koupi
materiálu.
• p.Karfík-jak˘ je nyní aktuální stav co se
t˘ãe pronájmu a provozu chaty na Mile‰ovce?
• p.Kﬁivánek-v tuto chvíli máme uzavﬁené
v‰echny smlouvy o pronájmu s Mninisterstvem obrany âR. Co se t˘ãe provozu
chaty na Mile‰ovce dobíhá termín ukonãení pronájmu se stávajícím nájemníkem
a od 1.9.2019 by mûla pronájem pﬁevzít
Destinaãní agentura âeské stﬁedohoﬁí do
své reÏie, protoÏe jsme nebyli spokojeni
s provozováním a kvalitou sluÏeb v chatû
na Mile‰ovce

• p.Karfík-kdo tam bude zamûstnán?
• p.Janda-funkci provozního na chatû Mile‰ovka by mûl zastávat zamûstnanec Destinaãní agentury âeské stﬁedohoﬁí, záleÏí
na nich kdo to bude
• p.Karfík-je Destinaãní agentura âS seznámena s opravami, které jsou potﬁeba udûlat?
• p.Janda-ano Destinaãní agentura âS byla
seznámena s potﬁebou údrÏby a oprav
• p.Karfík-jak˘ je v˘sledek dne‰ního jednání
v Mile‰ovû u zámecké zdi?
• p.Janda-z dÛvodu bezpeãnosti na pﬁilehlé
komunikaci je nutná kontrola stavu zdi a je
potﬁeba proto odstranit bﬁeãÈan, aby statik
mohl urãit v jakém stavu je zámecká zeì
• p.Karfík-v Mile‰ovû je potﬁeba nûjak˘m
zpÛsobem vyﬁe‰it parkování vãetnû koncepce a dopravního znaãení.
• p.Janda-v nedávné dobû se zmûnil pracovník na Mûstském úﬁadû v Lovosicích
na odboru dopravy. Bûhem 14-ti dní ho poÏádáme o pomoc v této vûci.
• p.Hulzer-komu patﬁí silnice v Dobkoviãkách? Je potﬁeba oﬁezat stromy a keﬁe,
které do ní zasahují.
• p.Janda-tato komunikace patﬁí SÚS ÚK,
budeme je kontaktovat s poÏadavkem
Závûr veﬁejného zasedání zastupitelstva
obce provedl starosta p.Petr Kﬁivánek
(20,20 hod.)
Zápis byl vyhotoven dne 20.6.2019
Zapisovatelka:
Kunrtová Monika
Ovûﬁovatelé zápisu:
Podhorsk˘ V.
Dne: 20.6.2019
Pleskaã M.
Dne: 20.6.2019
Starosta:
Petr Kﬁivánek
Dne: 20.6.2019

BOD ã.10
• p.Petrásek-mohu se zeptat, kdy je pﬁedpokládan˘ termín realizace DâOV na Kleteãné?
• p.Kﬁivánek-cca do 14-ti dnÛ bychom mûli
mít jiÏ nazpût podepsané smlouvy a pﬁedané staveni‰tû
• p.Materna-je tato cena na jednu DâOV
adekvátní?
• p.Kﬁivánek-celkov˘ rozpoãet musí b˘t totoÏn˘ jako pﬁi podání Ïádosti o dotaci.
Cena se nav˘‰ila z dÛvodu rozsáhlej‰ích
zemních prací pro vsakování odpadních
vod coÏ nebylo pÛvodnû v plánu.
• p.Janda-spoleãnosti ENVIPUR jsme nabídli pomoc pﬁi realizaci poskytnutím zemních prací z na‰í strany. JelikoÏ jsou hodnû
vytíÏeni, protoÏe nejsme jediní, kteﬁí dostali dotaci, tak tuto nabídku uvítali. SamoVELEMÍNSK¯ 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
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