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P¤EHLED PRACÍ proveden˘ch na obecním
majetku za uplynulé tﬁi mûsíce
Stalo se jiÏ tradicí a v dal‰ím ãísle „Velemínského zpravodaje“ tomu nebude jinak,
Ïe první strana bude patﬁit pﬁehledu prací
proveden˘ch na obecním majetku za uplynulé tﬁi mûsíce:
Po vydání demoliãního v˘mûru Odborem
stavebního úﬁadu a územního plánování
MûÚ Lovosice do‰lo k odstranûní stavby b˘valé hasiãárny v obci Bﬁezno i pﬁes pÛvodní
zámûr budovu zachránit a vyuÏívat coby nebytové prostory pro nájemní obecní dÛm
ã.p.6, ve kterém takové prostory, napﬁíklad
pro úschovu jízdních kol nebo venkovního
nábytku chybí. BohuÏel, stavba byla v minulosti vyuÏívána coby sklad volnû loÏen˘ch
prÛmyslov˘ch hnojiv pro zemûdûlství, coÏ
se podstatn˘m zpÛsobem podepsalo na
jejím technickém stavu.
Zamûstnanci obce, stejnû jako v zimním
období loÀského roku, provádûjí proﬁezávky
náletov˘ch dﬁevin. V zámeckém parku v Mile‰ovû bylo nutné provést odstranûní náletov˘ch dﬁevin v okolí stavby Cassina. DÛvodem k proﬁezávce porostu bylo zpﬁístupnûní
pro vysokozdviÏnou plo‰inu nutnou k provedení provizorní opravy stﬁechy glorietu a zabránili jsme tak dal‰ímu zatékání do této památkovû chránûné stavby. Dal‰ím místem
v Mile‰ovû, kde byl proveden proﬁez náletov˘ch dﬁevin, je okolí budovy b˘valé prodej-

ny smí‰eného zboÏí, kterou obec na konci
loÀského roku koupila. Proﬁezávky náletÛ
probíhají i v dal‰ích lokalitách, vût‰inou se
jedná o polní a pﬁístupové cesty v majetku
obce Velemín hojnû vyuÏívány turisty a cyklisty. Napﬁíklad byla proﬁezána cesta z obce
Bﬁezno k siláÏní jámû nad ReÏn˘m Újezdem, odkud budeme pokraãovat s vyﬁezávkou cesty aÏ k obci Boreã. Po dokonãení
tûchto prací, pokud to stihneme, neÏ nám
skonãí doba vegetaãního klidu, budeme pokraãovat vyãi‰tûním polní cesty ze Bﬁezna
na StruÏenku.
V roce 2014 jak jistû víte, byl postaven
nov˘ pﬁístﬁe‰ek autobusové zastávky na
Pa‰kapole. BohuÏel vydrÏel pouze nûkolik
mûsícÛ a pﬁi likvidaci poÏáru vzniklého technickou závadou na motorovém vozidle byl
zcela zniãen. Tady je potﬁeba pﬁipomenout
ãestnost majitele tohoto auta, kter˘ aã sám
mûl dost starostí s po‰kozen˘m vozidlem,
druh˘ den po události, se ozval panu starostovi a oznámil po‰kození zastávky. Poji‰Èovna celou ‰kodu uhradila a po opravû zastávka mÛÏe dál slouÏit svému úãelu.
Na podnût pana Fáborského, majitele nemovitosti ã.p. 62 v Mile‰ovû (naproti hostinci u Mu‰ket˘ra), do‰lo k vyãi‰tûní zane‰ené
de‰Èové kanalizace.
Dal‰ím krokem k zaji‰tûní nejen obecního

majetku byla instalace elektronického zaji‰tûní dal‰ích budov v b˘valém areálu JZD.
Vût‰í ãást areálu je díky v˘stavbû sbûrného
dvora pod dozorem kamerového systému.
V leto‰ním roce je‰tû plánujeme cel˘ objekt
uzavﬁít elektronickou závorou, objekt se
bude uzavírat po ukonãení provozní doby
ãerpací stanice a závoru bude moÏné ovládat ãipovou kartou, kterou obdrÏí v‰ichni
uÏivatelé areálu ( ﬁidiãi parkujících kamionÛ,
nájemci nebytov˘ch a v˘robních prostor
atd.)
Po velmi dlouhé dobû, kdy probíhaly administrativní pﬁípravy vãetnû pﬁevodu ãásti
pozemku na Obec Velemín Ústeck˘m krajem, do‰lo koneãnû k zahájení v˘stavby
chodníkÛ k nové zástavbû v Mile‰ovské ulici
ve Velemínû. Stavba je pﬁed dokonãením
jen je potﬁeba pﬁed poloÏením posledních
metrÛ zámkové dlaÏby, odkr˘t a prodlouÏit
na konci ulice inÏen˘rské sítû v ãem nám
v souãasnosti brání klimatické podmínky
a stavba bude dokonãena. Pﬁed poÏádáním
o kolaudaci je‰tû dojde k úpravám zelen˘ch
pásÛ a k osazení dopravního znaãení.
Obec Velemín vyuÏila moÏnosti pﬁi budování protlaku pod komunikací I.tﬁídy pro uloÏení nové pﬁípojky nízkého napûtí k nov˘m
stavebním parcelám v lokalitû za farou a pﬁiloÏila do této trasy el. napûtí pﬁívodní kabel
na prodlouÏení veﬁejného osvûtlení. V souãasné dobû se pﬁipravuje projektová doku(Pokraãování na následující stranû)
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P¤EHLED PRACÍ...
(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
mentace a podklady pro vydání stavebního
povolení na prodlouÏení veﬁejného osvûtlení podél silnice I. tﬁídy o kﬁiÏovatky na Mile‰ov ke kﬁiÏovatce na Bﬁezno a dále ke zmiÀovan˘m st. parcelám. Souãasnû s projektovou dokumentací na tuto akci se projektuje i prodlouÏení veﬁejného osvûtlení z Ml˘ncÛ k rybáﬁské ba‰tû v Mile‰ovû a to na Ïádost místních obãanÛ.
Na základû podnûtu od spoluobãanÛ
z Mile‰ova byla provedena pokládka zámkové dlaÏby pﬁed autobusovou zastávkou
u rybníka v Mile‰ovû.
Dal‰í akcí která byla na konci loÀského
roku dokonãena je oprava obecní knihovny
ã.p. 93 ve Velemínû. Akce zahrnovala opravu celého plá‰tû budovy vãetnû zateplení
a nové fasády, osazení nov˘ch oken v
I. patﬁe kde je v souãasnosti provizorní archiv obce, v˘mûna plechování stavby
(okapy, parapety, závûtrné li‰ty stﬁechy),
z dÛvodu zateplení budovy ãásteãná pﬁeloÏka stﬁe‰ní krytiny, svedení de‰Èov˘ch vod do
de‰Èové kanalizace, vymalování knihovny
a spol. prostor.
Na podzim roku 2015 byla dokonãena pokládka silniãních panelÛ na pﬁístupové cestû
mezi rodinn˘mi a rekreaãními domy v Oparnû. Vzhledem k tomu, Ïe v dané lokalitû ne-

jsou dobudována ve‰keré inÏen˘rské sítû
vãetnû veﬁejného osvûtlení, byly zvoleny
právû panely, které po dobudování chybûjící
infrastruktury budou nahrazeny obalovou Ïiviãnou smûsí a panely budou aÈ provizornû
ãi nastálo pouÏity v jiné ãásti obce.
Dal‰í obcí, kde do‰lo v závûru roku
k opravû zpevnûn˘ch ploch byla Hru‰ovka.
Jak jsme Vás jiÏ informovali v minul˘ch ãíslech Velemínského zpravodaje, byla na Hru‰ovce opravena a roz‰íﬁena de‰Èová kanalizace spolu s v˘pustn˘m zaﬁízením hasiãské nádrÏe. Vyasfaltování návesního prostoru (parkovi‰tû mezi hospodou a hasiãskou nádrÏí) tedy bylo jen finální úpravou
celého prostranství.
V minulém ãísle zpravodaje jsme pﬁinesli
informaci o monitorování technického stavu
spla‰kové a de‰Èové kanalizace ve Velemínû a Mile‰ovû. Velké obavy jsme mûli ze
stavu kanalizací u autobusové zastávky
v Mile‰ovské ulici ve Velemínû, kde docházelo k propadu chodníku a navazujícího
pásu zelenû. Po zmonitorování technického
stavu kanalizace a vytyãení sítí jejich správci (mimochodem v inkriminovaném místû
kanalizaci v ‰íﬁi cca 3metrÛ kﬁíÏí kabel NN,
telefonní kabel, dálkov˘ optick˘ kabel, stﬁedotlaké vedení zemního plynu a veﬁejná
ãást vodovodního ﬁádu) bylo zji‰tûno, Ïe se
jedná o sesedání v˘kopku po ãast˘ch v˘kopov˘ch pracích. Cel˘ pozemek byl zhutnûn,

prostor pod chodníkem zpevnûn silniãním
panelem a chodník s obrubníky opraven.
Poslední z celé ﬁady realizovan˘ch akcí
za poslední ãtvrtletí loÀského roku zmiÀme
zbudování pﬁípojky zemního plynu pro objekt ã.p.197 ve Velemínû (b˘valá váha
v areálu JZD). Obec Velemín má v souãasnosti v tomto objektu vybudovány dva nájemní malometráÏní byty. V kaÏdém z tûchto nájemních bytÛ se pÛvodnû topilo krbov˘mi kamny s v˘mûníkem, s narÛstajícím
poãtem poruch na obou topn˘ch systémech
a po dohodû s nájemníky jsme se rozhodli
krbová kamna vymûnit za plynové kotle.
Dovolte mi na závûr nastínit nûkolik akcí,
které jsou v souãasné dobû jiÏ rozdûlány
nebo se na nû v nejbliÏ‰í dobû chystáme:
oprava budovy ã.p. 16 v Mile‰ovû (âeská
po‰ta, místní knihovna, ãtyﬁi nájemní byty)
rozsah prací jako na knihovnû ve Velemínû,
horské vpusti v Mile‰ovû a Oparnû (Bíl˘
Újezd zatím zÛstává stranou vlastníkem
cesty je Ústeck˘ kraj), infrastruktura pro stavební parcely na Bílince, cesta z ReÏného
Újezda na StruÏenku, dûtsk˘ koutek na
návsi na Hru‰ovce, úprava parkovací plochy se zázemím pro turisty pod Lovo‰em,
atd. atd.. Stejnû jako v minul˘ch ãíslech
Ïádám spoluobãany o podnûty a návrhy na
dal‰í opravy a úpravy v na‰ich obcích.
Janda Petr,
místostarosta Obce Velemín

Pﬁipravenost obce na ãerpání finanãních prostﬁedkÛ
v dotaãním období 2015 -2020
■

Na moÏnost ãerpat dotace, aÈ z národních
ãi evropsk˘ch zdrojÛ, musí b˘t Ïadatel vÏdy
v pﬁedstihu dostateãnû pﬁipraven, musí mít
vypracován strategick˘ plán s prioritními
projekty a na ty b˘t náleÏitû projekãnû i legislativnû pﬁipraven.
Obec Velemín se na moÏnosti ãerpat finance z veﬁejn˘ch zdrojÛ v minul˘ch letech
i pﬁes nejistoty, Ïe bude moÏné v‰echny
projekty vyuÏít a napasovat je na jednotlivé
tituly dotaãních v˘zev velmi dobﬁe pﬁipravila. V souãasné dobû máme balík zpracovan˘ch projektov˘ch dokumentací, na která je
buì vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení a na dal‰ích se podle dostupn˘ch informací o chystan˘ch v˘zvách
pracuje.
Ne vÏdy v minulém dotaãním období bylo
moÏné, i kdyÏ obec byla projekãnû pﬁipravena Ïádat, jednalo se o v˘zvy, které napﬁíklad nebyly urãeny pro obce na‰í velikosti ãi
poãtu obyvatel, nebo se jednalo o v˘‰i dotace, která nebyla v pomûru k pﬁedpokládané
rozpoãtové ãástce projektu zajímavou. Ani
tyto skuteãnosti nás ale neodradily od pﬁíprav na dal‰í dotaãní období a jsme pﬁesvûdãeni, Ïe budeme v ãerpání veﬁejn˘ch
penûz stejnû úspû‰ní jako v minulosti. Jen
pro pﬁedstavu pﬁedkládáme pár projektÛ, jejichÏ Ïádosti o dotaci jsou jiÏ podány nebo
se na nich pracuje tak, aby na nû bylo v prvních mûsících leto‰ního roku moÏné podat
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Ïádosti o dotace, nebo je moÏné o dotaci na
tyto projekty Ïádat dle vypsan˘ch v˘zev:
■ Dovybavení sbûrného dvora (vysokotlak˘
lis na papír a PET lahve, pojezdové váhy,
smykov˘ nakladaã), ãerpání ze Státního
fondu ÎP
■ Zateplení mateﬁské ‰koly ve Velemínû,
ãerpání z Operaãního programu Ïivotního
prostﬁedí
■ Zateplení tûlocviãny základní ‰koly, ãerpání z Operaãního programu Ïivotního
prostﬁedí
■ Oplocení Základní a Mateﬁské ‰koly Velemín, ãerpání z Ministerstva pro místní
rozvoj
■ Oprava místních komunikací Velemín,
Bíl˘ Újezd, Bﬁezno, ReÏn˘ Újezd, ãerpání
z Ministerstva pro místní rozvoj
■ Gloriet v zámeckém parku Mile‰ov, ãer-

■
■
■
■

■
■
■

pání z Ministerstva kultury a Ústeckého
kraje
Zámeck˘ park Mile‰ov, ãerpání z Ministerstva Ïivotního prostﬁedí
Dokonãení spla‰kové kanalizace Mile‰ov, ãerpání z Ministerstva zemûdûlství
Spla‰ková kanalizace a âOV Dobkoviãky
ãerpání z Ministerstva zemûdûlství
Vodovody Kleteãná a Boreã, ãerpání z
Ministerstva zemûdûlství
Opravy pomníkÛ obûtem svûtov˘ch válek
Velemín a Mile‰ov, ãerpání z Ministerstva
pro místní rozvoj nebo Ministerstvo obrany
Cyklotrasa Velemín - Mile‰ov, ãerpání z
Ministerstva pro místní rozvoj
Poldr Bﬁezno, ãerpání z Ministerstva zemûdûlství
ProtipovodÀová opatﬁení Boreã, ãerpání
z Ministerstva zemûdûlství
Janda Petr
místostarosta Obce Velemín

NABÍDKA DOMÁCÍ PÉâE - Nezisková organizace ·ANCE Lovosice nabízí terénní
peãovatelskou sluÏbu pro seniory a zdravotnû handicapované (chronicky nemocné,
osoby s kombinovan˘m postiÏením, osoby s tûlesn˘m nebo zdravotním postiÏením).
Jedná se o pomoc pﬁi zaji‰tûní chodu domácnosti, poskytnutí stravy, pomoc pﬁi osobní
hygienû, zprostﬁedkování kontaktu se spoleãensk˘m prostﬁedím (doprovod k lékaﬁi na
úﬁady...), zaji‰tûní nákupu, dal‰í potﬁebné úkony jsou na dohodû se sociálními pracovníky. Tuto sluÏbu poskytujeme v pﬁirozeném, zpravidla domácím prostﬁedím. Nabízíme
také pomoc pﬁi vyﬁízení pﬁíspûvku na péãi. SluÏbu poskytujeme podle potﬁeby uÏivatele.
Sociální sluÏbu poskytují kvalifikovaní pracovníci.
Adresa a kontakty: Karla Maliãkého, Lovosice 410 02, Jana Nováková - tel. 739 660 196
Email: plickova2@seznam.cz • www.sancelovosice.eu

Z pﬁíspûvkÛ na‰ich ãtenáﬁÛ
TAJEMSTVÍ UTOPENÁ VE VODù
Jaké tajemství ptáte se? Jsou to nûkterá
tajemství t˘kající se obecního vodovodu
a kanalizace, jejich obsluhy i vody samotné.
Musím zde v první ﬁadû ale pﬁiznat skuteãnost, Ïe privatizace státního vodovodu
do majetku obce byla a dlouho bude nejlep‰ím rozhodnutím obce, které ve své pÛsobnosti pro obãany udûlala a jehoÏ dopad
teprve v budoucnu oceníme.
Spravovat obecní vodovod má ale jistû
svá úskalí ale hlavnû zákonné povinnosti,
které jak jsem se domníval, obec v prÛbûhu
ãasu zvládne k dokonalosti. Ale dnes jiÏ vidíme, Ïe tomu tak není a je tu první tajemství, kdo se nám vlastnû o vodovod a kanalizaci stará? Mnozí z vás ﬁeknou pﬁece KS
Velemín s.r.o. - omyl - KS Velemín
k 22.10.2015 ukonãila tento pﬁedmût podnikání v˘mazem v Ïivnostenském rejstﬁíku
a oprávnûná osoba neboli odborn˘ zástupce má pozastavenou Ïivnost dokonce jiÏ
dva roky! Kdy jsme se toto mûli dozvûdût
a jestli vÛbec - nevím. A co na to Îivnostensk˘ úﬁad?
Dal‰í tajemství - „obecní vodovod“, dle
posledních zji‰tûní nûkteré ãásti vodovodu
(pozemky i stavby) vÛbec obci nepatﬁí, údajnû chyba pﬁi privatizaci. Ptám se, jak je to
moÏné a kdo byl za privatizaci vodovodu
odpovûdn˘?
Opomenu technická specifika ãerpání
a úpravy vody, ale nemohu opomenout to,
jak obecní zdroje vody mnohdy vypadají.
Se‰lapané rezavé ploty a ãasto i volnû pﬁístupn˘ samotn˘ zdroj vody s nezaji‰tûn˘m
nebo ulomen˘m poklopem. Toto je samozﬁejmû poru‰ením zákona o ochranû vodního zdroje.
Dále je tady distribuce vody a kalkulace
vodného a stoãného. Zásobování vodou
v obci probíhá z více zdrojÛ dle dislokace
jednotliv˘ch obcí a je také dle ohlasÛ uÏivatelÛ v rÛzné kvalitû. Distribuce vody je v zásadû technickou otázkou, tedy úzce souvisí
s technick˘m zázemím a pouÏitou technologií, provádûním kontrol a testÛ kvality vody.
Nejprve zmíním zákonnou povinnost
Plánu obnovy a údrÏby vodovodÛ a kanalizací a vytvoﬁení fondu pro tuto správu, my
jsme tento fond zﬁídily aÏ v roce 2013 po poslední úpravû vodného a stoãného, aãkoliv
je toto povinností jiÏ pﬁi zahájení ãinnosti
(2002?).
Kontrola kvality vody - rozbory vody, mají
také zákonná pravidla, jejichÏ souãástí je
i informace, která není stále veﬁejnû dostupná, tajemství nebo poru‰ení zákona?
Nakonec kalkulace vodného a stoãného,
nejzapeklitûj‰í tajemství v této obci. Samozﬁejmû i stanovení tûchto cen má svá zákonná pravidla zakotvená v zákonû
ã.274/2001Sb.§ 20 odst.8. vãetnû jejich provádûcích pﬁedpisÛ.
JiÏ v roce 2013 po náhlém zdraÏení, jsem
se jako ﬁadov˘ obãan dotazoval na dÛvod
a jednotlivé rozúãtování nákladov˘ch poloÏek pro stanovení ceny vodného a stoãné-

ho, dodnes to nevím. Po mém dotazu se na
totéÏ dotazovali prÛbûÏnû dal‰í obãané i písemnû podle Infz. a k mému úÏasu byli i oni
odmítnuti (bohuÏel opût protiprávnû) a naposled to byl p.Musílek za coÏ mu dûkuji
a podpoﬁil jsem ho s Ïádostí o zveﬁejnûní takové informace na obecních stránkách. Na
prosincovém pracovním zasedání, jsem jakési vyúãtování dostal k nahlédnutí, poÏádal
jsem tedy o jeho zaslání s tím, Ïe budu reagovat na následujícím veﬁejném zasedání.
Po prostudování jsem byl nucen konstatovat, Ïe takové vyúãtování je v rozporu se
zákonnou pﬁedlohou a nelze ho povaÏovat
za platné nebo správné. Tak asi nezb˘vá
neÏ dále ãekat aÏ si odpovûdní uvûdomí
váÏnost situace a tento stav vysvûtlí a napraví.
Zatím jsme vidûli jen chab˘ pokus o zodpovûzení dotazu v minulém zpravodaji
3/2015 v porovnání koncov˘ch cen vodného
a stoãného s nejvût‰ím distributorem vody
v na‰em kraji, coÏ je komerãní spoleãnost
orientovaná na zisk z prodeje vody, navíc
v rukou zahraniãního vlastníka. Pokud bych
chtûl porovnávat, pak jedinû s dal‰í obcí
nebo obecní spoleãností, která stejnû jako
na‰e obec spravuje vlastní majetek. Zde napﬁíklad pane starosto:
Mûsto Krnov (25 tis.obyvatel)
vodné 22,- / stoãné 23,Velká Losenice
(témûﬁ shodn˘ poãet obyvatel)
vodné 15,- / stoãné 14,Nov˘ Vestec
vodné+stoãné 36,44 Kã/m3
Kondrac
vodné+stoãné 18,BﬁeÏany
vodné+stoãné 15,Velemín
vodné 35,- / stoãné 15,-

Dne 28.12.2015

napsal: Karfík Vladislav
■ ■ ■

VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ,
dovolte mi prosím, coby místostarostu
obce a zároveÀ jednoho z jednatelÛ KS Velemín s.r.o., reagovat na zavádûjící a neúpln˘mi informacemi pln˘ ãlánek pana zastupitele Vladislava Karfíka. Pﬁed tím, neÏ budu
reagovat na ãlánek p. Karfíka chci Vás VáÏení spoluobãané informovat o skuteãnosti,
Ïe je to moje první a poslední reakce na
ãlánky opoziãních zastupitelÛ aÈ uÏ se
budou do budoucna t˘kat ãehokoli, myslím

si totiÏ, Ïe Obecní zpravodaj by mûl slouÏit
k informovanosti obãanÛ o dûní v obci, nikoli k politick˘m ãi dokonce osobním atakÛm
nebo k pﬁípravû pÛdy pro pﬁedvolební kampaÀ.
V jedné vûci ale s panem Karfíkem musím
souhlasit a to s rozhodnutím obecního zastupitelstva z 90.let kdy obec nepﬁedala provoz vodovodÛ a kanalizací spoleãnosti SVS,
pﬁesto musím i toto tvrzení poupravit, ale
v Ïádném pﬁípadû se nejednalo o privatizaci do majetku obce n˘brÏ neumoÏnûní privatizace obecního majetku v˘‰e jmenovanou spoleãností jak pí‰e pan Karfík.
I tvrzení Ïe KS Velemín s.r.o ukonãila
provozování vodovodÛ a kanalizací pro veﬁejnou potﬁebu ke dni 22.10.2015 není pravdivé, neboÈ tato ãinnost dle novely Ïivnostenského zákona jiÏ není koncesovanou
Ïivností, ale stejnû jako vût‰ina pﬁedmûtÛ
podnikání zapsan˘ch v obchodním rejstﬁíku
pro KS Velemín s.r.o. pﬁe‰la pod pﬁedmût
podnikání - V˘roba, obchod a sluÏby neuvedené v pﬁílohách 1 aÏ 3 Ïivnostenského zákona.
V 90. letech kdy státní podnik Severoãeské vodovody a kanalizace vracel obci Velemín historick˘ majetek v podobû vodárensk˘ch zaﬁízení, nedo‰lo, zﬁejmû nedopatﬁením, k pﬁedání nûkter˘ch staveb a pozemkÛ, ãemuÏ se ani v tom mnoÏství pﬁedávan˘ch staveb, pozemkÛ a vodovodních ﬁádÛ
nelze divit. Majetek, kter˘ nebyl pﬁedán zpût
obcím, byl privatizaãním projektem pﬁeveden na Severoãeskou vodárenskou spoleãnost. KdyÏ v roce 2013 v KS Velemín s.r.o.,
zaãal coby zodpovûdná osoba za provoz
vodovodÛ a kanalizací pracovat pan Franti‰ek Rycheck˘ mimochodem vodohospodáﬁ
a dlouholet˘ pracovník âIÎP, pﬁi mapování
své pÛsobnosti v KS narazil na tuto skuteãnost. Vzhledem k tomu Ïe v té dobû jsme jiÏ
pracovali na opravách a rekonstrukcích vodárensk˘ch staveb, a mûli jsme obavy o investované peníze, sice do majetku, obce
nicménû zapsaného na LV spoleãnosti
SVS. Kontaktovali jsme tedy jak spoleãnost
SãVK která spravuje majetek SVS, tak
pﬁímo zástupce spoleãnosti SVS v Teplicích
a Liberci. Po prozkoumání celé situace
a zji‰tûní v‰ech faktorÛ jsme se s vedením
spoleãnosti SVS dohodli na pﬁedloÏení Ïádosti ze strany obce o pﬁevod tohoto majetku majetkové komisi SVS. Po dlouh˘ch jednáních, kdy se pﬁipravoval zpÛsob, moÏnosti a podmínky pﬁevodu vodárenské infrastruktury na obec Velemín, bylo na veﬁejném jednání obecního zastupitelstva v záﬁí
2015 schváleno podání Ïádosti. TakÏe je
zcela jasné, Ïe na nápravû situace, vzniklé
v devadesát˘ch letech, se pracovalo jiÏ
pﬁed zvolením pana Karfíka zastupitelem
obce, kter˘Ïto se o celé problematice dozvûdûl aÏ na jednání zastupitelstva v záﬁí
2015. JestliÏe se tedy pan zastupitel Karfík
domnívá, Ïe v tom nepﬁevést tento majetek
zpût na obec, byl nûjak˘ zámûr, musím konstatovat Ïe nikoli, ‰lo pouze o neúplnost
v evidenci majetku pﬁedloÏenou státním
podnikem Severoãeské vodovody a kanali(Pokraãování na následující stranû)
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zace zastupitelÛm ke schválení pﬁevodu na
obec a nedostupnost kontroly jakou máme
dnes díky internetu v‰ichni. Tuto informaci si
pan Karfík mohl ov‰em ovûﬁit, neboÈ v dobû
schvalování pﬁevodu majetku zpût na obec
byl ãlenem obecního zastupitelstva jeho
otec.
V dal‰ím odstavci se pan Karfík zab˘vá
technick˘m stavem prameni‰È, vodojemÛ
a jímacích ‰achet. BohuÏel mne mrzí, Ïe nevzpomnûl i tu skuteãnost Ïe pﬁeváÏná vût‰ina zmiÀované vodárenské infrastruktury za
posledních pár let pro‰la rozsáhl˘mi opravami a je zcela jasné Ïe v‰e nelze opravit
najednou a zmiÀované pﬁípady jsou ojedinûlé. I v leto‰ním roce, máme v plánu opravit dal‰í vodárenská zaﬁízení, aÈ uÏ jsou to
zmiÀované ploty, kde doufám, Ïe se nám
nestane, jako jiÏ v minulosti nûkolikrát, Ïe
se pletivo i se sloupky ztratí bûhem nûkolika
hodin po namontování, tak poklopy, které
prÛbûÏnû mûníme za plastové, neboÈ ty kovové se stávaly cílem sbûraãÛ kovÛ. V prÛbûhu loÀského roku jsme postupnû zaãali
mechanická dávkovací zaﬁízení chlóru
mûnit za elektronická, která jsou ﬁízena impulzy distriktních prÛtokov˘ch vodomûrÛ
a dávkování chlóru probíhá na základû
mnoÏství proteklé vody i kdyÏ se mÛÏe v nûkter˘ch pﬁípadech zdát, Ïe je podíl chloru ve
vodû v souãasnosti vût‰í, neÏ b˘val, jsme
poﬁád v normovaném rozhraní. Co se t˘ãe
provádûn˘ch kontrol kvality vody, jsou odbûrná místa i ãetnost kontrol stanovena dle
„Rozhodnutí“ Okresní hygienické stanice
o které musí provozovatel vodovodÛ a kanalizací zaÏádat vÏdy pﬁed koncem roku tak
aby bylo rozhodnutí vydáno pro následující

rok. V˘sledky rozborÛ kvality vody (pro KS
Velemín s.r.o. provádí Zdravotní ústav, státní podnik poboãka Ústí nad Labem) jsou automaticky ukládána do systému evidence
rozborÛ pitné vody zkrácenû - PIVO.
Ke zdraÏení vodného a stoãného v roce
2013 do‰lo právû z dÛvodÛ nápravy a vytvoﬁení finanãních prostﬁedkÛ k plnûní
fondu obnovy a údrÏby vodovodÛ a kanalizací, kter˘ do té doby nebylo moÏné tvoﬁit
neboÈ provoz vodovodÛ a kanalizací nevykazoval potﬁebn˘ finanãní zisk k tomuto plnûní. Od roku 2013 KS Velemín dle rozhodnutí obecního zastupitelstva ukládá na
tento zvlá‰tní úãet kaÏd˘ch 6 mûsícÛ ãástku 150 tisíc Kã.
V kalkulaci vodného a stoãného za rok
2014, které obdrÏel k nahlédnutí na pracovním jednání obecního zastupitelstva, a posléze bylo panu Karfíkovi odesláno i elektronicky, bylo v naprostém poﬁádku a uÏ
vÛbec ne v rozporu se zákonem jak ve
svém ãlánku uvádí pan Karfík, jednotlivé poloÏky byly pouze v jiném poﬁadí a i tento nedostatek bude pro budoucí vyúãtovací období v poﬁádku, neboÈ pÛvodní program pro
v˘poãet byl nahrazen nov˘m systémem pro
v˘poãet vodného a stoãného. Co se t˘ká
zveﬁejÀování v˘sledkÛ rozborÛ vody, nepﬁistoupili jsme jako nûkteﬁí dal‰í provozovatelé ke zprÛmûrování hodnot za cel˘ rok ale
budeme spoleãnû s kalkulací vodného
a stoãného tyto informace zveﬁejÀovat na
obecních stránkách, pﬁedpokládám, Ïe informace budou dostupné od kvûtna leto‰ního roku a zveﬁejníme v˘sledky a kalkulaci
za rok 2015.
K porovnání koncov˘ch cen vodného

a stoãného, ke kterému do‰lo ve tﬁetím ãísle
loÀského zpravodaje, s nejvût‰ím dodavatelem vody v na‰em kraji a to hlavnû z toho
dÛvodu, Ïe dodává vodu do dvou na‰ich
obcí a to Bílinky a ReÏného Újezda. Pan zastupitel dále ve svém ãlánku uvádí pﬁíklady
mûsta a obcí které samy provozují vodovody a kanalizace a i v tomto pﬁípadû musím
konstatovat, Ïe jsou informace jen kusé.
Napﬁíklad pokud vezmeme porovnání
s mûstem Krnov, které má nesrovnatelnû
vy‰‰í poãet vodovodních a kanalizaãních
pﬁípojek a vût‰ina odbûratelÛ pitné vody je
pﬁipojena na veﬁejnou kanalizaãní síÈ, coÏ
u nás jsou pouze obyvatelé Velemína, Bílého Újezda a ãásti Mile‰ova a cena stoãného je poníÏena tak aby na nové pﬁipojiv‰í
nepÛsobila demotivaãnû, je dle mého názoru také neporovnatelné. Ke zdraÏení vodného a stoãného o 3,-Kã ve mûstû Krnov
do‰lo od 1.1.2016 a to z dÛvodu, dle prohlá‰ení jednatele KVaK, s.r.o. „Toto opatﬁení jsme nuceni udûlat, abychom vytvoﬁili
prostﬁedky na plnûní plánu obnovy infrastrukturního majetku a dal‰í zdraÏení nás do
budoucna ãeká“ . U dal‰ích uveden˘ch pﬁípadÛ se jedná buì obce s mal˘m poãtem
obyvatel, které ãerpají podlimitní mnoÏství
vody, tedy nemusí platit poplatky za ãerpání
podzemních vod a dle staÏen˘ch, veﬁejnû
pﬁístupn˘ch, obecních rozpoãtÛ napﬁíklad
u obce BﬁeÏany se voda dotuje z obecního
rozpoãtu 50% a u obce Kondrac je dotace
z obecního rozpoãtu 43% k vodnému
a stoãnému které platí obãané. Pokud tedy
ﬁeknu A musím také ﬁíci B, aby informovanost byla kompletní.
Janda Petr
místostarosta Obce Velemín

Profesionální plácaná ve Velemínû

Na‰e amatérská volejbalová liga! :D je otevﬁená v‰em zájemcÛm
z ﬁad volejbalov˘ch nad‰encÛ. Pﬁijì si zahrát volejbal i ty - pravidelnû se scházíme kaÏdou stﬁedu od 17 - 19 hod. v tûlocviãnû Z· Velemín. Zájemci se mohou pﬁihlásit do na‰í Facebookové skupiny:
Profesionální plácaná ve Velemínû a zde sledovat ve‰keré potﬁeb-

né informace. V létû máme v plánu uspoﬁádat 1. Roãník Beach Volejbalu!!
Ve‰keré informace se v ãas v‰ichni dozvûdí jiÏ v pﬁí‰tím Velemínském zpravodaji. Jistû se mÛÏeme v‰ichni tû‰it a vûﬁím, Ïe si to náramnû uÏijeme.
Pavezová Kateﬁina

CVIâENÍ PRO DùTI P¤ED·KOLNÍHO I ·KOLNÍHO VùKU
Kdy: KaÏdé úter˘
Kde: v tûlocviãnû Z·
Od: 16:00 hodin Do: 17:00 hodin
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Cviãení je lehké a pro v‰echny vûkové kategorie. Pﬁidat se
mÛÏou i maminky. Cviãí se s hudbou a sestavy jsou zaloÏeny na principu zumby, aerobiku a tance.
Tù·ÍM SE NA VÁS
Buﬁiãová Lenka

Je tﬁeba se bát vãelího medu?
V posledním období vzru‰ila obãanskou veﬁejnost,
mimo jin˘ch, zpráva o kontaminovaném vãelím medu antibiotiky. Kontaminovan˘ med
se objevil v prodeji jednak
jako med dovozov˘, ale o co
hor‰í jako med ãesk˘. To
vrhlo na celé ãeské vãelaﬁství znaãné podezﬁení. Ústﬁední vãelaﬁské orgány spolu s dozorov˘mi orgány státu zahájily okamÏitû
monitorink, jehoÏ v˘sledkem dosud bylo
zji‰tûno Ïe:
• dovoz medu ze zahraniãí není dÛslednû
kontrolován (jakoÏ i jiné komodity) a je zaﬁazen k prodeji
• mimo âeskou republiku jsou vãelstva léãena antibiotiky, které zanechávají stopy
v medu
• jeden z nejvût‰ích zpracovatelÛ medu

,,VâELPO“ smíchal kontaminovan˘ med z Ukrajiny
s na‰ím ãesk˘m medem a deklaroval jej na trhu jako
,,âESK¯ MED,, (poznámka:
med ze zahraniãí nakupují
velké zpracovatelské firmy cca
kolem 30-40,- Kã/kg a jako
ãesk˘ med prodávají v obchodních ﬁetûzcích za 130-180,- Kã/kg a to pﬁedev‰ím zahraniãní).
Proti ,,VâELPO“ bylo podáno trestní
oznámení.
Co dál? Je tﬁeba zdÛraznit, Ïe na celém
území âeské republiky je dlouholet˘ pﬁísn˘
zákaz léãení vãel antibiotiky. Centrálnû distribuovaná léãiva pro vãelaﬁe neobsahují
ani stopové prvky antibiotik a proto med
ãesk˘ch vãelaﬁÛ je absolutnû nezávadn˘.
Proto doporuãujeme vãelí med nakupovat

pﬁímo od vãelaﬁÛ, kteﬁí ve vlastním zájmu
nejen dbají na zdrav˘ chov vãel podmiÀující
zdravé, nezávadné vãelí produkty, ale
i o zachování svého dobrého jména u odbûratelÛ. Také m˘tus, Ïe cukernatost medu
znamená med nekvalitní, panãovan˘, je nepravdiv˘. Naopak cukernatost medu je jeho
charakteristick˘m rysem zvlá‰tû med ﬁepkov˘. Rychlost cukernatûní medu závisí na
jeho sloÏení. Proto zcukernatûn˘ med je
med kvalitní, zdravotnû nezávadn˘ se
v‰emi vlastnostmi a úãinky, které med má
mít.
Tento ãlánek není obchodním trikem vãelaﬁÛ, ale pﬁedev‰ím informací pro obãanskou veﬁejnost (poptávka po medu nûkolikanásobnû pﬁevy‰uje nabídku). VÏdyÈ na‰e
souãasné generace jsou vysoce rezistentní
vÛãi léãbû antibiotiky a jejich dal‰í zvy‰ování jen dále oslabuje imunitu lidí.
PREVENCE PROTI KONTAMINOVANÉMU MEDU - KUPUJ MED U SVÉHO
VâELA¤E
Musílek Lubomír

Nûco málo z v˘lovu Mile‰ovského rybníka, kter˘ se uskuteãnil 24. 10. 2015

Celé dopoledne od ãasn˘ch ranních hodin nás doprovázela mlha a sychravé poãasí, které dodávalo samotnému v˘lovu kouzelnou, témûﬁ stra‰idelnou atmosféru. Pozdûji se na nás i slunko usmálo.
Na v˘lov, kter˘ zaãal v 7 hodin ráno prvním zátahem, se pﬁi‰lo podívat velké mnoÏství obãanÛ z Velemínska i okolí. Náv‰tûvnost byla tak veliká, Ïe na spousty z vás se
na‰e rybí specialitky, které byly v podání obalovaného smaÏeného pstruha a obalovaného smaÏeného kapra, ani nedostalo. A Ïe to byla mÀamka. U nûkter˘ch se boulí
za u‰ima nedalo nev‰imnout. Dûti si v˘lov také velice uÏily a v˘lov rybníka pojaly po
svém. Nelovili jsme tak pouze ryby.
V leto‰ním roce se na Vás budeme opût tû‰it.
Pavezová Kateﬁina
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Setkání dﬁíve narozen˘ch obãanÛ se vydaﬁilo

Ve stﬁedu dne 2. 12. 2015 obecní úﬁad Velemín uspoﬁádal setkání dﬁíve narozen˘ch obãanÛ. Setkání se uskuteãnilo na sále MOTORESTU ve Velemínû. Pan starosta, Petr Kﬁivánek, v‰echny srdeãnû
pﬁivítal a pﬁipomnûl v‰echny dÛleÏité události a aktivity uskuteãnûné
od posledního setkání. Po úvodním slovu vystoupila taneãní skupina Siderea. Dále následovalo vystoupení dûtí M· a Z· Velemín.
Po veãeﬁi, zákusku a káviãce se na‰i obãané v dÛchodovém vûku
ujali zábavy sami a pﬁi produkci malé dechové kapely Plechovanka
následoval zpûv a taneãní vystoupení v‰ech pﬁítomn˘ch.
Stﬁedeãní podveãer se protáhl aÏ do noãních hodin a troufáme si
tvrdit, Ïe setkání se velmi vydaﬁilo.
Pavezová Kateﬁina

MÍSTNÍ KNIHOVNA VE VELEMÍNù INFORMUJE
POZOR!!! V roce 2016 knihovna zahájila svÛj provoz bez registraãního
ãtenáﬁského poplatku! Knihovna je
otevﬁena vÏdy v sobotu od 9:00 do
10:30 hodin.
Pro Ïáky Z· a studenty S· je zde k dispozici ﬁada knih zaﬁazen˘ch do povinné
ãetby. Dûti a mládeÏ do 15 let by mûly
vykonat první náv‰tûvu knihovny v doprovodu rodiãÛ.
Pro vyhledávání titulÛ v místní knihovnû
Vám dobﬁe poslouÏí on-line katalog na
webu http://velemin.knihovna.info. KníÏky,
které zde nenajdete, je moÏné si objednat
a nechat pﬁivézt sem z Knihovny K. H.
Máchy v Litomûﬁicích (i mimo ãtvrtletní
svozy). Nové kníÏky z oddûlení v˘mûnn˘ch souborÛ knihovny v Litomûﬁicích se
pﬁiváÏejí pravidelné kaÏdého ãtvrt roku.
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Vybírat mÛÏete v on-line katalogu v oddûlení v˘mûnn˘ch souborÛ litomûﬁické knihovny na stránkách www.knihovnalitomerice.cz.
PﬁíznivcÛm detektivek nabízí místní knihovna k pﬁeãtení tituly od
D. Francise, A. C. Doylea, A. Christie, G. Simeona, J. Marka, V. Erbena, J. Klímy atd. Naleznete zde také psychologické pﬁíbûhy, které
se doãkaly zfilmování, jako Rosemary má dûÈátko a Stepfordské paniãky od I. Levina, Svût podle Garpa od J. Irvinga, Ptáci od D. du
Maurier, ale také tﬁeba mafiánskou klasiku Kmotr od M. Puzoa. Od
ãesk˘ch autorÛ zde nechybí Hrabalovy Slavnosti snûÏenek a Pﬁíli‰
hluãná samota, ·kvoreckého Tankov˘ prapor, VanãurÛv Konec star˘ch ãasÛ, ·vandrlíkÛv Doktor od Jezera hrochÛ a také napﬁíklad
Proã bychom se netopili od Zd. ·mída, pﬁedloha známého seriálu
z vodáckého prostﬁedí, a mnoho dal‰ích.
Z v˘mûnného fondu litomûﬁické knihovny se nyní ve velemínské
knihovnû nacházejí napﬁ. bestsellery od J. Moriarty - Sedmilháﬁky,
od T. Hayes - Já, poutník, od J. Picoult - Vlk samotáﬁ a Je to i mÛj
Ïivot, od H. Coben - Chybí‰ mi, dále také nûkolik titulÛ od M. Viewegha, V. Vondru‰ky, ﬁada moderních detektivek, milostn˘ch románÛ
a také kníÏek pro dûti a mládeÏ.
Na Va‰i náv‰tûvu se tû‰í Mgr. Sylvie Holubová.

Vánoãní jarmark ve ‰kole
28.listopadu 2015 probûhl v prostorách Základní ‰koly ve Velemínû jiÏ tradiãní vánoãní jarmark. Letos poprvé se k organizaci jarmarku pﬁidala i Obec Velemín a SK Velemín a z pÛvodnû malé akce
se stala na na‰e pomûry akce velkého rozsahu, které se zúãastnilo
mnoho na‰ich obyvatel, rodiãÛ a pﬁátel ‰koly.
Jarmark zaãal koncertem pûveckého sboru ZU· Lovosice Happy
Voices, jehoÏ vystoupení na schodech do ‰koly zahﬁálo v chumelenici srdce posluchaãÛ. Koledy zazpívali také Ïáci a Ïákynû z na‰eho pûveckého sboru.
V postaven˘ch párty stanech mezitím zaãala registrace vzorkÛ
bramborov˘ch salátÛ v soutûÏi o nejlep‰í a nejchutnûj‰í ‰tûdroveãerní pochoutku. Se‰lo se deset v˘teãn˘ch a velmi chutn˘ch salátÛ
a hodnotitelé, kter˘mi byli úãastníci jarmarku, nemûli vÛbec jednoduché rozhodování. Vítûzn˘ salát byl odmûnûn pytlem brambor
a nádhern˘m vánoãním vûncem, kter˘ vyrobili Ïáci ‰koly.
Pro samotn˘ jarmark pﬁipravily v˘robky v‰echny paní uãitelky
a vychovatelky ze základní a mateﬁské ‰koly i ze ‰kolní druÏiny se
sv˘mi tﬁídami. K dostání byly adventní vûnce, svícny, dekorace na
stoly, závûsy s vánoãními motivy, ale i drobné dárky a perníãky ãi vánoãní cukroví.
V prÛbûhu jarmarku byl také poprvé rozsvícen vánoãní strom na
‰kolní zahradû a atmosféru umocÀovaly koledy. A snûÏilo.....
Pro malé náv‰tûvníky jarmarku byly pﬁipraveny dílniãky, kde si
dûti mohly vyrobit své vlastní v˘robky. Barevná, ‰upinková, svût˘lková, rybiãková dílniãka, tvoﬁení z tûsta, skládání rozházené adresy

pro JeÏí‰ka, to je ochutnávka tvoﬁiv˘ch ãinností, do kter˘ch se zapojily nejen dûti, ale k na‰í velké radosti i maminky a tatínkové.
Nákupy si v‰ichni mohli zpﬁíjemnit obãerstvením, které pﬁipravili
na‰i fotbalisté a paní kuchaﬁky ze ‰kolní jídelny, jejichÏ tradiãní vánoãní závin se stal opravdov˘m hitem.
UtrÏené penízky budou pouÏity na nákup odmûn pro dûti a Ïáky,
na financování dopravy na v˘lety a pﬁíspûvky na poﬁádání ‰kol v pﬁírodû.
Na‰e velké díky patﬁí v‰em rodiãÛm a pﬁátelÛm, kteﬁí nám pomáhali v prÛbûhu nûkolika t˘dnÛ vyrábût a organizovat.
Doufáme, Ïe tato akce nebyla poslední a Ïe se budeme v ãase
adventním scházet ve ‰kole pravidelnû a v takto velkém poãtu.
Mgr. Ladislava Malíková, ﬁeditelka ‰koly

Mikulá‰ská nadílka
Dne 5.prosince 2015 se v obci Oparno v salonku penzionu Oráã,
od 18,00 hodin konala kaÏdoroãní Mikulá‰ská nadílka pro místní
dûti. V úvodu jsme pﬁivítali v‰echny rodiãe i prarodiãe, kteﬁí s dûtmi
pﬁi‰li a zaplnili tak cel˘ salonek penzionu Oráã. âekání na Mikulá‰e,
ãerta a andûla jsme si zkrátili hraním rÛzn˘ch her jako ticho‰lápek,

Ïidliãky, kyselé úsmûvy a dal‰í. KdyÏ koneãnû pﬁi‰el Mikulá‰, andûl
a ãert, dûti byly nad‰ené, i kdyÏ ukáplo i pár slziãek. První odváÏlivci ‰li pﬁednést básniãku ãi zazpívat písniãku a odmûnou jim byl sladk˘ dáreãek.
Po odchodu Mikulá‰e, andûla a ãerta se pokraãovalo v hraní rÛznorod˘ch her doprovázen˘ch hudbou. Závûrem dûkujeme v‰em,
kteﬁí se podíleli na pﬁípravû mikulá‰ské nadílky a ostatním za pﬁíjemn˘ adventní podveãer.
âlánek napsala Kubátová Alena
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Mikulá‰ská na Bílince
Dne 5.12.2015 se konala na sále na Bílince první Mikulá‰ská besídka pro obãany a jejich ratolesti. Pﬁi první úvaze udûlat na Bílince
akci nejen pro místní obãany, ale i pro obãany z okolních vesnic se
mi to zdálo zde témûﬁ nemoÏné. Domnívala jsem se, Ïe nikdo nedorazí, Ïe místní sál s hospÛdkou není vyhlá‰en˘ a Ïe je to k nám
„prostû z ruky“. Na‰tûstí to byly
opravdu jen domnûnky. Nakonec se
pﬁihlásilo celkem 35 dûtí v rÛzné vûkové kategorii. Pﬁi‰li i tatínkové, maminky, babiãky, tety....
Pro v‰echny ratolesti byly pﬁipravené mikulá‰ské balíãky, soutûÏe a
taneãek, kter˘m pﬁilákaly nejen Mikulá‰e, ale i ãerta s andûlem. V‰ichni se krásnû pobavili a z reakcí nejen
dûtí, ale i rodiãÛ a pﬁíbuzn˘ch jsme
poznali, Ïe se Mikulá‰ská povedla.
Velk˘ dík patﬁí nejen zástupcÛm
obce za finanãní v˘pomoc, ale i
v‰em, kteﬁí se na besídce podíleli.
Paní Petﬁe Ducháãkové za u‰ití
kost˘mÛ, Veronice Lánské za moderování, Petru Lánskému za hudební doprovod a mohla bych jmenovat dál a dál, jelikoÏ bylo opravdu dost tûch, bez kter˘ch bychom besídku nemohli poﬁádat. Bylo nutné zaﬁídit topení a v˘zdobu na sále,
nákup dobrot do balíãkÛ,obãerstvení z hospÛdky atd.
Tímto to u nás nekonãí. Pﬁí‰tí rok plánujeme dal‰í radovánky. Rádi
bychom i na Bílince poﬁádali ma‰karní karneval, MDÎ, pálení ãarodûjnic a spoustu dal‰ích akcí, které ,nás obãany, nejen pobaví, ale
zároveÀ se odreagujeme od v‰echních starostí a lépe se poznáme.
Za obãany Bílinky, Licinberková E.

Tradiãní dûtsk˘ ma‰karní bál
... probûhl 28. 2. 2016 v Motorestu ve Velemínû. Na bál pﬁitanãily
princezny, víly, beru‰ky, ãarodûjnice, piráti, roboti a dal‰í postaviãky
v doprovodu sv˘ch rodiãÛ, sourozencÛ ãi prarodiãÛ.

PﬁestoÏe v tuto dobu probûhlo velice nároãné chﬁipkové období,
pﬁi‰lo se letos pobavit témûﬁ 35 dûtsk˘ch masek.
Podûkování patﬁí v‰em, kteﬁí se rozhodli proÏít toto nedûlní únorové odpoledne ve svûtû pohádkov˘ch bytostí a zapomenout tak na
starosti v‰edního dne.
Pavezová Kateﬁina

VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ

●

8 / 2016

Îivot na Bílince
Po nûkolika letech se na Bílince poﬁádal ma‰karní bál. Pﬁi‰lo se
na nás podívat spoustu dûtiãek v doprovodu rodiãÛ a vûﬁím, Ïe mezi
námi nebyli naposledy, jelikoÏ z tûchto akcí, které jsou nejen pro
malé, se stane tradice.
Nyní jsme pﬁipravili pro náv‰tûvníky i malé pﬁekvapení. Pro kaÏdého bylo na stole nûco dobrého ke kávû. Za úãast v soutûÏi dûti
kromû sladkostí dostávali i lístky do tomboly, která byla odhalena aÏ
na konci celého dûní. KaÏd˘ lístek byl samozﬁejmû v˘herní, tak
nikdo neodcházel zklaman˘, Ïe by nic nevyhrál. Vûﬁím, Ïe se ma‰karní bál tûm, kteﬁí se pﬁi‰li pobavit líbil, a Ïe se opût pﬁijdou podívat
a pobavit se.
Nesmím zapomenout podûkovat tûm, bez kter˘ch by to nebylo
moÏné poﬁádat. Jednak za finanãní pﬁíspûvek od obce Velemín
a dále v‰em, kteﬁí se podíleli. Dûkuji Petru Lánskému za pﬁipravenou muziku, Veronice Lánské za moderování, Martinu Licinberkovi
a Pavlu Kosprdovi za pﬁípravu a úklid sálu a Petﬁe Ducháãkové za
ve‰keré nápady nejen pﬁi v˘zdobû sálu, ale i v‰eho, co je nutné
vÏdy pﬁed kaÏdou spoleãenskou akcí pﬁipravit.
Moc vám dûkuji, Eva Licinberková

Bﬁezno (nejen) pro dûti
Rádi bychom v roce 2016 pozvali dûti a jejich rodiãe na následující spoleãenské události v obci Bﬁezno. Akce jsou plné zábavy, hodnotn˘ch cen a zajímav˘ch pﬁekvapení. Obãerstvení pro dûti vÏdy
zdarma, pro dospûlé za mal˘ poplatek. V leto‰ním roce nás napﬁ.
na dûtském dni nav‰tíví hudební skupina PARADOX, budete svûdky zajímavého vystoupení psovodÛ POLICIE âR a pokud se v‰e vydaﬁí, bude i náv‰tûva „Z nebes“...
Co vás tedy v roce 2016 ãeká?
■ 14.5.2016: Po - âarodûjnick˘ REJ ve Bﬁeznû
■ ãerven: Dûtsk˘ DEN ve Bﬁeznû
■ srpen: Louãení s prázdninami ve Bﬁeznû pro pﬁesné termíny
sledujte Facebook a obecní veﬁejné v˘vûsky
■ záﬁí: Drakiáda ve Bﬁeznû
Tû‰íme se na vás !!!

Maternová Petra
VELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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Zápis z jednání zastupitelstva obce
Velemín (dle § 95 zákona o obcích,
v platném znûní) ã. 4/2015 konaného
dne 21.12.2015 od 18,00 hodin
Pﬁítomni: Doc. Ing. âechura Luká‰
Ph.D., Ing. Duda Miroslav, Hladík Oldﬁich,
Chmelaﬁová Ivana, Janda Petr, Karfík Vladislav, Kﬁivánek Petr, Mgr. Malíková Ladislava, Pakan Josef, Podhorsk˘ Vítûzslav (pﬁítomen od 18,35 hod), Ing. Rainer EvÏen,
Rajni‰ Vlastimil, Ing. Skalick˘ Jiﬁí,
Omluveni: Seidlová Dagmar, KoÈová
Jitka,
BOD ã. 1 Úvod
Pﬁedsedající schÛze - starosta p. Kﬁivánek - pﬁivítal ãleny zastupitelstva a pﬁítomné
obãany. Je pﬁítomno 12 (od 18,35 hod 13)
z 15 ãlenÛ ZO, tzn. zastupitelstvo obce je
usná‰eníschopné.
Pﬁedsedající schÛze konstatoval, Ïe zasedání bylo ﬁádnû svoláno v souladu s § 92
zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zﬁízení), v platném znûní. Informace podle §
93 odst. 1 zákona o obcích byla na úﬁední
desce Obecního úﬁadu Velemín zveﬁejnûna
v souladu se zákonem po dobu nejménû 7
dní a souãasnû byla zveﬁejnûna na „elektronické úﬁední desce“.
Následnû pﬁedsedající urãil zapisovatelkou paní K. Pavezovou a ovûﬁovatele zápisu - Ing. Duda M.. a Pakan J.
Dále starosta pﬁednesl návrh na sloÏení
návrhové komise:
Mgr. L.Malíková, Doc. Ing. âechura Luká‰
Ph.D., Chmelaﬁová Ivana
Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 4/66: Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve sloÏení:
Mgr. L.Malíková, Doc. Ing. âechura
Luká‰ Ph.D., Chmelaﬁová Ivana
Dále pﬁedsedající seznámil pﬁítomné
s návrhem programu. K návrhu nebyly
vzneseny pﬁipomínky a návrhy na dal‰í doplnûní. Pﬁed hlasováním dal pﬁedsedající
moÏnost vyjádﬁit se pﬁítomn˘m obãanÛm:
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje následující
program dne‰ního zasedání:
1. Úvod (urãení ovûﬁovatelÛ zápisu a zapisovatele, kontrola usnesení)
2. Zpráva starosty obce
3. Hospodaﬁení obce
4. Zmûny rozpoãtu obce na r. 2015
5. Rozpoãtová provizoria
6. Majetek obce
7. RÛzné
8. Diskuse, závûr
V˘sledek hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 4/67 bylo schváleno
BOD ã. 2 Zpráva starosty obce
Starosta obce seznámil pﬁítomné s jednáním rady obce od posledního veﬁejného jedVELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ

●

10 / 2016

nání zastupitelstva obce a s ãinností obecního úﬁadu.
BOD ã. 3 Hospodaﬁení obce
a) Starosta obce seznámil pﬁítomné
s hospodaﬁením obce za mûsíce leden aÏ listopad 2015 a se stavy penûÏních prostﬁedkÛ na úãtech obce (ke dni 14.12.2015):
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
zprávu o hospodaﬁení obce za mûsíce
leden aÏ listopad 2015.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 4/68 bylo schváleno
b) Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné se Zápisem z dílãího pﬁezkoumání
hospodaﬁení obce Velemín za r. 2015. Pﬁi
pﬁezkoumání hospodaﬁení obce byly zji‰tûny ménû závaÏné chyby a nedostatky. Konkrétnû se jedná o skuteãnost, Ïe obec Velemín poskytla penûÏní prostﬁedky z rozpoãtu
obce bez uzavﬁení veﬁejnoprávní smlouvy
(napﬁ. Farní charitû Litomûﬁice ve v˘‰i
5.000,- Kã a Biskupství v Litomûﬁicích ve
v˘‰i 10.000,- Kã). Kontrola byla provádûna
pracovníky odboru kontroly Krajského
úﬁadu Ústeckého kraje. Bude realizováno
nápravné opatﬁení k nápravû zji‰tûného nedostatku, konkrétnû se jedná o toto opatﬁení:
1. Bude zabezpeãeno uzavﬁení smluv na
poskytnuté penûÏní prostﬁedky z rozpoãtu
obce s v˘‰e uveden˘mi subjekty.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce
• bere na vûdomí Zápis z dílãího pﬁezkoumání hospodaﬁení obce Velemín za
r. 2015.
• ukládá starostovi obce zabezpeãit uzavﬁení smluv na poskytnuté penûÏní prostﬁedky z rozpoãtu obce (Farní charitû Litomûﬁice ve v˘‰i 5.000,- Kã a Biskupství
v Litomûﬁicích ve v˘‰i 10.000,- Kã) s termínem do 15.3.2016.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti: 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 4/69 bylo schváleno
Na jednání se dostavil zastupitel p. Podhorsk˘ Vítûzslav - 18,35 hodin
BOD ã. 4 Zmûny rozpoãtu obce na
r. 2015
Starosta obce p.Kﬁivánek seznámil pﬁítomné s nutností realizace zmûn v rozpoãtu
obce. Specifikace jednotliv˘ch ãástek a kapitol je uvedena v pﬁíloze tohoto zápisu
vãetnû zdÛvodnûní jednotliv˘ch zmûn. Konkrétnû se jedná o nav˘‰ení pﬁíjmové ãásti
rozpoãtu o 528.912,- Kã a v˘dajové ãásti
rozpoãtu o 528.912,- Kã.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoãtové zmûny v pﬁíjmové ãásti rozpoãtu
o 528.912,- Kã a ve v˘dajové ãásti
o 528.912,- Kã tak, jak byly pﬁedneseny

a jsou specifikovány v pﬁíloze tohoto zápisu.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 4/70 bylo schváleno
BOD ã. 5 Rozpoãtová provizoria
Projednáno stanovení rozpoãtov˘ch provizorií pro r. 2016 pro Obec Velemín a Základní a Mateﬁskou ‰kolu ve Velemínû ve
v˘‰i 80 % skuteãnosti v˘dajÛ roku 2015.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení
rozpoãtov˘ch provizorií pro r. 2016 pro
Obec Velemín a Základní a Mateﬁskou
‰kolu ve Velemínû ve v˘‰i 80 % skuteãnosti v˘dajÛ roku 2015.
V˘sledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 4/71 bylo schváleno
BOD ã. 6 Majetek obce
a) Projednána Smlouva o zﬁízení vûcného
bﬁemene
sluÏebnosti
ã.
IE-124003612/VB/001 t˘kající se stavby „LT, Mile‰ov Ml˘nce - rek.pﬁípojky NN“ t˘kající se
uloÏení kabelu NN na pozemcích p.p.ã.
1019/1 v k.ú. Mile‰ov u Lovosic za cenu
1.000,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s.. Jedná se o umístûní podpûrného
sloupu kabelu NN pro pﬁípojku NN do ml˘na
Mile‰ov.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
Smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene sluÏebnosti ã. IE-12-4003612/VB/001 t˘kající se stavby „LT, Mile‰ov Ml˘nce rek.pﬁípojky NN“ t˘kající se umístûní
podpûrného sloupu kabelu NN na pozemcích p.p.ã. 1019/1 v k.ú. Mile‰ov
u Lovosic za cenu 1.000,- Kã + DPH.
Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s..
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 4/72 bylo schváleno
b) Projednána Smlouva o zﬁízení vûcného
bﬁemene
sluÏebnosti
ã.
IE-124003967/001 LT, Dobkoviãky - pﬁemístûní
vedení NN pro ãp. 43. t˘kající se uloÏení kabelu NN na pozemcích p.p.ã. 635/1 v k.ú.
Dobkoviãky za cenu 3.500,- Kã + DPH.
Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s.. Jedná se
o rekonstrukci, resp. pﬁemístûní vedení NN
pro pﬁípojku NN k ãp. 43 v Dobkoviãkách.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o zﬁízení vûcného bﬁemene - sluÏebnosti
ã. IE-12-4003967/001 LT, Dobkoviãky pﬁemístûní vedení NN pro ãp. 43. t˘kající
se uloÏení kabelu NN na pozemcích
p.p.ã. 635/1 v k.ú. Dobkoviãky za cenu
3.500,- Kã + DPH. Oprávnûn˘ âEZ Distribuce a.s..
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 4/73 bylo schváleno
c) Projednána Smlouva o budoucí smlou-

vû o zﬁízení sluÏebnosti t˘kající se stavby
„ 1 1 0 1 0 - 0 5 6 1 0 0 ,
TM_BTA_Litomûﬁice_LTYxx_46049_OK“
t˘kající se uloÏení podzemního komunikaãního vedení na pozemku p.p.ã. 132 v k.ú.
Velemín za cenu 1.700,- Kã. Oprávnûn˘
âeská telekomunikaãní infrastruktura a.s..
Jedná se o pﬁípojku pro anténu mobilního
operátora, která je umístûna na Motorestu
Velemín.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
Smlouvy o budoucí smlouvû o zﬁízení
sluÏebnosti t˘kající se stavby „11010056100,TM_BTA_Litomûﬁice_LTYxx_460
49 _OK“ t˘kající se uloÏení podzemního
komunikaãního vedení na pozemku
p.p.ã. 132 v k.ú. Velemín za cenu 1.700,Kã. Oprávnûn˘ âeská telekomunikaãní
infrastruktura a.s..
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 4/74 bylo schváleno
d) Projednán zámûr obce o odkoupení
pozemku st.p.ã. 261 o v˘mûﬁe 21 m2 v k.ú.
Velemín za cenu 100,- Kã/m2 + náklady spojené s uzavﬁením smlouvy a povolením vkladu práva do KN (bude hradit obec). Jedná
se o pozemek na kterém je umístûna ãást
stavby sbûrného dvora ve Velemínû.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku st.p.ã. 261 o v˘mûﬁe 21 m2 v k.ú.
Velemín za cenu 100,- Kã/m2 + náklady
spojené s uzavﬁením smlouvy a povolením vkladu práva do KN (bude hradit
obec).
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 4/75 bylo schváleno
e) Projednán zámûr obce o odkoupení
ãásti pozemku p.p.ã. 595/3 v k.ú. Litochovice nad Labem za cenu 100,- Kã/m2 + náklady spojené s geodetick˘m zamûﬁením, uzavﬁením smlouvy a povolením vkladu práva
do KN (bude hradit obec). Jedná se o pozemek na kterém je umístûna ãást stavby úãelové komunikace z kamenolomu Dobkoviãky na dálnici D8. Na koupi tohoto pozemku
byla uzavﬁena v minulosti smlouva o budoucí kupní smlouvû mezi Obcí Velemín
a manÏeli Hulzerov˘mi. Pﬁedpokládaná v˘mûra ãásti pozemku by mûla b˘t 350 - 400
m2.
Návrh na usnesení 1:
Zastupitelstvo obce schvaluje odloÏení
nákupu ãásti pozemku p.p.ã. 595/3 v k.ú.
Litochovice nad Labem za cenu 100,Kã/m2 a poÏaduje provûﬁení smlouvy
o smlouvû budoucí právním zástupcem
zda je vymahatelná. ze strany manÏelÛ
Hulzerov˘ch.
V˘sledek hlasování: Pro: 1, proti 9, zdrÏel se: 3
Usnesení ã. 4/76 nebylo schváleno
Návrh na usnesení 2:

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
ãásti pozemku p.p.ã. 595/3 v k.ú. Litochovice nad Labem za cenu 100,- Kã/m2
+ náklady spojené s geodetick˘m zamûﬁením, uzavﬁením smlouvy a povolením
vkladu práva do KN (bude hradit obec).
V˘sledek hlasování: Pro: 11, proti 0, zdrÏel se: 2
Usnesení ã. 4/77 bylo schváleno
f) Projednána Ïádost p. Denisy Sladkovské a p. Martina Filipa, Bílinská 2155, Teplice o odkoupení pozemku p.ã. 148/4 o v˘mûﬁe 1157 m2 v k.ú. Velemín. Pozemek je
v platném územním plánu veden jako plocha urãená pro v˘stavbu rodinného domu
v lokalitû za obecním úﬁadem.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.ã. 148/4 o v˘mûﬁe 1157 m2 v k.ú.
Velemín p. Denise Sladkovské a p. Martinu Filipovi za cenu 400,- Kã/m2 + náklady
spojené s uzavﬁením smlouvy a povolením vkladu práva do KN. Bude sjednáno
pﬁedkupní právo obce. Stanovena povinnost zahájení stavby do dvou let od prodeje, jinak zpûtn˘ odkup obcí za prodejní cenu.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 4/78 bylo schváleno
h) Projednáno opatﬁení t˘kající se uzavírání kupních smluv. Vzhledem k tomu, Ïe
v minulosti docházelo k situacím, Ïe Ïadatel
o prodej, resp. koupi pozemku urãeného
k v˘stavbû rodinného domu, neuzavﬁel
kupní smlouvu s obcí v termínu napﬁ. více
neÏ rok ode dne usnesení zastupitelstva
obce, bude novû stanovena povinnost Ïadatele (kupujícího) uzavﬁít kupní smlouvu
s obcí nejpozdûji do 3 mûsícÛ, ode dne
usnesení zastupitelstva obce o schválení
prodeje. V pﬁípadû, Ïe Ïadatel kupní smlouvu neuzavﬁe ve stanoveném termínu, nebude obec nadále vázána návrhem na uzavﬁení kupní smlouvy a bude se mít za to, Ïe
Ïadatel nadále nemá zájem o koupi pozemku a mÛÏe b˘t nabídnut dal‰ímu zájemci
o koupi.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce stanovuje, Ïe kupní
smlouva na prodej pozemku urãeného
k zastavûní rodinn˘m domem, bude uzavﬁena nejpozdûji do 3 mûsícÛ ode dne
usnesení zastupitelstva obce o schválení prodeje. V pﬁípadû, Ïe Ïadatel kupní
smlouvu neuzavﬁe ve stanoveném termínu, nebude obec nadále vázána návrhem
na uzavﬁení kupní smlouvy a bude se mít
za to, Ïe Ïadatel nadále nemá zájem
o koupi pozemku a mÛÏe b˘t nabídnut
dal‰ímu zájemci o koupi.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se:
Usnesení ã. 4/79 bylo schváleno

BOD ã. 7 RÛzné
a) Îádost p. Franti‰ka Kunrta, Bíl˘ Újezd

10, 411 31 Velemín o pﬁíspûvek na poﬁízení
ekologického kotle na vytápûní rodinného
domu ãp. 10 - jedná se o automatick˘ kotel
na tuhá paliva splÀující normu EURO3.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pﬁíspûvek
p. Franti‰ku Kurtovi na poﬁízení ekologického kotle na tuhá paliva pro vytápûní domu ãp. 10 Bíl˘ Újezd ve v˘‰i 10.000,Kã.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 4/80 bylo schváleno
b) Projednáno jmenování zástupce obce
Velemín do správní rady spoleãnosti SERVISO o.p.s. na dal‰í funkãní období, a to na
dobu tﬁí let. Navrhován je stávající zástupce
- p. Petr Janda, kter˘ v tomto orgánu v souãasnosti pracuje.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce jmenuje jako ãlena
správní rady spoleãnosti SERVISO, o. p.
s., se sídlem Komenského námûstí 17,
411 15 Tﬁebívlice, Iâ: 25457799, zapsané
v rejstﬁíku obecnû prospû‰n˘ch spoleãností vedeném krajsk˘m soudem v Ústí
nad Labem, oddíl O, vloÏka 121, za obec
Velemín Petra Jandu, nar. 9. února 1975,
bytem Bílinka 18, 410 02 Velemín.
V˘sledek hlasování: Pro: 12, proti 0, zdrÏel se: 1
Usnesení ã. 4/81 bylo schváleno
c) Projednána situace ohlednû dodávek
elektrické energie do odbûrních míst ve
vlastnictví obce Velemín. Dle dostupn˘ch informací spoleãnost Energie pod kontrolou
o.p.s. (dále jen EPK), se kterou má na‰e
obec uzavﬁenu smlouvu na správu odbûrních míst, nehradí pﬁímému dodavateli elektﬁiny - spoleãnosti AmperMarket a.s. za odebranou elektﬁinu a to i pﬁes to, Ïe obec pravidelnû zálohové platby na úãet spoleãnosti
EPK hradí a není vÛãi ní dluÏníkem. Dle informace Energetického regulaãního úﬁadu,
je spoleãnost AmperMarket a.s. z dÛvodu
nehrazení záloh za odebranou elektrickou
energii, oprávnûna k zastavení dodávek
elektﬁiny do na‰ich odbûrních míst. Souãasnû spoleãnost AmperMarket a.s. navrhuje
obci, aby nadále, na dobu jednoho roku,
uzavﬁela smlouvu o dodávce elektﬁiny pﬁímo
s touto spoleãností. Obdobná situace bude
zﬁejmû i u dodávek plynu, coÏ ov‰em ke
dne‰nímu dni není Ïádn˘m zpÛsobem potvrzeno.
Návrh na usnesení:
• zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení smlouvy na dodávku elektrické energie se spoleãností AmperMarket a.s. do
odbûrn˘ch míst ve vlastnictví obce,
které jsou uvedeny ve smlouvû se spoleãností EPK o.p.s.; souãasnû schvaluje
uzavﬁení dodatku k této smlouvû, kde
spoleãnost AmperMarket a.s. pﬁebírá pﬁípadné sankce ze strany EPK o.p.s. uplatnûné vÛãi obci
• zastupitelstvo obce schvaluje ukonVELEMÍNSK¯ ZPRAVODAJ
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ãení smluvního vztahu se spoleãností
EPK o.p.s. na správu odbûrn˘ch míst
elektrické energie a plynu ve vlastnictví
obce v˘povûdí
• zastupitelstvo obce odvolává ve‰kerá
zmocnûní pro EPK o.p.s. obsaÏená ve
smlouvû o energetickém poradenství
a správû odbûrn˘ch míst a odbûrn˘ch
zaﬁízení pro spotﬁebu elektrické energie
a plynu ze dne 23.10.2013 a dal‰ích navazujících dokumentech
• zastupitelstvo obce povaÏuje Smlouvu o sdruÏen˘ch sluÏbách dodávky elektﬁiny ze dne 2.11.2015, ã. 100/1/532 se
spoleãností Energie Pro s.r.o. za neplatnou zejména vzhledem k absenci souhlasu pﬁíslu‰n˘ch orgánÛ obce; taktéÏ
povaÏuje za neplatnou Smlouvu o sdruÏen˘ch sluÏbách dodávky plynu ze dne
2.11.2015, ã. 200/1/532. Vzhledem k neplatnosti uveden˘ch smluv není moÏné
hradit podle nich jakékoliv zálohy.
• zastupitelstvo obce povûﬁuje starostu obce podpisem pﬁíslu‰n˘ch dokumentÛ k realizaci v˘‰e uveden˘ch rozhodnutí.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0,
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 4/82 bylo schváleno
d) Projednána smlouva o zmûnû hranic
obcí mezi obcí Lukov a obcí Velemín.
Zmûna hranice je vyvolána pozemkovou
úpravou v k.ú. Lukov u Bíliny. Novû navrÏená katastrální hranice je vedena tak, aby
byly odstranûny spÛlné parcely, tzn, aby komunikace (lesní cesta) tvoﬁící hraci mezi katastrálními územími mûla jediného vlastníka.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavﬁení
smlouvy o zmûnû hranic obcí mezi obcí
Lukov a obcí Velemín. Povûﬁuje starostu
obce k jejímu podpisu.
V˘sledek hlasování: Pro: 13, proti 0, zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 4/83 bylo schváleno
BOD ã. 8 Diskuse
K Bodu ã. 6 e)
Pan Karfík: k bodu jednání o koupû parcely 595/3 v KÚ Litochovice nad Labem zde poukázal na to, Ïe není pﬁesvûdãen
o naplnûní podmínek podepsané smlouvy
o smlouvû budoucí s doporuãením nechat
posoudit právníkem a souãasnû zatím nekupovat. Tento návrh byl posléze pﬁehlasován.
Pan Skalick˘: Tehdy byly smlouvy závazné pro obû strany pro akci Dobkoviãky.
Smlouvy byly naplnûny a dodrÏeny......
K bodu ã. 7 c)
Pan âechura: Vyjádﬁení k osvûtlení:
Návrhy JUDr. Beránka se zdají b˘t v tuto
chvíli dobr˘m ﬁe‰ením vzniklé situace. Problematikou osvûtlení se nezab˘váme poprvé a musím konstatovat, Ïe bohuÏel s nejvût‰í pravdûpodobností ani naposled. V˘voj

situace naznaãuje, Ïe nám v koneãném dÛsledku zbydou pouze drahá „svûtla“.
K bodu ã. 8
Pan Karfík: Doplnil program o ﬁe‰ení
ukonãení DD Mile‰ov
• zde nás pan starosta seznámil s informacemi jemu dostupn˘ch + s informacemi
zaslan˘ch panem Karfíkem
• pan Karfík poÏadoval kontaktovat odpovûdné osoby, popﬁ. je vyzvat k jednání
s obcí s dotazem:
• skuteãn˘ harmonogram ukonãení ãinnosti DD Mile‰ov
• dÛvody ukonãení
• moÏn˘ odpor proti ukonãení
• zámûr s objektem zámku Mile‰ov po
ukonãení ãinnosti DD
Pan Skalick˘: Provoz je neziskov˘, ﬁeditel v‰em zamûstnancÛm nabídne pﬁechod
na jiné pracovi‰tû
Paní Kovaﬁíková: velká ‰koda, Ïe se hasiãárna nechala chátrat a poté je nejlep‰ím
ﬁe‰ením budovu zbourat
Patﬁí kapliãka ve Bﬁeznû obci? Co mÛÏeme udûlat proto, aby se nechala opravit?
Nerada bych, aby kapliãka dopadla stejnû
jako hasiãárna.
Jak to vypadá s rybníkem a jeho vyãi‰tûním?
Pan Karfík: se vyjádﬁil k obdrÏenému vyúãtování (kalkulaci) ceny vodného a stoãného
• poukázal na neplatnost takového vyúãtování dle zákonn˘ch pﬁedpisÛ
• dotázal se na správu obecního vodovodu pﬁi absenci Ïivnostenského oprávnûní
u provozovatele vodovodu
• stav dokonãení pﬁevodu majetku vodovodu do vlastnictví obce po zji‰tûné chybû
pﬁi privatizaci
• kontrola kvality vody a zveﬁejÀování v˘sledkÛ kontrol
• poukázal na chybné a zavádûjící srovnání cen vodného a stoãného s nejvût‰ím
komerãním dodavatelem vody v kraji v minulém zpravodaji

Pan Zikmund: Jak daleko se posunuly
práce ohlednû rybníka (chodník)
• otevﬁení sbûrného dvora?
• v˘sledky hospodaﬁení na Mile‰ovce +
nûjaká opatﬁení?
Pan Karfík: Pﬁipojil se v diskuzi k dotazu
p. Zikmunda ohlednû restaurace Mile‰ovka
• jak a kdy probûhne inzerce pronájmu tohoto objektu
• od kdy bude tento objekt k dispozici budoucím nájemcÛm
Pan âechura: Vyjádﬁení k „Chatû Mile‰ovka“:
ZdÛvodnûní stavebních vad na „Chatû Mile‰ovka“ panem starostou extrémním poãasím lze povaÏovat za liché. KaÏd˘ ví, Ïe na
Mile‰ovce zvlá‰tû v zimním období panuje
extrémní poãasí a zvolená technologie stavby tuto skuteãnost mûla reflektovat. V souãasné situaci je tudíÏ tﬁeba dÛslednû a opakovanû vyuÏívat institut reklamace, jelikoÏ
stavbou dotãené venkovní prostory jsou
v tristním stavu.“
Pan Valín: Na Kleteãné máme novou informaãní tabuli a je stále prázdná.
Opravit pomník prosím.
Rekonstrukce hrobÛ?
Zajistila se pﬁíjezdová cesta na Kleteãnou?
Pan ·piãka: Poãítá se s opravou cesty
kolem ãistiãky?
Závûr veﬁejného zasedání zastupitelstva
obce provedl starosta p.Petr Kﬁivánek
(20,05 hod.)
Zápis byl vyhotoven dne 28.12.2015
Zapisovatelka: Pavezová K.
Dne: 28.12.2015
Ovûﬁovatelé zápisu:
Ing. Duda M.
Dne: 28.12.2015
Pakan J.
Dne: 28.12.2015
Starosta: Petr Kﬁivánek
Dne: 28.12.2015

STAFA security service(r)
CIVILNÍ BEZPEâNOSTNÍ SLUÎBA
Pﬁijme pracovníka ostrahy objektu Dobkoviãky
u Velemína. PoÏadujeme spolehlivost,
bezúhonnost, fyzické a psychické pﬁedpoklady.
Nabízíme dobré platové podmínky, stabilní práci
ve firmû s dlouhou tradicí v poskytování sluÏeb
v oboru komerãní bezpeãnosti.
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