Zasedání zastupitelstva obce
v roce 2008
prosinec 2007
Zastupitelstvo rozhodlo o výši poplatků na rok 2008 takto:
- poplatky za svoz komunálního odpadu zůstávají stejné jako v roce 2007
- poplatek za psa 50,- Kč
- poplatek za stočné 2,- Kč/osoba/den
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy bezúplatné nabytí pozemku PK č. 506, k.ú. Veleň od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí s předloženým návrhem V.Marečka na rozdělení pozemků
č.par. 239/1 a 19/1 v k.ú. Veleň za účelem zřízení cesty.
Zastupitelstvo bere na vědomí příkaz č. 1/2007 o provedení inventarizace majetku obce do
31.12.2007.
Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým provizoriem na rok 2008 do doby schválení řádného rozpočtu
obce.
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
- výzvu k podepsání smlouvy na provoz autobus.linky č. 417 s firmou Ropid
- veřejnou vyhlášku o změně č.l územního plánu obce Brázdim
- rozhodnutí o udělení pokuty firmě TRIAL za špatně vedenou evidenci skládky
- informaci starosty o současném stavu prací na vybudování vodovodu. DSO už má přidělenou dotaci
z ministerstva zemědělství
- žádost o povolení hracího automatu v restauraci „U Arazimů“
- rozhodnutí o přidělení čísla popisného 263 Skálovi
- konání akce „Zpívání pod stromečkem“ dne 23.12.07 v zahradě u mateřské školy
- rozsudek jménem republiky – uznání vinny vietnamských občanů hlášených na adrese Veleň 41
- přidělení dotace pro místní hasiče ve výši 2.040,- Kč na odbornou přípravu
- rozpočtové opatření č. 1 Regionu povodí Mrat.potoka
- rozhodnutí o povolení užívání studny na par.č. 410/119 V.Fiala a 12/1 E.Králová
- rozhodnutí – povolení výjimky – nástavba RD čp. 92 Truhlář
- rozhodnutí o prodloužení přístavby a nástavby RD čp. 139 do 31.12.2010
- územní souhlas – plyn v RD čp. 148 Rýdlová+Jedlička
- rozhodnutí o změně užívání stavby čp. 6 Mírovice ze skladu stavebnin na sklad náhr.dílů mycí
technologie
- úz.rozhodnutí – st.úpravy a přístavba sklad.haly st.materiálu Princovi na par.č. 268, 413/34
Zastupitelstvo se usneslo všemi hlasy, že od 28.11.2007 povoluje výjimku v počtu žáků v mateřské
škole na 25 dětí.
Na obecním úřadu se konalo jednání ke stavu Hlavní ulice ve Veleni. Z jednání vyplynulo, že
generální oprava by byla provedena v roce 2012. Do té doby se budou provádět jenom dílčí opravy
komunikace.
Hasičský sbor dostal dotaci ve výši 25.468,- Kč na zakoupení vysílačky. Dále sbor bude vybaven
předepsanou obuví. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Starosta informoval zastupitelstvo o výsledcích jednání DSO k přípravě prací na vybudování
vodovodu.

Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
- setkání starostů ve sdružení Mratínského potoka se koná 29.11.07 v Líbeznicích, za obec Veleň se
zúčastní Ing.Kazda
- výsledek kontroly na DPH provedené finančním úřadem
- rozhodnutí, povolení studny na par.č. 413/28 D.Studenovská, 47/4 M.Hanáková, 410/54
K.Barvínková, 463/6 Kantorovi, 47/3 V.Svoboda, 410/55 Brůnovi, 242/7 Loučkovi, 58 I.Nováková, 47/2
Pachta, 3/53 R.Slezáková, 192/18 V.Dobrová, 176/1 Bl.Veselá, 152/2 Z.Jarošová, 168/2 E.Grepl,
192/2 V.Kolář, 192/13 V.Poustka, 192/12 J.Kříž, 192/14 Zd.Sádovský, 168/1 J.Ulrichová, 52/3
R.Okrouhlecký
- kolaudační rozhodnutí na RD 410/124 Skálovi
- vyjádření – souhlas s dělením pozemků p.p.k. 78
- rozhodnutí – veřejná vyhláška, st.úpravy a přístavba sklad.haly Princovi, p.č. 413/34
- rozhodnutí o přidělení čp. 282 Karpačovi

listopad 2007
Zastupitelstvo bere na vědomí předání staveniště firmě B.Červenka, Neratovice pro stavbu vodovodu.
Zastupitelstvo rozhodlo, že nebude vymáhat pohledávku ve výši 2.319,- Kč na firmě Solomat s.r.o.
Mírovice 12, která vznikla za fakturaci telefonních hovorů v roce 2004.
Zastupitelstvo bere na vědomí připojení přečerpávací stanice na kanalizaci v lokalitě Zádol a připojení
elektrických hodin – byla uzavřena smlouva s ČEZ.
Zastupitelstvo bere na vědomí přidělení nových čísel popisných 215 Korandovi v ul. Na Zádole a 264
Frantovi v ul. U Kovárny.
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy aktualizaci povodňového plánu pro obec Veleň a Mírovice.
Zastupitelstvo připraví vyjádření k zadání zásad územního rozvoje Středočeského kraje.
Zastupitelstvo dohodlo protahování ulic v zimním období s Agrodružstvem Brázdim
Zastupitelstvo schválilo koupi fotoaparátu pro potřeby obce
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
rozhodnutí – povolení studny u čp. 215 Koranda, rozhodnutí – povolení studny na poz.č. 410/142
Karpačovi, souhlas s dělením pozemku p.p.k. 78 pro vodojem, stanovisko k návrhu koncepce:
Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze (více na www.magistrat.prahaměsto.cz), odpověď zastupitelů ČSSD Střed.kraje k opravám silnic.

říjen 2007
Obec požádala o snížení rychlosti pro nákl.automobily přes obec Veleň a Mírovice na 30 km/hod.
Obec svolává jednání s účastí vedoucího dopravy Střed.kraje, Magistrátu hl.m.Prahy, Policie ČR,
dopravců a dalších složek k jednání o průjezdu nákladní dopravy přes obec a stanovení jejich tras.
Obec Měšice zaslala k zveřejnění vyhlášku o změně územního plánu Měšic – k nahlédnutí na OÚ
Měšice od 19.11. do 19.12.2007.
Katastrální úřad zaslal potvrzené zástavní právo nemovitostí ohledně stavby vodovodu.
Obec zaslala připomínku k územního plánu hl.m.Prahy. Protest proti vysokorychlostní trati,
automobilovému obchvatu a žádost o vybudování míst pro zachycování dešťové vody.

Byly zaslány upomínky na nedoplatky stočného. Většina občanů své pohledávky již uhradila.
Obec obdržela náhradu od pojišťovny za poničený sloup VO v ul. Kostelecká.
Zastupitelstvo bere na vědomí přidělení nového čísla popisného 208 v lokalitě Zádol.
Obec připraví vyjádření k zápisu z kontroly FÚ St.Boleslav na DPH do 19.11.2007, aby mohl být
podepsán závěrečný protokol.
Obec zakoupí ochranné a pracovní pomůcky pro zaměstnance obce. Na zimní období obec zakoupí 2
posypové vozíky na posyp chodníků.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- rozhodnutí o povolení studny na par.č. 410/143 Poláčkovi
- usnesení o projednání záměru umístění kolny o ploše 30m2 na par.č.413/15 u čp.132 A.Nedorost
- stavební povolení na RD čp. 210 Tomáškovi – stavební úpravy 2.NP
- rozhodnutí o dělení pozemku par.č. 195 Mírovice pro zástavbu 11 RD a pro komunikace
Zastupitelstvo rozhodlo o navýšení ceny pozemku p.č. 544/8 Mírovice, odděleného od par.č. 544/1
oproti znaleckému posudku. Pro hlasovali všichni přítomní zastupitelé. Pozemek je zaplacen a byl
podán návrh na vklad do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu M.Vopravila na adrese Veleň 10 a
Richarda Vrby na adrese Mírovice 20. Oba budou mít úřední adresu na ohlašovně obecního úřadu
Veleň 160.
Zastupitelstvo bere na vědomí připojení přečerpávající stanice na Zádole na el.proud a do obecní
kanalizace.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozhodnutí o kácení 2 stromů a 4 keřů u čp. Veleň 180 A.Nedorostová.
Zastupitelstvo bere na vědomí akci „Vítání občánků“, které se koná dne 21.10.2007 v restauraci „U
zastávky“ Veleň 7 od 15.00 hod. Bude vítáno 12 občánků.
Zastupitelstvo bere na vědomí výměnu o opravu 6 světel veřejného osvětlení v Mírovicích a ve Veleni.
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
- informaci o odstraňování dřevin v blízkosti elektrického vedení firmou ČEZ
- nabídky firem RETELA a ASEKOL na zpětný odkup el.spotřebičů, apod. a projedná starosta
- udělení licence pro linku 377 dopravce ČSAD Střed.Čechy z Prahy do Kostelce n.Lab.
- čištění přečerpávacích stanic v Mírovicích a ve Veleni dne 18.10.07
- omezení parkování v ulici U Kovárny z důvodu svážení řepy Agrodružstvem Brázdim z polí. Občané
žijící v této ulici budou včas Agrodružstvem upozorněni
- opravu plynovodu na polní cestě mezi Velení a Hovorčovicemi firmou RWE. Opravy jsou přeloženy
na příští rok
- povolení užívání studny na par.č. 410/123 Frantovi
- oznámení o navrhované změně užívání stavby ze skladu stavebnin na sklad náhr.dílů pro mycí
technologie v části objektu Mírovice čp. 6 – jednání se koná 26.10. v 11 hod.
- úz.rozhodnutí o umístění stavby studny na par.č. 413/34 Princovi
- oznámení Fin.úřadu St.Boleslav o změně úř.hodin od 1.1.2008: pondělí 8-17, úterý 8-15,30, středa
8-17, čtvrtek 8-15,30, pátek 8-14,30 hod.
Informaci ze setkání dopravců a zástupcemi obcí. V místní dopravě se prozatím nic nemění. Informaci
podal J.Grůner.
Obecní úřad se obrátil se žádostí na snížení tonáže vozidel jezdících přes obec a opravu komunikací
na KÚ Střed.kraje a na správu silnic (SÚS Mnichovo Hradiště). Bude vyvoláno jednání všech
zodpovědných orgánů, který se provoz nákl.aut přes obec týká, aby se dospělo k omezení provozu.

Bylo zahájeno správní řízení ve věci zrušení trvalého pobytu Richarda Vrby na adrese Mírovice 20.
Zastupitelstvo rozhodlo navýšení ceny za pozemek p.č. 544/8 v Mírovicích o výměře 56 m2 na 5600,Kč (100,- Kč za 1 m2). Kupující zvlášť zaplatí obci znalecký posudek na ocenění pozemku.
Sběr nebezpečného odpadu proběhl v obou obcích 22.9.07.
Kontejnery se sklem budou vyváženy každých 14 dní.
Žádost o umístění antény na bezdrátový internet na budově ZŠ J.Špačka – bez připomínek.
Hasičský sbor Veleň požádal o příspěvek na medaile – ocenění členek, které se zúčastnily soutěží.
Obec přispěje částkou cca 2000,- Kč.
Hasičský sbor Veleň bude v sobotu 29.9.07 prořezávat ořech v Mírovicích v ul.U Lípy.
28. a 29.9.07 uspořádali Chovatelé Veleň výstavu drobného zvířectva.
Oznámení ze MěÚ Brandýs n.Lab., odbor ŽP:
- o stanovení ústního jednání na den 27.9. na OÚ Sluhy ohledně výstavby kanalizace a vodovodu v
obci Sluhy
- povolení vrtané studny na par.č. 410/75 J.Váša
- dodatečné povolení vrtané studny na par.č. 413/30 Norman s.r.o.

září 2007
Na setkání s ČSAD Střed.Čechy dme 2.10. se za obec zúčastní J.Grůner.
Oznámení o konání posvícenské taneční zábavy ve Veleni dne 21.9. – zastupitelstvo bere na vědomí.
Oznámení o vzniku havarijní situace na Třeboradickém potoku na rozhraní katastru Veleň a
Třeboradice. Pokácené stromy jsou odstraněny.
Oznámení o vstupu na pozemky (polní cesta z Veleně do Hovorčovic) z důvodu opravy plynovodu.
Smlouva o dílo s Dr.Žitným ohledně rozborů vody v ZŠ a MŠ + rizikové studny v obci bude připravena
na příští zastupitelstvo.
Obecní úřad oznámí Krajskému klubu zastupitelů ČSSD potřebu oprav komunikací na katastru obce.
Nabídku smlouvy o zajištění zpětného odkupu elektrozařízení (lednice, počítače, televize, apod.) od
firmy ASEKOL – projedná starosta.
Kontrolní den na stavbu vodovodu se bude konat 13.9.. Budou domluveny pro všechny
zainteresované dodavatele stavby konkrétní úkoly.
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ZŠ – bude projednáno na zasedání zastupitelstva.
Oznámení ze Stavebního úřadu Brandýs n.Lab.:
- rozhodnutí povolení přístavby RD čp. 167 Veleň
- návrh výroku o rozhodnutí o umístění studny na par.č. 413/34 L.Princ
- usnesení přerušení řízení o odstranění stavby stavební úpravy prodejny na sál k restauraci Veleň 7
- oznámení zahájení úz.řízení o dělení pozemků par.č. 195 Mírovice
- rozhodnutí povolení provedení studny na par.č. 278/16 J.Dvořák
- oznámení zahájení řízení o odstranění stavby vrtané studny na par.č. 413/30 Norman, Veleň vyhláška
- zahájení úz.řízení – vyhláška st.úpravy a přístavba sklad.haly staveb.materiálu na par.č. 268 a
413/34 Princ, Veleň
2. Oznámení o konání posvícenského rybářského posezení dne 15.9. v Mírovicích na „18té míli“zastupitelstvo bere na vědomí.
Odbor vnitřní správy Městského úřadu Brandýs n.Lab.-St.Boleslav upozorňuje občany, že dle nařízení
vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů, jsou občané povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31.prosince 1998, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do
31.prosince 2007 !
O výměnu těchto občanských průkazů jsou občané povinni požádat na kterémkoliv obecním úřadu
obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadu. Za tuto výměnu se nevybírá správní poplatek.
Po uplynutí této lhůty, tj. od 1.1.2008, se stávají tyto občanské průkazy neplatnými. Konec platnosti se

vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností "bez omezení", s výjimkou občanských
průkazů narozených před 1.1.1936. Vzhledem k 30denní zákonné lhůtě pro výrobu občanského
průkazu doporučujeme požádat nejpozději do 30.listopadu 2007.
Na Městském úřadu Brandýs n.Lab.-St.Boleslav lze požádat na pracovišti ve Staré Boleslavi,
Mariánské nám. 28 (telefon: 326 909 357) nebo v Praze 1, Biskupská ul. 7 (telefon: 222 330 284) v
úředních dnech pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00 hod., úterý a čtvrtek od 8.00 do 15,30 hod.
(polední přestávka 12.00-12,30 hod.).
K vydání občanského průkazu držitel předloží vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu,
dosavadní občanský průkaz, jednu fotografii odpovídající současné podobě žadatele a splňující
podmínky na technické provedení fotografie dle vyhl.č. 417/2006 Sb., případně další doklady k
doložení jiného stavu, než jak je uvedeno v dosavadním občanském průkazu.

srpen 2007
Papoušek Ara ararauna č. kroužku CZ047371, který byl odchycen v naší obci a který byl v dočasně
umístěn v Poleradech, byl v pořádku předán svému majiteli Radku Brejlovi ze Sluh.
Zastupitelstvo schválilo plán zasedání na 2.pololetí 2007.
Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení krajského úřadu o zahájení dílčí kontroly hospodaření za rok
2007 Obce Veleň dne 4.10. a DSO Veleň,Sluhy,Brázdim a Polerady dne 5.10.2007.
Zastupitelstvo obce na základě předloženého materiálu schvaluje všemi hlasy v souladu s § 47 odst.4
a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, Zadání změny č. 2 územního
plánu obce Veleň.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozhodnutí Finančního ředitelství v Praze o nařízení přezkoumání
platebního výměru vydaného Finančním úřadem ve Staré Boleslavi, kterým nebyl Obci Veleň uznán
nadměrný odpočet za 1.čtvrtletí 2006. Zastupitelstvo bere na vědomí nový platební výměr ve prospěch
obce na DPH vydaným FÚ St.Boleslav.
Zastupitelstvo souhlasí s navrženým označením cyklocest na katastru obce Veleň.
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem části pozemku č. par. 544/1, Mírovice, k.ú. Veleň.
Zastupitelstvo souhlasí s návrhem zápisu do kroniky za 1.pol.2007 kronikářem Zd.Černým.
Zastupitelstvo souhlasí s navrženým přidělováním čísel popisných v lokalitě Zádol. V této lokalitě
budou přidělování čísla popisná od 250 do 304 dle přiloženého soupisu.
Zastupitelstvo souhlasí s rozhodnutím o přidělení čísla popisného 267 stavbě RD na par.č. 410/121
Ing.R.Držkovic.
Zastupitelstvo bere na vědomí předběžný termín konání vítání občánků na den 21.10.2007.
Zastupitelstvo bere na vědomí jmenování velitele hasičského sboru Veleň. Starosta jmenuje velitele
hasičského sboru Josefa Hanouska, Veleň 38.
Zastupitelstvo bere na vědomí výjezdy hasičů Veleň: 16.7. – planý poplach, 27.7. požár palivového
dřeva v Mratíně.
Zastupitelstvo bere na vědomí povinné očkování psů proti vzteklině, které se bude konat 8.9.2007 v
době od 10 do 11 hod. před obecním úřadem. Očkování bude provádět MVDr.Čep z Líbeznic, který si
bude účtovat poplatek za základní očkování 50,- Kč za 1 psa.
Zastupitelstvo bere na vědomí záměr neinvestiční akce Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště:
oprava komunikace III/2444 v úseku Přezletice – Veleň v roce 2008. Cca za další 2 roky je přislíbeno
obnovit povrch komunikace z Mírovic přes Veleň do Brázdima a poté z Veleně do Sluh.

Zastupitelstvo bere na vědomí podepsání úvěrové a zástavní smlouvy u ČMZRB Plzeň na stavbu
skupinový vodovod Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady.
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
- výzvu k podání podnětů a připomínek k novému územnímu plánu hl.m.Prahy
- oznámení o konání hudební produkce skupiny Joudův Píst v areálu „U 18té míle“ v Mírovicích dne
1.9.2007 v době od 20,30 hod. do 02,00 hod. 2.9.2007
- oznámení JUDr.J.Kovaříka o likvidaci náletových dřevin a opravy oplocení na par.č. 415 a 416 v k.ú.
Veleň
- zveřejnění záměru „Dekontaminační plochy Sluhy“ na životní prostředí - vyvěšeno
- oznámení o založení spolku JH Cykloteam Mírovice a žádost spolku o pronájem obecních prostor v
čp. 29 Mírovice. Starosta prověří možnosti do příštího zasedání zastupitelstva
- oznámení A.Strašáka, Veleň 181 o tom, že odchytil v obci Veleň okroužkovaného papouška Ara
ararauna č. kroužku CZ047371 – vyvěšeno dne 6.8.2007
- souhlas s provedením ohlášené stavby RD o výměře 96 m2 na par.č. 410/127 Tillinger
- územní souhlas s plynovou instalací RD čp. 23 Fr.Kaiser
- územní souhlas s plynovou instalací RD čp. 102 Lajnerová, Novák
- vyhlášku – pozvánku k úst.jednání – vrtaná studna na par.č. 413/30 NORMAN na den 28.8. v 9.00
hod.
- rozhodnutí – stavební povolení na stavební úpravy, nástavbu a přístavbu RD čp. 105 Dvoriakovi,
Kuchtová
- rozhodnutí – zákaz provedení ohlášené stavby přístavby RD čp. 97 V.Baštýř
- rozhodnutí – povolení vrtané studny na par.č. 410/121 Ing.Držkovic
- výzvu k účasti na kontrolní prohlídce stavebním úřadem RD čp. 3 a 5 Veleň dne 21.8. – za obec se
zúčastnil starosta a místostarosta
- oznámení zahájení záměru odstranění stavby chléva na par.č. 267/2 NORMAN – pozvána k ústnímu
jednání dne 28.8.2007 v 9.00 hod.

červenec 2007
Zastupitelstvo schvaluje změnu jednacího řádu v bodě č. 4: počet členů zastupitelstva je 8
Volba a pověření starosty:
- volba volební a návrhové komise: Ing.J.Mach, Mir.Petřík. Navržení členové byli schváleni všemi
hlasy. Komise dala návrh na hlasování pro volbu starosty a případně i místostarosty aklamací – přijato
všemi hlasy
- volba starosty: na místo starosty byl navržen Ing.Jiří Kazda, pro hlasovalo 7 členů – Ing.Kazda se
zdržel hlasování. Funkce starosty bude neuvolněná
- volba místostarosty: na místo místostarosty byl navržen Karel Štembera, pro hlasovalo 7 členů –
K.Štembera se zdržel hlasování
- návrhová komise navrhuje funkci místostarosty jako funkci uvolněnou, členové zastupitelstva
souhlasí všemi hlasy
- zastupitelstvo schválilo všemi hlasy, aby předsedu sdružení DSO Veleň,Sluhy,Brázdim, Polerady pro
funkční období obce Veleň vykonával starosta Ing.Jiří Kazda
- zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy pověření starosty Ing.J.Kazdu k podpisu smluvní dokumentace
– přistoupení k závazku z úvěrové smlouvy, avalu na směnce, smlouvyy a vyplnění směnky vlastní,
zástavní smlouvy a podpisem zvýhodněné úvěrové smlouvy pro akci „Skupinový vodovod
Veleň,Sluhy,Brázdim,Polerady“
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu K.Štemberu jako osobu zodpovědnou za provoz výroby
zámkové dlažby – vedlejší hospodářská činnost a řízením zaměstnaců obecního úřadu (mimo
E.Vítkové).
Ke změně dochází v tělovýchovné komisi – předseda: Mir.Petřík, členové: K.Štembera a Ing.J.Mach,
stavební komise byla zrušena k 31.12.2006. Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy.
Zastupitelstvo schvaluje obecní vyhlášky č. 1, 2 a 3/2007 všemi hlasy.

Zastupitelstvo schválilo vystavené potvrzení o bezdlužnosti zemřelého starosty Vlastimila Nedorosta.
Potvrzení se vystavuje na žádost pozůstalých.
Zastupitelstvo souhlasí s budoucím odprodejem pozemku pod bytovým domem čp. 176 Veleň
uživatelům bytových jednotek.
Zastupitelstvo souhlasí s podepsáním smlouvy o sekání trávy okolo bytového domu čp. 182 ve Veleni
za roční poplatek 2.000,- Kč.
Příští zastupitelstvo se bude konat 22.8.2007.

červen 2007
S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým
a všem spoluobčanům,
že ve čtvrtek 28. června náhle zemřel
starosta naší obce
pan
Vlastimil Nedorost.
Pohřeb zesnulého se koná ve středu 4. července 2007 v 15.30 na hřbitově v Třeboraticích.
Zastupitelstvo projednalo žádost o povolení pokácení 2 stromů ořešáků ve Veleni u čp. 80. Stav
stromů zhodnotí Ing.Mach, komise život.prostředí.
Zastupitelstvo projednalo připomínky k požadavkům hygienické stanice na změny ve školní kuchyni a
ve školce. Projedná starosta Vl.Nedorost.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozhodnutí o povolení VHP v restauraci „U Arazimů“ Veleň 128
na II.pololetí 07.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo změnu rozpočtu v souvislosti se změnou účtování sociálních
dávek.
Ing.Kazda seznámil zastupitelstvo o schůzce starostů na zasedání Mratínského potoka
Zastupitelstvo bere na vědomí zaslané vyhlášky z fin.úřadu o nepřebírání písemností – jsou vyvěšeny
na úř.desce
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
- kolaudační rozhodnutí – stavební úpravy RD čp. 64 Veleň
- předčasné užívání části RD na st.par.č. 409 J.Kaláb
červen 2007
Zastupitelstvo bere na vědomí finanční dar firmy GES-T, Praha 8 ve výši 12.591,- Kč na zakoupení
křovinořezu Castor.
Všichni zastupitelé souhlasí se zvýšením stočného od 1.7.2007: 2,- Kč/1 osoba/den. Pro rekreační
obydlí: 730,- Kč/rok.
Zastupitelstvo se zabývalo prodejem alkohol.nápojů v obchodě „U bráchy“, na který si stěžují občané z
důvodů vykonávání osobních potřeb zákazníků naproti v parku. Starosta obce projedná tuto záležitost
s majitelem obchodu.
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
- pozvánku na zasedání starostů sdružení Mrat.potoka – zúčastní se starosta i místostarosta
- potvrzení o účasti na dopravní nehodě v obci Veleň, ul. Kostelecká od Policie ČR – škoda na

osvětlení bude hrazena z pojistky
- oznámení STE – 27.6.2007 v době od 8-11 nepůjde el.proud v celých Mírovicích z důvodu
rekonstrukce trafostanice
- nesouhlas s vyjádřením obce k územnímu plánu obce Veleň D. a J.Klicperových – bude odpovězeno
dopisem
- závazné stanovisko k lesnímu hospodářství – závazné stanovy
- rozhodnutí o přidělení čísla popisného 73 Mírovice, L.Černý
- oznámení J.Šindelky s novým nájemcem v čp. 6 Mírovice
- protokol o ukončení provozu VHP v restauraci „U zastávky“ Veleň 7
- nařízení o zjednání nápravy vlastníkovi stavby Veleň čp. 3 provést napojení kanalizační přípojky do
čp. 5 ve Veleni
- nařízení o zjednání nápravy vlastníkovi stavby Veleň čp. 5, a to osazení chybějících okapů a
oplechování přístřešku, odstranění oplocení z pozemku st.p.č. 15/1, čp. 3
- souhlas s provedením ohlášené stavby RD na par.č. 410/134 M.Zedník
- souhlas s umístěním stavby skleníku na par.č. 22/5 u RD čp. 130 Veleň
- kolaudační rozhodnutí – povolení užívání požární nádrže o objemu 14m3 na poz.par.č. 410/113
Tůmovi, „Zádol“
- usnesení o odložení podání ohlášené stavby RD na par.č. 410/127 Tillingerovi z důvodu
nepředložení všech náležitostí
- rozhodnutí kraj.úřadu o zamítnutí rozhodnutí staveb.úřadu a potvrzení stavby bazénu na par.č.
192/14 u čp. 64 Mírovice

květen 2007
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku na individuální dopravu ve výši 6000,- Kč pro tělesně
těžce postiženou Lenku Kalinovou, Mírovice 13.
Zastupitelstvo bere na vědomí vyhlášky finančního úřadu o nedoručení písemností. Vyhlášky jsou
vyvěšeny na úř.desce.
Zastupitelstvo bere na vědomí návrh změn vlny 06 úz.plánu Hl.m.Prahy, který bude vystaven k
nahlédnutí od 23.5.-9.7.07 ve středisku URM, Jungmannova 29, Praha 1 a na adrese: www.prahaměsto.cz
Zastupitelstvo bere na vědomí dotaz na možnost odkupu pozemku pod čp. 172 Veleň.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost Okr.soudu Praha- východ o vyjádření k přidělení bytu v čp. 8
Mírovice.
Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečnou zprávu o revizi účtu Povodí Mratínského potoku za rok
2006.
Zastupitelstvo projednalo stížnost MUDr.Bartíka na chodník mezi čp. 8 a autobusovou zastávkou v
Mírovicích. Bude zpracována žádost, se kterou se obec obrátí na odbor dopravy.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost nájemníků bytového domu čp. 176 Veleň o odprodej pozemku
pod bytovým domem.
Zastupitelstvo bere na vědomí kolaudační rozhodnutí stavby RD na poz.st.č. 408, Mírovice L.Černý.
Zastupitelsvo bere na vědomí kolaudační rozhodnutí – povolení užívání požární nádrže o objemu
14m3 na poz.č. 410/113 Tůmovi.
Finanční výbor provedl kontrolu plateb stočného. Bylo zjištěno, že za 1.pol.2007 dluží někteří občané
obci částku cca 40.000 Kč. Všem dlužníkům byla zaslána upomínka. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení J.Kubišové o trvalému uzavření ventilu pro zásobování

obytného domu čp. 171 vodou. Obyvatelé obytného domu byli připojeni na jiný zdroj vody, který je na
poz.par.č. 2/11.
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok
2006 a přijala opatření k nápravě: účet 901, tj. fond dlouhodobého majetku bude opraven tak, jak
ukládá postup účtování o účetnictví. Termín ihned provede účetní obce. Zastupitelstvo schvaluje
závěrečný účet za r. 2006 s výhradou.
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet DSO Veleň,Sluhy,Brázdim, Polerady a zprávu o
přezkoumání hospodaření za rok 2006, schvaluje bez výhrad.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stížnost na neznámé osoby za neoprávněné užívání pozemků v
soukromém vlastnictví k jízdě na motorkách. Jízdou se ničí porosty na pozemcích. Stížnost se
vztahuje i na plašení zvěře. Stížnost dává myslivecké sdružení a bude postoupena na MěÚ Brandýs
n.Lab.
Zastupitelstvo bere na vědomí návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Veleň podle nového
stavebního zákona.
Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného
břemene na pozemku PK 96/1 a 62/2 v obci a k.ú. Veleň pro stavbu „Veleň – přeložka VN pro TRIAL
Veleň s.r.o.“
Zastupitelstvo obce pojalo záměr k prodání části pozemku č.par. 544/1, Mírovice v obci a k.ú. Veleň.
Zastupitelstvo bere na vědomí výjezd hasičů dne 30.4.2007 k požáru kolny v Mírovicích,
ul.Fr.Pokorného.
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
- konání „Májů“ v sobotu dne 12.5. a provozní dobu v hostinci „U zastávky“ do 4.00 hod. 13.5.07 z
důvodu konání taneční zábavy
- povolení užívání vrtané studny na par.č. 410/136 Veleň P.Nedbal
- stavební povolení na stavbu RD na par.č. 410/160 Veleň P.Janiska
- kolaudační rozhodnutí – povolení užívání kanalizační přípojky k domu čp. 57, Mírovice, V.Poustka

duben 2007
Stavební úřad Brandýs n.Lab. vyzývá k účasti při výkonu státního dozoru dne 26.4.2007 v 9.00 hod.
na základě žádosti vlastníka stavby Ing.J.Dvořáka o havarijní výměr na základě místního šetření a
rozhodnutí o vyklizení stavby čp. 8 Mírovice. Zúčastní se starosta obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozhodnutí o přidělení čísla popisného 214 rodinnému domu na
par.č.st. 418 Iva a Karel Kozákovi, Brázdim 65.
Zastupitelstvo bere na vědomí dosázení poničené lipové aleje mezi Velení a Mírovicemi.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozhodnutí – povolení změny stavby RD čp. 32 Veleň, Matějkovi.
Zastupitelstvo bere na vědomí ohlášení oprav oken a dveří v objektu Mírovice čp.8.

březen 2007
Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení obyvatelů čp. 171 Veleň o ohrožení dodávky vody v čp. 1, 60
a 171.

Zastupitelstvo bere na vědomí rozhodnutí odboru životního prostředí z Brandýs n.Lab. o myslivosti –
zákaz vstupu na hnízdiště.
Zastupitelstvo bere na vědomí vyhlášku FÚ St.Boleslav o uložení písemností pro firmy: DOESK, Veleň
1 + A.G.Servis, Veleň 184 + CZ Ekomechanik, Veleň 34.
Zastupitelstvo bere na vědomí vyjádření Odboru dopravy Praha 1 k akci „Veleň-přeložka VN pro
TRIAL Veleň s.r.o.“.
Zastupitelstvo nemá námitek k žádosti o prodloužení otevírací doby 30.4.07 z důvodů tradičního
„Pálení čarodějnic“ do 04,00 hod. 1.5.07 v Mírovicích u „18té míle“.
Zastupitelstvo se seznámilo s programy, na které je možné získat dotaci a podmínkami pro poskytnutí
podpory v rámci obnovy a rozvoj vesnic.
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
- oznámení o zahájení vodoprávního řízení – studny na par.č. 410/140 a 141 Ing.Arazim, Veleň
- rozhodnutí – povolení užívání studny na par.č. 174/8, Mírovice, L.Černý
- kolaudační rozhodnutí – povolení užívání RD na par.č. 3/7 a st.p. 419 Kozákovi, Veleň
Zastupitelstvo projednalo ústní stížnost na parkování aut na chodníku v ul. Školní. Majitel auta se ke
stížnosti vyjádřil a po vzájemné dohodě bylo domluveno, že parkování aut v ulici Školní bude
stanoveno pouze na jedné straně ulice. Obyvatelé této ulice budou upozorněni dopisem, později bude
umístěna dopravní značka.
Ing.Kazda seznámil zastupitelstvo s plánovanými příjmy a výdaji na rok 2007 podle jednotlivých
rozpočtových položek. Zastupitelstvo projednalo a schválilo všemi hlasy rozpočet obce na rok 2007 s
přebytkem.
Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení projednání konceptu změny Z 1344/00 hl.m.Praha –
prodloužení trasy metra A na Ruzyň a změny č. Z 2000/00 – umístění budovy Národní knihovny,
Praha 7 Holešovice. Podrobné informace na www.prahaměsto.cz/Praha/Územníplánování/Pořizované změny.
Zastupitelstvo bere na vědomí termín zápisu dětí do mateřské školy dne 20.3.2007 v době od 16-17
hod.
Starosta a místostarosta se objednají na stavebním úřadu v Brandýse n.Lab. na jednání o skládce
Veleň.
Zastupitelstvo bere na vědomí otevření sběrného dvoru ve Veleni dne 16.3.2007 a v Mírovicích dne
17.3.2007. Provozní hodiny jsou stejné jako v roce 2006. Občané byli informováni letákem.
Zastupitelstvo bere na vědomí „Sběr nebezpečného odpadu“, který se bude konat 24.dubna 2007.
Občané byli informováni letákem.
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
- účetní E.Vítková úspěšně složila zkoušku na ověřování podpisů a listin
- pozvánku z Kraj.úřadu Praha na konferenci o ochraně život.prostředí
- zakoupení 7 ks lip na obnovu vandaly poničené aleje mezi Velení a Mírovicemi
- oznámení ČEZu o výpadku elektrického proudu dne 29.3. od 8-13 hod. v ulicích: K Cihelně, Ke
Mlýnu a V Uličce z důvodu opravy NN
- informaci o podmínkách provedení jednoduché stavby rodinného domu na par.č. 410/134 M. Zedník
a 410/127 K.Tillinger
- rozhodnutí – povolení studny na par.č. 413/36 J.Kaláb
- rozhodnutí – dodatečné povolení studny na parč. 15/1 u RD čp.3 Olšákovi
- stavební povolení na nástavbu RD čp. 69 L.Nováková
- rozhodnutí – povolení výjimky pro přístavbu RD na hranici pozemku st.p. 89, stavební povolení na
přístavbu a nástavbu RD čp. 48 J.Kolářová
- povolení užívání plyn.instalace objektu na par.č. st. 19/1 J.a T.Hrabovi

- rozhodnutí o změně umístění a druhu studny na par.č. 413/30 Norman s.r.o.
Zastupitelstvo souhlasí se zakoupením benzínového plotostřihu.

únor 2007
Starosta seznámil zastupitelstvo podrobně s příjmy a čerpáním financí za rok 2006. Zastupitelstvo
obce projednalo a schválilo plnění rozpočtu obce Veleň za rok 2006. Zastupitelstvo obce projednalo a
schválilo plnění rozpočtu za rok 2006 DSO Veleň,Sluhy,Brázdim,Polerady.
Inventarizace obecního majetku byla provedena k 31.12.2006 jednotlivými inventarizačními komisemi.
S návrhem rozpočtu obce na rok 2007 seznámil Ing.J.Kazda. Po drobných úpravách bude rozpočet
znovu projednán na příštím zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo schválilo usnesení zastupitelstva – pořízení změny úz.plánu obce Veleň:
Zastupitelstvo obce rozhodlo podat žádost o pořízení změny územního plánu č. 2 MěÚ Brandýs
n.Lab.-St.Boleslav, pracoviště Praha, Nám.Republiky 3, 110 01 Praha 1. Důvodem je změna zákona
od 1.1.2007, kdy obec již nemá způsobilost pořizovat územní plán.
S podáním žádosti souhlasí všichni zastupitelé.
Hasičský sbor Veleň-Mírovice bude od 1.1.2007 zasahovat v obci Polerady na základě smlouvy
uzavřené mezi obecními úřady Veleň a Polerady.
Zastupitelstvo souhlasí se zakoupením travního traktoru pro potřeby obce a TJ Slavoj.
Od poloviny března 2007 bude možno na obecním úřadu zakoupit karty do sběrného dvora v hodnotě
5,- Kč. Od letošního roku se bude platit za všechen odpad uložený ve sběrném dvoře.
V základní škole byla vyměněna některá okna, vytvořeno nové zádveří (tepelná izolace) a upravena
nová šatna.
Městský úřad Brandýs n.Lab., odbor životního prostředí oznamuje o zániku povolení k odběru a
vypouštění odpadních vod. Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, nebo kdo do těchto
vod vypouští odpadní vodu, musí mít povolení vodoprávního úřadu. Informační leták je vyvěšen na
úřední desce. Více informací jsou na adrese: www.zanikpovoleni.cz.
Zastupitelstvo bere na vědomí stížnost na parkování auta na chodníku v ul. Školní. Starosta zašle
majitelům nemovitosti, před kterou se parkuje na chodníku, upozornění.
Zastupitelstvo bere na vědomí a obecní úřad využije metodické pomoci od Ministerstva vnitra při
dozoru při zpracování obecních vyhlášek.

leden 2007
Zastupitelstvo obce určuje Ing.J.Kazdu, aby spolupracoval s pořizovatelem úz.plánu (§6, odst.5,písm.f
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon – SZ ve vazbě s
ustanovením § 47 odst.3 a 4 téhož zákona)
V pondělí 15.1.2007 se sešli starostové obcí sdružení DSO Veleň,Sluhy,Brázdim a Polerady.
Výstavba skupinového vodovodu by měla začít v jarních měsících 2007.
Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem Knihovně Brandýs n.Lab. pro knihovnu Veleň ve výši 12.500,Kč na nákup knih, časopisů a knihovnických služeb pro rok 2007.

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o pronájem pozemku č. par. 158 v Mírovicích ke konání
motorkářské akce pořádané klubem MAXXL ve dnech 25.5. – 27.5.2007.
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
- informaci z MěÚ Brandýs n.Lab. ohledně příspěvků na výstavbu a údržbu cyklostezek – žádosti se
podávají na FDIS
- a nebude akceptovat nabídku na opravu pomníků a křížků J. Přibyla

