Zasedání zastupitelstva obce
v roce 2008
POPLATKY na rok 2009:
Stočné 2,- Kč na osobu a den
1 pes 50,- Kč na rok
Komunální odpad:
- vývoz 1x za měsíc – 1.úterý v měsíci, 12 svozů 495,- Kč
- vývoz 1x za 14 dní – lichý týden, 26 svozů 970,- Kč
- vývoz sezónně (v létě 1x14 dní a v zimě každý týden)
42 svozů 1.375,- Kč
- vývoz každý týden 52 svozů 1.650,- Kč
Případně lze dokoupit jednorázový pytel na mimořádný vývoz za 65,- Kč
Tyto poplatky můžete uhradit od 1.12.2008 na obecním úřadu v hotovosti, nebo zaslat na náš účet u
KB: 4522201/0100, VS <..(Vaše číslo popisné), KS 0308.
Ze zasedání zastupitelstva ze dne 29.12.2008:
Zastupitelstvo bere na vědomí příkaz č. 1/2008 o provedení inventarizace majetku obce do
31.12.2008.
Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým provizoriem na rok 2009 do doby schválení řádného rozpočtu
obce a schvaluje úpravy rozpočtu v roce 2008.
Zastupitelstvo bere na vědomí: přidělení neinvestiční dotace pro hasiče ve výši 31.700,- Kč; výjezd
SDH Veleň dne 19.12.2008 do obce Podolanka k požáru rodinného domu; výroční valnou hromadu,
která se bude konat 16.1.2009 v restauraci „Na zastávce“; podepsání dodatku č. 3/2008 ke smlouvě o
zajištění požární ochrany v obci Mratín.
Zastupitelstvo souhlasí a bere na vědomí:
- úz.rozhodnutí o umístění stavby RD na par.č 410/101 F.Katriňák
- rozhodnutí o přidělení čísel popisných 274 M.Zedník a 270 Hobzovi
- oznámení Správy železniční dopravní cesty, Praha 5 o kácení dřevin rostoucích mimo les v roce
2009 na trati Praha – Turnov, v k.ú. Veleň
- vyhlášku Fin.úřadu pro Prahu 9 o nedoručení písemnosti Ing.V.Jaroš, Mírovice 69
- oznámení o upuštění od dražby RD čp. 82 Veleň, ul. Příčná
- zápisy kontrolního a finančního výboru za rok 2008
- podpisové vzory pro vedení účetnictví obce Veleň
- směrnice o účtování majetku obce Veleň
- vnitřní organizační směrnice obce Veleň

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 26.11.2008:
Zastupitelstvo obce schválilo, že bude uzavřena smlouva na dodávání vody – stojan EKO voda na rok
2009 s měsíčním poplatkem 2000,- Kč na měsíc. Poplatek bude platit obecní úřad.
Zastupitelstvo bere na vědomí stížnost občanů na pana K.Kohoutka, Veleň 107 - obtěžování sousedů
kouřem z komínu. Stížnost byla zatím řešena ústní domluvou.
Zastupitelstvo souhlasí s nabídkou firmy ATA na skříně k přečerpávacím stanicím na kanalizaci do
Veleně i do Mírovic. Tyto stanice budou opraveny a obnoveny. Předběžná cena je 129.000,- Kč.
Dobrovolný hasičský sbor Veleň-Mírovice měl výjezdy v měsíci listopadu: do Měšic – hořela garáž a
do Mratína – hořela garáž.
Zastupitelstvo bere na vědomí konání akce „Vázání adventních věnců“ v základní škole dne
29.11.2008 od 15.00 hod.

Zastupitelstvo bere na vědomí nová kritéria pro přijímání dětí do MŠ.
Zastupitelstvo obce se bude zabývat dalšími možnostmi zpomalení rychlosti aut v obci.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí:
územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků par.č. 22/2, PK par.č. 239/1 a 19/1 z důvodu
zástavby – V.Mareček, V 14 a M.Poslušná, V 130
souhlas provedením stavby RD na par.č. 594, 410/22 u čp. 27 – T. Lylo
oznámení pokračování úz.řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 19.12. v 9.00 hod. na odboru
st.úřadu ve věci stavby RD na par.č. 410/101 a 410/88 – F.Katriňák
povolení výjimky u čp. 38 Mírovice – L.Zavázalová – umístění oken ve zdi objektu čp. 38 na poz.č.
211/4, která tvoří společnou hranici s poz.par.č. 192/12
stavební povolení na stavbu STL plynovod, veřejné osvětlení, 11 plyn.přípojek pro budoucí zástavbu
RD – Mírovice – M.Arnold

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 12.11.2008:
Stavební práce na akci skupinový vodovod na území Veleně a Mírovic jsou pro letošní rok ukončeny,
ale ještě se buduje vodojem. Protože objem prací na rok 2008 byl překročen, je nutné na jejich
financování uvolnit z obecních zdrojů částku 1.000.000,- Kč. Zastupitelstvo souhlasí s uvolněním této
částky všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Zastupitelstvo souhlasí s nárůstem cen za svoz komunálního odpadu (popelnice) na rok 2009, ceny se
zvyšují z důvodu nárůstu odvodů pro stát.
Ceny svozových známek:
Vývoz každý týden (vždy v úterý) 1650,- Kč
Vývoz jednou za 14 dní (lichý týden) 970,- Kč
Vývoz jednou za měsíc (první úterý v měsíci) 495,- Kč
Vývoz sezónní (40 vývozů za rok) 1375,- Kč
1 pytel ASA 65,- Kč
Stočné a poplatky ze psů zůstávají pro rok 2009 ve stejné výši jako letos.
Stížnosti na linku 365 – spoj přijíždějící do Veleně v 7.11 hod. směrem na Prahu je už přeplněný a
cestující z Veleně se nemohou vejít. Obec vyvolá jednání o tomto problému s ROPIDem.
Zastupitelstvo souhlasí.
Ve sběrném dvoru pouze ve Veleni se budou sbírat drobné domácí elektrické spotřebiče (mixer,
žehlička<) a provoz sběrných dvorů ve Veleni a v Mírovicích bude ukončen dne 29.11.2008.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Zastupitelstvo bere na vědomí postavení nové zdi u mateřské školy. Stará zeď byla v havarijním
stavu.
Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení o konání hudební produkce skupiny „Joudův píst“ dne 22.11.
v restauraci u „18té míle“; konání lampiónového průvodu 17.11. od 17.00 hod. ke státnímu svátku –
vychází se z Veleně od pomníku k pomníku do Mírovic; na akci „Zpívání pod stromečkem“ v prosinci
před MŠ obec uvolní částku cca 1.000,- Kč
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
úhrady neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky – vyúčtování bude provedeno počátkem roku 2009
vyjádření se scelováním pozemků a územní souhlas se změnou využití území u čp. 104 Brůnovi
kolaudační rozhodnutí – povolení prodloužení STL plynovodu a přípojek k poz.č. 118/3 a 118/4
Knoblochovi, Mírovice
kolaudační rozhodnutí – povolení užívání: plyn u čp. 63 Horáčková, Skalická
kolaudační rozhodnutí – povolení užívání: kanalizační přípojka k RD čp. 112 Rakovský
rozhodnutí o dělení a scelování pozemků par.č. 22/2, 239/1 a 19/1 z důvodu budoucí zástavby
V.Mareček a M.Poslušná

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 29.10.2008:
Vodovod : ulice U Lípy v Mírovicích je dokončena, pracuje se v ulici Luční a na vodojemu. Ve Veleni

zbývá vybudovat vodovodní řad v ulici Kostelecká a část ul. K Cihelně, které se budou dělat v příštím
roce. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Nabídka na rekultivaci skládky: dle nabídky by měla být zrekultivována za pomoci dotací. Obec, by se
na financování rekultivace podílela 10% nákladů. Starosta s touto nabídkou seznámil přítomné
zastupitele. O nabídce bude rozhodnuto v příštím zastupitelstvu.
Zastupitelstvo bere na vědomí zaslané oznámení o zahájení jednání s dotčenými orgány, které se
koná 12.11. v 10.00 hod. v Praze o změně územního plánu č. 2 obce Veleň. Oznámení je vyvěšeno.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o jednání ohledně vybudování přeložky silnice č. 244 v úseku
Přezletice – Mratín. Zastupitelstvo nemá proti vybudování přeložky námitky.
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Slavoj Veleň na rekonstrukci kabin. Rozpočet činí 113.000,- Kč
bez prací (práce si udělají sportovci svépomocí), pouze materiál. Rekonstruovat by se mělo sanitární
zařízení, nová elektrifikace, obklady, apod. Zastupitelstvo souhlasí, aby byla tato finanční částka
uvolněna
Zastupitelstvo bere na vědomí zaslání upomínek za stočné občanům ve výši 92.532- Kč.
Zastupitelstvo rozhodlo, že všem starobním důchodcům ve Veleni a v Mírovicích budou rozeslány
vánoční balíčky.
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
- rozhodnutí o vydání čísla popisného 218 Klicperovi
- rozhodnutí o vydání čísla evidenčního 14 Burianovi – zahr.kolonie
- informaci J.Grůnera o setkání se zástupci ROPIDu
- rozhodnutí o zákazu kácení ořechu u čp. 118
- zaslání vyhlášky pro J.Kaisera V 160 o nevyzvednutí písemností na FÚ Praha 5
- zaslání vyhlášky pro P.Vránu V 160 o nevyzvednutí písemnosti na Celním úřadu Mělník
- zaslání vyhlášky pro NEW ERA International Trading, Veleň 128
- výzva k účasti na kontrolní prohlídce žumpy a zabezpečení střechy u čp. 5 Hepnarová
- územní souhlas s umístěním kolny u čp. 112 Rakovský
- výzva na závěrečné kontrolní prohlídce stavby RD na par.č. 410/134 M.Zedník
- prodloužení o 2 roky dokončení přístavby RD čp. 112 Rakovský
- územní souhlas – plyn.instalace RD čp. 41 Jan Kazda
- souhlas na stavbu komunikace,plynovod, VO pro 11 RD Mírovice M.Arnold
- kolaudační souhlas – studna na par.č. 410/134 M.Zedník a studen na par.č. 410/140 a par.č.
410/141 Ing.V.Arazim
- rozhodnutí povolení změny stavby RD na par.č. 410/155 Vlasákovi – vestavba podkroví
- usnesení prodloužení povolení k odběru podzemní vody ze studny na par.č. 60 Č-sped Praha 8
- prodloužení stavby RD o 2 roky na par.č. 410/133 Machů
- územní rozhodnutí o dělení pozemků, o změně využití území a umístění staveb pro Sdružení
Mírovice-Průhon
- rozhodnutí č. 357 – úplná uzavírka komunikace č. III/2445 v obci Sluhy ve dnech 1.11. a 2.11.2008 s
objížďkou
Výsledky hlasování ve volebním okrsku č. 1 Veleň – Mírovice, ve dnech 17.10.-18.10.2008 pro volby
do Zastupitelstva Středočeského kraje [ dokument ]
Výsledky hlasování - Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17. - 18.10.2008
(celkové jmenné seznamy, informace z portálu http://www.volby.cz)

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 1.10.2008:
Zastupitelstvo bere na vědomí, že objem práce určený rozpočtovými pravidly dotace byl pro letošní
rok vyčerpán. Letos se dokončí se výkopy v ul. U Lípy a Luční v Mírovicích a dále se bude pokračovat
v příštím roce.
Zastupitelstvo projednalo nabídku firmy TRIAL na rekultivaci skládky. Nabídka je příliš obecná a
nejasná. Zastupitelstvo se jí nebude zatím zabývat.
Zastupitelstvo bere na vědomí aktualizaci zřizovací listiny SDH s platností od 2.9.2008. Hasiči VeleňMírovice se zúčastnili slavnosti k 120. výročí založení hasičského sboru v Brázdimě.
Zastupitelstvo projednalo žádost o pokácení ořechu v ul. Dlouhá u čp. 118. Komise ŽP při OÚ Veleň
posoudila na místě stav stromu a doporučilo majitelům strom nepokácet, ale pouze prořezat a
zastřihnout korunu stromu. Zastupitelstvo souhlasí
Zastupitelstvo bere na vědomí nárůst ceny odvozu odpadu na rok 2009. Odhadovaný nárůst ceny

firmou .A.S.A. je cca o 10 %. Podrobná nabídka bude zpracována a občané budou včas informováni.
Zastupitelstvo bere na vědomí vydané rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu Jana Jabůrka ml. na
adrese Veleň 178
Zastupitelstvo bere na vědomí ukončení splácení půjčky od SFŽP na kanalizaci.
Chovatelská výstava byla zrušena z důvodu výskytu nemoci králíků. Příspěvek od obce ČSCH bude
využit v příštím roce.
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
- oznámení firmy EURODRAŽBY a.s. Praha o upuštění od dražby čp. 82 Veleň
- žádost firmy EKO-VODA o připlácení obce na provoz stojanu s pitnou vodou. Starosta obce bude o
výši příspěvku jednat s majitelem firmy
- účast starosty a místostarosty na jednání dne 3.10. na OÚ v Mratíně o plánech na nově budovanou
silnici, která by odklonila dopravu z obce
- povolení k používání studny na par.č. 463/19 M.Ketnerová (zahrádky) a D.Brabcové u čp. 122 Veleň
po dobu 50ti let
- rozhodnutí – prodloužení lhůty pro dokončení stavby RD na par.č. 410/114 Šljapnikov do 30.9.2009.

Ze zasedání zastupitelstva dne 17. 9. 2008:
Jelikož nebyli nahlášeni členové stran pro volební komisi, starosta jmenoval 5ti člennou volební komisi
z řad občanů pro volby do krajského zastupitelstva 17. a 18.10., volby se budou konat v hasičské
zbrojnici.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku č. 1/2008 - požární řád obce všemi hlasy. Požární řád z roku
2003 se tímto ruší.
Vodovod: v příštích dnech se začne kopat vodovodní řad v Mírovicích v ul. U Lípy. Souběžně se
provádí vodovod v Brázdimě. Letošní finanční limit už je téměř prostavěný.
Zastupitelstvo bere na vědomí dílčí zprávy o kontrole hospodaření Obce Veleň a DSO
Veleň,Sluhy,Brázdim a Polerady za období 1-8/2008 z Krajského úřadu Střed.kraje – bez závad.
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis o kontrole financování, plnění dotací a průběhu prací na
vodovodu z Ministerstva zemědělství Praha – bez závad.
Zastupitelstvo bere na vědomí předběžnou informaci dopravní obslužnosti na rok 2009. Podrobná
kalkulace bude ROPIDEM teprve vypracována. Jednání o dopravní obslužnosti se za obec zúčastní
dne 14.10. Jiří Grüner.
Zastupitelstvo bere na vědomí vydané rozhodnutí o kácení 2 stromů – jehličnanů u čp. 130, Veleň v
období vegetačního klidu.
Zastupitelstvo bere na vědomí smlouvu o právu k provedení stavby mezi obcí a p.Arnoldem (zástupce
stavebníků) – umístění kanalizace, plynovodu, elektrifikace v Mírovicích.
Zastupitelstvo zvolilo členem školské rady M.Špačkovou.
Zastupitelstvo bere na vědomí akci „Vítání občánků“, která se bude konat dne 19.10.2008 od 15.00
hod. v hasičské zbrojnici.
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
- oznámení o zahájení řízení o zrušení trvalého pobytu Jana Jabůrka ml. na adrese Veleň čp.178
- oznámení zadání územního plánu v obci Přezletice
- územní souhlas – vodovodní přípojky v obci Sluhy a Polerady
- zákaz provedení stavby nástavba a st.úpravy RD čp. 118 Česalovi
- zahájení úz.řízení pro Sdružení Mírovice-Průhon o dělení pozemků, na využití území, na umístění
staveb inž.sítí, na umístění staveb 2 bytových domů a 1 rodinného domu
- stížnost p. Formánka na p.Vl.Brože a stížnost p.Vl.Brože na p.Formánka – obě stížnosti budou

předány k vyřízení na MěÚ Brandýs n.Lab.
- konání akcí dne 4.10.: očkování psů od 10-11 hod. a sběr nebezpečného odpadu ve Veleni od 12,30
–12,50 hod. a v Mírovicích od 13,00 – 13,20 hod.

Ze zasedání zastupitelstva dne 3. 9. 2008:
Zástupce firmy Trial a majitel skládky p.Zeman a jeho poradce p. Kraft (poradce přes rekultivaci) se
zúčastnili jednání o dokončení a rekultivaci skládky. Toto jednání skončilo dohodou, že bude
předložen záměr, který by počítal i s využitím evropských dotací. Záměr bude předložen do příštího
zasedání. Zastupitelstvo souhlasí.
Zastupitelstvo rozhodlo o koupi pozemku par.č. 62/1 v k.ú. Veleň. Podepsáním kupní smlouvy byl
pověřen starosta obce Ing.Kazda.
Faktury za práce na vodovod jsou průběžně placeny. Uhrazeny jsou faktury v hodně 25.000.000 Kč
(za celé DSO). Zastupitelstvo rozhodlo, že na stavbu vodovodu bude navýšeno čerpání peněz z
vlastních zdrojů obce Veleň o 1.000.000,- Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí plánovací smlouvu – vybudování technické infrastruktury pro území
Mírovic se sdružením „Mírovice-Průhon“.
Zastupitelstvo bere na vědomí smlouvu k provedení stavby „Komunikace a inž.síte – vedení
veřej.osvětlení, vodovodní řad, středotlaký plynovodní řad a 1 ks plynovodní přípojky“ se stavebníkem
M.Arnoldem.
Vítání občánků je plánováno na 19.10.2008.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- povolení prodloužení vodovodu a kanalizace na poz.č.: 242/5, 278/3, 278/7 a 278/24 Klicperovi
- povolení studen na par.č. 278/14 a 278/13 O.Páv a na par.č. 52/2 Mírovice Solomat
- souhlas s umístěním stavby bazénu na par.č. 410/119 u RD čp. 303 V.Fiala

Ze zasedání zastupitelstva dne 11. 8. 2008:
Volby do krajského zastupitelstva jsou vyhlášeny na dny 17. a 18.10.2008. Starosta stanovil minimální
počet členů volební komise na 5 + zapisovatel. Starosta jmenoval zapisovatele volební komise Evu
Vítkovou. Volby se budou konat v hasičské zbrojnici.
Pozemek pod skládkou a vedle skládky – v těchto místech mají být položeny kabely a roury k
vodojemu. Pozemek 62/1 v k.ú. Veleň, o který se jedná, patří soukromým majitelům. Zastupitelstvo
pojalo záměr tento pozemek odkoupit.
Starosta seznámil zastupitelstvo s různými variantami na dokončení skládky. Podmínky různých
možností bude starosta dál zjišťovat a zastupitelé s nimi seznámí. Dokončení skládky prostřednictvím
firmy nebylo schváleno.
V Mírovicích je dokončena ulice U Lípy. V Mírovicích pracuje firma B.Červenka, Neratovice. Ve Veleni
pracuje firma z Třebíče, na kterou jsou v obci stížnosti. Pokud se vyskytne ještě problém, bude
spolupráce s třebíčskou firmou ukončena. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Zastupitelem obce přestává být Ing.Josef Mach od 14.7.2008 z důvodu změny trvalého pobytu, takže
od 14.7.2008 má zastupitelstvo obce 7 členů. Do komise zemědělské a životního prostředí byl zvolen
K.Štembera. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Sportovci (TJ Veleň) požádali zastupitelstvo o příspěvek na materiál ohledně oprav kabin na hřišti.
Zastupitelstvo rozhodne o výši příspěvku na základě vypracovaného rozpočtu oprav.
Zastupitelstvo souhlasí s navýšením školného ve školce na rok 2008/2009 na 360,- Kč měsíčně.
Zastupitelstvo souhlasí a bere na vědomí:
- aby na parcele 410/130 v ul. K Větrolamu byl postaven čtyřdomek
- změnu ve výpisu z registru zájm.sdružení – předseda DSO je Ing.Jiří Kazda
- audit ZŠ Veleň za rok 2007
- souhlas dělením pozemku č. 212/11 Lad. a Zd.Černý, Mírovice
- stavební povolení na RD st.par.č. 68 a oplocení par.č. 166, 544/3, 559 a 560 Zb.Volný v Mírovicích
- územní rozhodnutí – studna na par.č. 410/137 L.Klinský
- stavební povolení na RD par.č. 410/108 Zd.Horváth
- kolaudační souhlas – vrtaná studna na par.č. 413/34 L.a M.Princ-LM Servis
- stavební povolení na přístavbu garáže na par.č. 413/15 u čp. 132 A.Nedorost
- územní souhlas – podezdívka ke stávajícímu oplocení pozemku a zahradní domek na par.č. 410/128
Součkovi
- souhlas s dělením pozemku PK 197/4 H.Veselá a H.Sýkorová
- s územním rozhodnutí o umístění stavby komunikace na poz.č. 278/7, 278/24 Klicperovi
- souhlas s dělením pozemku st.par.č. 35/1 J.Grůner
- kolaudací domovní části kanalizační přípojky k RD čp. 94 Jabůrkovi
- povolení výjimky (odstupové vzdálenosti od hranic pozemků a z přesahu požárně nebezp.prostoru)
na poz.č. 410/23 a 594 T. Lylo
- úz.souhlas – oplocení pozemku č.par. 410/134 M.Zedník
- s přidělením čp. 251 Koldovi
- úz.rozhodnutí – vrtaná studna na par.č. 410/137 L.Klinský
Ze zasedání zastupitelstva dne 24.6.2008:
Zastupitelstvo bere na vědomí prodloužení zábavy v hasičské zbrojnici do 24 hod. dne 28.6.2008.
Zastupitelstvo obce pověřuji starostu Ing.J.Kazdu, aby nechal zpracovat aktualizaci povodňového
plánu pro obec Veleň.
Práce na vodovodu postupuje podle pracovního plánu.

Obecní úřad nechal rozmístnit v obci Veleň další 2 kontejnery na plasty.
Další zasedání zastupitelstva bude na svolání starosty. Pravidelná zasedání budou opět od září.
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
- stavební povolení na úpravu skladů a rozvodů el.energie v areálu Norman s.r.o.
- souhlas s dělení pozemku 212/6 a par. PK č. 191 Rezkovi, Mírovice
- usnesení – zásobování užitkovou vodou firmy Solomat Mírovice 12
- územní souhlas s kanalizační přípojkou par.č. 118/4, 490 V.Knobloch, Mírovice
- kolaudační rozhodnutí – přístavba RD čp. 104 Brůnovi, Veleň
- územní rozhodnutí – 2x studna na par.č. 278/13 a 278/14 O.Páv, Veleň
- rozhodnutí o přidělení čp. 216 Kaláb, čp. 217 Váša
- rozhodnutí o ustanovení zvl.příjemce dávky důchod.pojištění –J.Grünerová
- rozhodnutí Magistrátu hl.m.Prahy – povolení vypouštění čištěných městských odpadních vod z
čistírny Miškovice do Mratín.potoka po dobu provádění výměny aeračních elementů do 31.7.2008
- vyhláška – oznámení zahájení řízení o vydání změny – prodloužení metra trasy A Dejnice – Ruzyně
dne 28.7. od 10.00 hod.: Útvar rozvoje hl.m.Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2
- zápis z provedené tématické kontroly požární ochrany
Rozvod vody je hotový v ulici Školní. Pracuje se v ul. Dlouhé a Příčné. Práce odpovídají stanovenému
hormonogramu.
Povodí Mratínského potoka – musí se řešit průtok vody obcí v období dešťů. Obec musí zpracovat

nový povodňový plán. Obec osloví Povodí Labe, co je možné pro lepší průtok vody v potoce udělat.
Školné v mateřské škole. Vzhledem k růstu inflace a navyšování cen energií bude školné od září 2008
zvýšeno. Částka bude upřesněna. Zastupitelstvo souhlasí.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek 1.000,- Kč na rozloučení se žáky 4.ročníku základní školy
28.6. od 14 hod. bude na obecním pozemku v Mírovicích (naproti „18té míle“) námětové cvičení
hasičů – memoriál – k uctění památky bývalého starosty Vl.Nedorosta.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- povolení studny na poz.č. 410/112 Koldovi
- rozhodnutí o umístění studny 2x na par.č. 278/13 a 278/14 O.Páv
- kolaudační rozhodnutí RD na par.č. 409 , původně 413/36 J.Kaláb
- veřejnou vyhlášku – umístění stavby: komunikace na poz.č. 278/7 a 278/24 Klicperovi – veřejné ústní
jednání spojené s ohledáním na místě dne 3.7. v 9.00 hod.
Dne 3.6.2008 proběhne na Stavebním úřadu Brandýs n.Lab. jednání majetkoprávních vztahů
pozemku č.par. 62/1 – skládka. 29.5. proběhne jednání s p. Zemanem o ukončení skládky. Obou
jednání se zúčastní starosta Ing.Kazda.
Zastupitelstvo odsouhlasilo bezúplatné nabytí pozemku č.par. 506 od pozemkového fondu.
Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup šatních skříněk do mateřské školy.
Zastupitelstvo bere na vědomí poskytnutí finančních darů na dětský den od V.Marečka a od
motorkářského klubu MAXXL.
Zastupitelstvo souhlasí s ustanovením zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění – důchodu
paní B.Hájkové. Příjemcem bude dcera p. Hájkové Jana Grůnerová, Veleň 187.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu Mir. Haklovi a A.Drmolové na
adrese Veleň 82.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- žádost o pokácení ořechu v ul. U Lípy, Mírovice – posoudí komise životního prostředí Ing.Mach
- vykoupení 1 akcie RWE Gas International za 7327,- Kč
- provedení kontroly 2.6. ze Živnostenského úřadu Brandýs n.Lab.
- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s., Děčín na
stavbu: Mírovice – kvn, TS, knn pro par.č. 195, p. Arnold na poz.č. 544/1 k.ú. Veleň
- veřejnou vyhlášku o nevyzvednutí písemnosti z Fin.úřadu Ústí n.Lab. Petra Legáta
- oznámení konání akce 31.5.08 Dětský den od 13 hod., večer s hudbou
- stavební povolení na garáž, par.č. 410/158 Hobzovi
- stavební povolení – st.úpravy skladové haly na par.č. 413/34 a 268 Princovi
- stavební povolení – oplocení pozemku 410/158 Hobzovi a na par.č. 410/128 Součkovi
- stavební povolení garáž a pergola u čp. 267 Ing.Držkovic
- souhlas s plyn.instalací RD čp. 191 I.Černohorská
květen 2008
Vodovod – je ukončen hlavní řad od vodojemu až do ulice K Cihelně po čp. 180 Nedorostovi. Kopou
se domovní přípojky v ulici Ke Mlýnu
Bylo provedeno geometrické zaměření pozemků 62/1, 61, 489 a 62/2 – hranice nesouhlasí se
skutečností, po vyhotovení nového geom.plánu se bude jednat s majiteli pozemků.
S dr. Žitným bude uzavřena smlouva o odběrech vody u studní určených obcí.
Zastupitelstvo souhlasí s umístěním předzahrádky před restaurací „U Arazimů“ za stejných podmínek
jako v loňském roce.

ROPID – žádných nových výsledků nebylo dosaženo, od 10.5. bude zrušena linka 366. Linka 365 a
377 budou končit u metra Letňany.
Na základě vývoje počtu dětí ve školce a ve škole bude zpracována studie o rozšíření školky, popř.
výstavba nové školky a zvýšení počtu tříd ve škole.
Hasičský sbor Veleň zasahoval 20.4. u požáru buňky na skládce, kterou někdo úmyslně zapálil. 28.4.
byla úmyslně zapálena připravená hranice na „Čarodějnice“ na 18té míli.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- vydané rozhodnutí – povolení studny na par.č. 234/7 pro 4 RD Zb.Volný,Mírovice (čp.2)
- souhlas s ohlášenou stavbou: osazení 3 střešních oken u čp. 148 Rýdlová
- rozhodnutí o povolení zvláštní užívání silnice III/0101,III/ 2433, III/2444, III/2445 a III/2449 z důvodu
st.prací na akci skupinový vodovod

duben 2008
Zastupitelstvo bere na vědomí budování domovních vodovodních přípojek (na hranici pozemku
vlastníka) v ulici K Cihelně.
Zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí se zprávou o výsledku hospodaření obce Veleň za rok 2007
a zprávu o výsledku hospodaření DSO Veleň,Sluhy,Brázdim a Polerady za rok 2007 – se závěrem:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo souhlasí se závěrečným účtem obce Veleň a DSO Veleň,Sluhy,Brázdim a Polerady za
rok 2007.
Zastupitelstvo bere na vědomí jednání s p. Zemanem – firma TRIAL Veleň – o dokončení skládky.
Bylo dohodnuto, že skládka bude zaměřena a bude porovnán skutečný stav s projektem. Na tomto
základě se budou konat další jednání.
Zastupitelstvo bere na vědomí cenovou nabídku dr. Žitného na vypracování rozborů vody v MŠ, ZŠ a
vybraných studní pod skládkou a zjištění, zda zdroj znečištění stále trvá. Zastupitelstvo souhlasí se
zadáním tohoto úkolu dr. Žitnému.
Zastupitelstvo projednalo rozpočet obce na rok 2008 a s navrženým rozpočtem souhlasí všichni
přítomní členové zastupitelstva.
Zastupitelstvo se zabývalo vývojem nárůstu počtu dětí hlásících se do mateřské školy.
Mgr.Strašáková dostala za úkol vyčíslit předpokládaný nárůst dětí podle počtu narozených dětí v
jednotlivých letech.
Zastupitelstvo řešilo dopis od učitelek a rodičů dětí z MŠ a ZŠ, bylo připojeno celkem 64 podpisů.
Zastupitelstvo souhlasí s tím, že p.Špačkové bude prodloužena o 1 rok nájemní smlouva na byt v ZŠ a
Mgr.Strašákové bude po uvolnění bytu stavebně technických úpravách přidělen byt v MŠ.
Zastupitelstvo bere na vědomí výjezdy SDH Veleň:
13.4.08 hořelo hnojiště a stoh v Mratíně
16.4.08 hořel bývalý sklad zeleniny v Mratíně u hřiště
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pozemek PK 158, Mírovice, k.ú. Veleň na
dny 22.-25.5.08 za účelem konání motorkářské akce sdružení MAXXL za stejných podmínek jako v
roce 2007.
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
- cenovou nabídku na zbourání a obnovení zdi u MŠ a obecního úřadu při chodníku u Hlavní ulice.
Nabídka firmy B.Červenka, Neratovice je kompletní vč.materiálu ve výši cca 350.000,- Kč
- návrh na zastavění plochy za Mírovicemi směrem k Třeboradicím, která je zahrnuta v úz.plánu obce.

Bude-li dodržen parametr zastavěnosti, stanovený územním plánem obce zastupitelstvo bude
souhlasit
- s uveřejněním inzerátu v obecních novinách na ekopaliva, opakovaný inzerát bude zpoplatněn
- a souhlasí se zákonným zvýšením odměn zastupitelů dle zák.č. 79/2008 Sb.
- „Pálení čarodějnic“ dne 30.4.08 v areálu „18té míle“ v Mírovicích a s prodloužením provozní doby
- sdělení a souhlas k dělení pozemku p.p.k. 200/1 v Mírovicích
- územní souhlas ke stavbě zahradního přístřešku na par.č. 410/119 V.Fiala
- územní rozhodnutí o umístění stavby RD na par.č. 410/108 Zd.Horváth
- rozhodnutí o povolení odběru vody z historické kopané studny na st.par.č. 70/2 J.Hanousek
- územní rozhodnutí – studna na par.č. 463/19 M. Ketnerová
- souhlas s dělením a scelením pozemků par.č. 413/34, 413/42 a 413/41 L.a M.Princovi a firma
Norman s.r.o.
- rozhodnutí o přidělení čísla popisného 304 v ul. K Remízku – J.a D.Jetýlkovi
duben 2008
Výstavba vodovodu – na vodojemu se začne betonovat, prokopává se trasa pro pokládku potrubí do
obce Brázdim. Všichni členové zastupitelstva souhlasí se smlouvou o věcném břemeni – uložení
potrubí na pozemcích ve vlastnictví Střed.kraje v komunikacích. Poplatek činí 36.750,- Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o pronájmem pozemku č.par. PK 158 v Mírovicích za účelem
konání motorkářského srazu klubu MAXXL Veleň ve dnech 22.5.-25.5.2008 a rozhodne na příštím
zastupitelstvu.
Zastupitelstvo souhlasí s vyzváním p. Zemana, firmy TRIAL – majitele skládky Veleň k dalšímu
jednání ohledně skládky.
Zastupitelstvo souhlasí s vyzváním dr. Žitného k předložení cenové nabídky na rozbory vody, které
jsou nutné z hlediska předpisů o hydrohospodářství.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že byt ve školce bude zachován.
Zastupitelstvo souhlasí s řešením separace kalů z čističky. Obec plánuje zakoupení separátoru na
zahušťování kalů.
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
- uvalení exekuce na pozemky v majetku p. Kwiczali č. par. 410/161, 163 a 164
- řád ohlašovny požáru pro ZŠ a MŠ Veleň
- pozvánku na školení hasičů ve St.Boleslavi
- oznámení o demontáži veřejného telefonního automatu v Mírovicích
- oznámení konání akce „Joudův Píst“ v Mírovicích dne 5.4.08
- vstup obce do sdružení obcí, které by mohlo vstoupit do jednání o dotace Evropské unie
- změnu majetkových poměrů na pozemcích p. Šindelky - pozemky kolem bazénu a řečiště potoka v
Mírovicích. Obec společně s p. Šindelkou podá žádost, aby pozemky byly zaneseny na katastru podle
současného stavu
- konání jednání starostů v Brandýse n.Lab. dne 27.3.
- vyměření pozemku v Mírovicích za Hradeckými směrem k Třeboraticím a pozemek p. Rezka také
směrem k Třeboraticím. Oba pozemky mají sloužit ke stavebním účelům
- a souhlasí s hospodářským výsledkem ZŠ Veleň za rok 2007 se ztrátou a s převedením ztráty do
rezervního fondu
- organizační a finanční plán DVPP pro projekt rozvoj.programu MŠMT – ZŠ Veleň

březen 2008
Základy pro vodojem jsou hotové. Na kontrolním dnu DSO bylo rozhodnuto, že pro letošní rok zůstává
předsedou sdružení Ing.J.Kazda. Účetní agendu bude zpracovávat dále E.Vítková.
Zástupci okolních obcí budou seznámeni na jednání ve Veleni , na které bude pozván i zástupce
ROPIDu, aby se dojednalo uspořádání dopravy po otevření Metra v Letňanech.

20.2.2008 se starosta zúčastní jednání o silničním obchvatu hl.m.Prahy.
Na stížnost manželů Klicperových na územní plán obce Veleň odpoví starosta.
Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 502/1 a 502/3 – orná půda, pozemky byly převedeny z
Pozemkového fondu ČR a budou převedeny do majetku obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozhodnutí o povolení vrtané studny na par.č. 413/34 LM Servis Princ.
únor 2008
Na přečerpávacích stanicích pro kanalizaci byly namontovány sběrné koše na hrubé nečistoty.
Práce na stavbě vodovodu probíhají podle plánu, hloubí se základy pro vodojem.
Starosta informoval zastupitelstvo o změnách v integrované dopravě od 5/08 po otevření Metra v
Letňanech. Autobusové linky 365 a 377 budou končit v Letňanech.
Jednání na valné hromadě dne 22.2.08 Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy se
zúčastníl starosta.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost B.Polívky, Veleň 149 o pokácení náletových stromů na jeho
pozemku u potoka. Ing.Mach za komisi životního prostředí posoudí stav stromů a popř.vydá
rozhodnutí povolení k pokácení stromů.
Starosta seznámil zastupitelstvo s cenovou nabídkou na prořezání stromu u bytovky čp.172 Veleň.
Strom stojí na obecním pozemku. Práce se uskuteční do konce března 2008.
Zastupitelstvo bere na vědomí vydané rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu Davida Berana, Mírovice
42; Martina Kwiczali, Veleň 171 a Martiny Veisové, Veleň 172.
Proběhla oprava veřejného rozhlasu.
Zastupitelstvo bere na vědomí zaslanou vyhlášku o změně územního plánu obce Měšice.
Od 3.3. do 3.4. bude vystaven návrh územního rozvoje hl.m.Prahy v Informačním centru
Jungmannova ulice. 17.3. bude jednání k tomuto tématu, kterého se zúčastní za obec Veleň starosta.
Obecní úřad Veleň se dostavil na kontrolu sociálního zabezpečení – bez závad.
Zastupitelstvo nabídlo p.ředitelce Mgr.Strašákové byt v mateřské školce s tím, že projedná jeho
uvolnění s Fr.Kaiserem.
Dále zastupitelstvo bere na vědomí:
- souhlas s navrženým dělením pozemku par.č. 544/1, Mírovice
- rozhodnutí Pozemkového úřadu Praha o úpravě vlastnických vztahů k půdě rodině Šindelkových v
obci a k.ú. Veleň
- odsouhlasení pohledávky k 31.12.07 SFŽP Praha (kanalizace) – zůstatek jistiny půjčky ve výši
342.190,- Kč
- rozhodnutí o změně stavby zahradní chatky na par.č. 463/19 Ketnerová
- rozhodnutí – povolení 2 studen na par.č. 278/2 Klicperovi
- znovuotevření sběrných dvorů ve Veleni a v Mírovicích od 1.3.2008
Proběhl další kontrolní den na stavbu vodovodu. Stavba byla zahájena a postupuje podle možností,
které dovoluje zimní období. Starosta a místostarosta postupně navštíví všechny domy, aby si majitelé
upřesnili vedení přípojky. Byla převedena část vlastních finančních prostředků obce Veleň na účet
DSO.
Bude zakoupena Desta, která po technické stránce splňuje mnohem více funkcí, než stávající, která
bude vyřazena. Zastupitelstvo koupi odsouhlasilo.

Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem ochotnického spolku AJETO ve výši 3.000,- Kč. Od Hasičského
sboru Veleň dostal divadelní spolek příspěvek ve výši 5.000,- Kč. Zastupitelstvo souhlasí s
příspěvkem ve výši 12.500,- Kč Knihovně Brandýs n.Lab. pro místní knihovnu na nákup knih a
časopisů.
Zastupitelstvo bere na vědomí zahájení správního řízení ve věci zrušení trvalého pobytu Martina
Kwiczali na adrese Veleň 171 a Martině Veisové na adrese Veleň 172.
Zastupitelstvo bere na vědomí přestavění zdi před mateřskou školou a obecním úřadem směrem k
ulici Hlavní.
Jednání o dekontaminační ploše ve Sluhách se zúčastnil za obec Veleň starosta.
Obecní úřad Veleň je pozván na kontrolu sociálního zabezpečení.
Zastupitelstvo bere na vědomí úz.rozhodnutí s umístěním stavby – plyn.instalace RD čp. 125 P.Jirka a
kolaudační rozhodnutí – povolení užívání přístavby RD čp. 167 Klenotovi
leden 2008
Zastupitelstvo projednalo zateplení a výměnu oken na základní škole, dále bude zjišťovat podmínky
pro získání dotace a nechá si zpracovat základní dokumentaci – projekt.
Zastupitelstvo nemá námitek ke smlouvě o umístění internetové antény na střeše základní školy ke
komerčním účelům provozovatele J.Korinta ze Sluh.
Zastupitelstvo bere na vědomí zahájení stavební činnosti na stavbě vodovodu – přípravné práce pro
stavbu vodojemu.
Zastupitelstvo bere na vědomí návrh zápisů do kroniky obce za II.pololetí 2007.
Zastupitelstvo bere na vědomí zahájení správního řízení ve věci zrušení trvalého pobytu D.Berana na
adrese Mírovice 42.
Městské části Prahy 6 a Prahy 8 vyzvaly obecní úřad k úhradě provozních nákladů škol za veleňské
žáky, kteří tam školu navštěvují. Obecní úřad náklady hradit odmítl s tím, že pro děti do 4 ročníku je v
obci škola a ze zákona se uhrazovat za tyto děti nemusí.
Mgr.J.Strašáková podala žádost o nájem obecního bytu. Bude projednáváno na zastupitelstvu.
Zastupitelstvo bere na vědomí vyjádření k projektu na rodinný dům na par.č. 410/158 Hobzovi.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o povolení provozování hracího automatu v restauraci „U 18té
míle“, Mírovice 6 na 1.pol.2008.
Zastupitelstvo bere na vědomí podepsání dodatku ke smlouvě na vývoz kontejnerů na tříděný odpad s
Českými sběrnými surovinami na rok 2008. Cena vývozů zůstává stejná jako v loňském roce.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozhodnutí o přidělení čísel popisných 263 v ul. U Kovárny a čp. 303 v
ul. K Remízku.
Zastupitelstvo souhlasí s plánem zasedání zastupitelstvo na rok 2008.
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
- rozhodnutí ŽP – povolení studny na par.č. 416/8 M.Myška
- veřejnou vyhlášku o zahájení projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚPO Brázdim
- rozhodnutí staveb.úřadu o umístění 2 studen na par.č. 278/2 a 278/8 manželů Klicperových
- kolaudační rozhodnutí – povolení užívání kanalizační přípojky k RD čp. 191 I.Černohorská

