Zasedání zastupitelstva obce
v roce 2009
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 9. 12. 2009:
Na vodojemu se řeší poslední úpravy týkající se chlórování vody. Vodovodní řady ve Veleni jsou
předané a připravené k provozu. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Zastupitelstvo se usneslo, že bude podaná žádost do konce roku 2009 do dotačního titulu FROM –
přístavba ZŠ, pokud postačí podklady, které má obec k dispozici. Zastupitelstvo odsouhlasilo pověřit
firmu EU Centrum zpracováním žádosti o dotaci. Usnesení schválili všichni přítomní zastupitelé.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozhodnutí o pokácení 1 stromu – břizy u čp. 59 M.Vojtěchová.
Zastupitelstvo rozhodlo, že poplatky (stočné, pes, vývoz komunálního odpadu) na rok 2010 zůstávají
ve stejné výši jako v roce 2009.
Zastupitelstvo bere na vědomí zahájení řízení o zrušení trvalého pobytu občanů, kteří se fakticky
nezdržují v čp. 3 Veleň.
Zastupitelstvo souhlasí s návrhem zápisu do kroniky za období 1-9/2009 kronikáře Zd.Černého.
Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým provizoriem na rok 2010 do doby schválení řádného rozpočtu
obce ve výši 1/12 a schvaluje úpravy rozpočtu č. 2 v roce 2009.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 a 07 územního plánu pro hl.m. Prahu
- pozvánku na jednání dne 16.12. na krajském úřadu o nedostatečné kapacitě mateřských škol na
území Praha-východ a západ
- oznámení o zahájení vystavení návrhu změny 1. úz.plánu obce Brázdim dne 18.1.2010 v 10.00
hod. na Městském úřadu Brandýs n.Lab., pracoviště Praha, Nám.Republiky 3
- vyhlášku – dostavba vodovodu Veleň a Polerady, jednání bylo svoláno na 8.12.2009
- oznámení o výběrovém řízení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – prodávané
pozemky PK 356, 357m 365 a 366 v k.ú. Veleň
- povolení na studnu par.č. 278/14 stavebník Shella, Praha 5 na povolení na studnu par.č. 278/13
P. Siarheyeu
MÍSTNÍ POPLATKY na rok 2010:
Stočné
1 pes

2,- Kč na osobu a den
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
zimní svoz je od 1.10. do 31.3. 1.375,- Kč
- vývoz každý týden 52 svozů 1.650,- Kč
Případně lze dokoupit jednorázový pytel na mimořádný vývoz 65,- Kč
Svozový den je opět úterý.
Tyto poplatky můžete uhradit na obecním úřadu v hotovosti, nebo zaslat na náš účet u KB: 4522 201 /
0100, VS N..(Vaše číslo popisné), KS 0308 od 8.12.2009.
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 25.11.2009:
19.11.2009 proběhla na Obci Veleň a na DSO Veleň,Sluhy,Brázdim a Polerady kontrola hospodaření
krajským úřadem. Nebyly zjištěny závady, pouze je potřeba častěji upravovat rozpočet. Zastupitelstvo

bere na vědomí.
Dnešním dnem 25.11. bylo zahájeno řízení na předání vodárenského areálu. Předávací stanice z
káranského vodovodu je kompletně hotová. Vodovodní řady se začnou předávat po předání
vodárenského areálu. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že ani pro rok 2010 se nebude navyšovat koeficient daně z nemovitosti.
Zvýšení daně bude vycházet pouze z rozhodnutí státu.
Návrh kupní smlouvy o převodu nemovitostí mezi J.Zemanem (skládka) a Obcí Veleň: zastupitelstvo
bylo seznámeno s celým zněním smlouvy a pověřují starostu Ing.J.Kazdu podpisem smlouvy všemi
hlasy přítomných. Specifikace předmětu převodu – dle LV 493:
1.1 zbořeniště na par.č. st. 91 o výměře 1217 m2;
1.2 par.č. st. 90 o výměře 111 m2;
1.3 par.č.st. 91 o výměře 1217 m2;
1.4 par.č.st. 92 o výměře 195 m2;
1.5 par.č.st. 61 o výměře 17506 m2.
Dopis M.Drexlera, Veleň 66 se žádostí o odstranění laviček a stolů z předzahrádky restaurace „U
Arazimů“, vyčištění odpadního kanálu v ulici Na Růžku, položení asfaltového povrchu v ulici Na
Růžku, nabídka spolupráce pro dokončení a uzavření skládky Veleň. Pan Drexler bude pozván k
jednání na obecní úřad.
Zastupitelstvo souhlasí s inventarizačním příkazem č. 1/2009 k provedení inventury majetku obce
Veleň k 31.12.2009. Vedoucí komise: K.Štembera, členové: M.Špačková, Ant.Petřík, J.Grüner.
Obecní zastupitelstvo vydává předběžný souhlas k převodu pozemku č.par. 512/2 Obci Hovorčovice.
28.11. se koná adventní setkání od 13.00 hod. v budově ZŠ (adventní věnce a svícny)
23.12. se koná „Živý betlém“ a zpívání pod stromečkem na zahradě MŠ od 17.00 hod.
Vánoční osvětlení v obci bude instalováno do 1.12.2009
Rozhodnutí č. 396 stavba: Veleň – kabelová přípojka NN pro pozemek p.č. 293/10-12, 22/7-12 a 19/1,
nové kabelové rozvody 1 kV pro připojení nových i stávajících RD – povolení zvláštní užívání
komunikace č. III/0101 v k.ú. Veleň
Pozvánka k ústnímu jednání dne 8.12. od 9,45 hod. ve věci dostavby vodovodu Veleň a Polerady –
vyhláška.
Souhlas s dělením pozemku č.par. 212/8 Mírovice, Stříbrný Development
Rozhodnutí – stavební povolení na stavbu: přístavba hospodářského objektu za účelem změny
užívání na rodinný dům, Mírovice 9 R.Hobl
Rozhodnutí o dělení pozemku st.p. 57/1 z důvodu stavby druhého RD R.Hobl, Mírovice
Stavební povolení na stavbu plynovod, vč.9 plyn.přípojek, veřejné osvětlení pro 9 RD – par.č. 22/2
V.Mareček a M.Poslušná
Usnesení Celního úřadu Mělník o ustanovení opatrovníka účastníka řízení pro Danimpex Praha s.r.o.
Veleň 181 k projednání jiného správního deliktu
Závěr zjišťovacího řízení kraj.úřadu: PČOV Miškovice, rekonstrukce a rozšíření
Rozhodnutí o přidělení neinv.dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje SDH Veleň ve výši 28.637,- Kč
Vyhláška o uložení písemnosti pro SAVVA s.r.o. v likvidaci, Fr.Pokorného 16, Mírovice

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 11.11.2009:
25.11. se bude předávat vodojem. Stavba vodovodu v obci Veleň a Mírovice je dokončena.
Komunikace a jejich opravy se dokončí na jaře. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí a schvalují změnu územního plánu č. 2 obce Veleň.
Na půdní vestavbu učebny a školní družiny v objektu ZŠ je zpracován projekt, aby se mohlo požádat o
dotaci. Zastupitelstvo souhlasí
Starosta informoval o průběhu soudního řízení ve věci vystěhování z bytu v ZŠ. Dosud nebylo
rozhodnuto. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Zastupitelstvo souhlasí se zpracováním „Vybraných údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů
a kanalizací“ a „Kanalizačního řádu obce Veleň“. Obec nechá zpracovat tyto dokumenty Ing.J.Hlávkovi
za 20.000,- Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí podepsanou smlouvu mezi OÚ Veleň a ČEZ – stavba: Mírovice NN
nové přeložení bet.sloupy u čp. 28
Zastupitelstvo bere na vědomí rozhodnutí o pokácení 1 akátu na par.č. 195/11 Mírovice, Arnoldovi
Zastupitelstvo souhlasí s pokácením 2 ořechů u čp. 59 Součkovi, Mírovice v ul. Pražská.
Zastupitelstvo bere na vědomí: rozhodnutí č. 362 – stavba Veleň – zasmyčkování přívodního kabelu
Telefonica 02 v ul. Hlavní.
Zastupitelstvo bere na vědomí kolaudační souhlas: studna vrtaná na par.č. 15/1 Olšákovi.
Zastupitelstvo bere na vědomí vyhlášky FÚ St.Boleslav o nepřevzetí písemností pro Danimpex Praha
s.r.o. Veleň 181; Jaromír Hakl, Veleň 82 a Karel Hrstka, Veleň 150.
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
VELEŇ
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo Obce Veleň po projednání
1. bere na vědomí
a) informaci o projednání návrhu opatření obecné povahy Změna č. 2 územního plánu obce Veleň ve
znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
b) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování KÚ Středočeského. kraje – odboru územního
a stavebního řízení č.j. 107268/2009/KUSK ze dne 3.7.2009, které konstatuje soulad s platnou
legislativou.

2. konstatuje
po ověření, že Změna č. 2 územního plánu obce Veleň není v rozporu s politikou územního rozvoje, s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů
3. s c h v a l u j e
rozhodnutí o námitkách podaných k návrhu Změny č. 2 územního plánu obce Veleň
4. vydává
dle § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti Změnu č. 2 územního plánu obce Veleň ve znění
návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
5.ukládá starostovi v e s p o l u p r á c i s p o ř i z o v a t e l e m
• ve smyslu ustanovení § 165 stavebního zákona opatřit záznamem o účinnosti všechna paré Změny

č. 2 územního plánu obce Veleň. Jedno paré včetně dokladů o jeho pořízení uložit na Obecním úřadě,
dále pak po jednom paré jednotlivě poskytnout příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního
plánování a krajskému úřadu
• zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané Změně č. 2 územního plánu obce
Veleň a o místech, kde je možno do Změny č. 2 územního plánu obce Veleň a do její dokladové části
nahlížet
• pro účely vyhodnocení územně plánovací činnosti zaslat registrační list nadřízenému orgánu
územního plánování

Ze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne 14.10.2009
Zastupitelstvo souhlasí, aby byl zakoupen traktůrek na zimní údržbu chodníků. Budou doplněny bedny
s posypovým materiálem. Obec bude rozdělená na etapy při úklidu chodníků od sněhu podle
frekventovanosti komunikací.
Zastupitelstvo schválilo usnesení – vyhlášku: zadání změny č. 3.
Územní plán obce Veleň - změna č. 2: v připomínkovém řízení byla vznesena námitka k pozemku
č.par. 471/10 a 471/11 naproti skládce – změna pozemku z orné půdy na podnikatelské využití.
Nesouhlas s využitím pozemku od majitelů sousedních pozemků a odboru životního prostředí. Na
základě těchto námitek zastupitelstvo rozhodlo o vyřazení těchto pozemků ze změny územního plánu.
Zastupitelé souhlasí všemi hlasy přítomných.
Zastupitelstvo rozhodlo koupit pozemky č. par. PK 61, st. 90 a 92 pod skládkou od p. Zemana za
350.000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu s podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo bere na vědomí volné dny v ZŠ určené ředitelkou školy dne 16.11., 21. a 22.12.2009.
Zastupitelstvo bere na vědomí: na vaření do MŠ se voda dováží.
Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolní zprávu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ZŠ a MŠ.
Kontrolu provedl pracovník školského odboru. Dal metodické doporučení na odstranění závad.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost ředitelky ZŠ o zadání změny v názvu školy v obchodním
rejstříku.

Vodovod: 15.10.2009 se předává technologické zařízení na vodojemu. Rozvody vody ve Veleni a v
Mírovicích jsou těsně před dokončením. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Zastupitelstvo souhlasí s podepsanou smlouvou o příspěvku mezi obcí a Zb.Volným ve výši 150.000,Kč na akci „Přeložka distribučního zařízení k dodávce el.energie, Mírovice NN – nové přeložení
betonovými sloupy u čp. 2 Mírovice“.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- souhlas s provedením ohlášené stavby: sjezd z komunikace č. III/0101 na par.č. 236/1 M.Princ,
Praha 9
- opravené kolaudační rozhodnutí – povolení užívání stavby RD čp. 133 Vernerovi
- úz.souhlas s plynovou instalací RD čp. 47 Jar.Budil
- prodloužení termínu kolaudace RD na par.č. 410/114 Šljapnikov do 30.9.2012
- povolení změny stavby RD na par.č. 278/16 Dvořákovi: změna umístění RD

Ze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne 30.9.2009
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o pokácení smrku u čp. 62 Mírovice, Brůnovi. Komise ŽP
posoudí stav stromu a vydá rozhodnutí.
Vítání občánků se bude konat 18.10.2009 od 14 hod. v budově ZŠ
Vánoční balíčky pro starobní důchodce zastupitelstvo schválilo v obvyklém rozsahu
Zastupitelstvo souhlasí s nákup a instalací měřičů rychlosti v obci Veleň a Mírovice. Instalace bude

provedena v pátek 2.10.2009.
Jednání o koupi zbývajícího pozemku skládky s p. Zemanem budou pokračovat příští týden. Starosta
seznámí zastupitelstvo s výsledky jednání na příštím zasedání.
Zastupitelstvo pojalo záměr odkoupit pozemky: č.par. PK 61(skládka), st.par.č. 90 a 92 dle LV 493 od
Jana Zemana, Praha 4 vše za cenu 350.000,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 3000,- Kč ochotnickému spolku AJETO na pořádání
lampiónového průvodu.
Zastupitelstvo pověřilo místostarostu K.Štemberu, aby na příští zasedání připravil postup zimního
uklízení chodníků podle důležitosti a frekventovanosti. Dále byl požádán, aby prověřil rozsah pojistky
na úraz občanů týkající se obecních komunikací a chodníků. Zastupitelé se také rozhodli požádat
občany o spolupráci při úklidu sněhu.
Zastupitelstvo souhlasí s vypracováním žádosti na dotaci: rekonstrukce základní školy a se zasláním
žádosti na titul dotací „Obnova venkova“.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- firma P.Mundl, St.Boleslav prořezává suché větve na stromech v parku naproti obecnímu úřadu
- rozhodnutí o umístění stavby na RD M.Arnold, par.č. 195/11 Mírovice
- rozhodnutí o změně druhu pozemku par.č. 22/2 M.Poslušná, Veleň 130 z orné na zahradu

Ze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne 16.9.2009
Na revizi hospodaření hasičského sboru a chovatelů nemá obec pravomoc. Kontrola hospodaření s
majetkem a prostředky obce bude provedena v rámci inventury na konci roku. Zastupitelstvo bere na
vědomí.
Obec objedná rozbory vody ze studní u ZŠ a MŠ. Voda pro vaření v MŠ se bude dovážet 2x týdně.
Zastupitelstvo souhlasí.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smluv:
- o zřízení věcného břemene s ČEZ na pozemcích 242/5 a 242/10 na stavbu č. IV-12-6007729 Veleň
– kNN par.č. 293/10-12, 22/7-12, 19/1
- o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území obce Veleň pro firmu Luboš
Princ, Veleň 202 – likvidaci odpadu bude obec zajišťovat prostřednictvím firmy .A.S.A.
- o převodu finančních prostředků od Zbyška Volného a spol. na přeložku distribučního zařízení k
dodávce el.energie, Mírovice NN – nové přeložení betonovými sloupy u čp. 2, Mírovice
Obec získala všechna vyjádření a souhlasy k umístění měřičů rychlosti v obci. Měřice budou
nainstalovány v nejbližším možném termínu. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Zastupitelstvo bere na vědomí
- B.Nedorostová podala návrh na úpravu skalky u křížku za školou při cestě do Mírovic a dodá
obecnímu úřadu plán úprav
- Oznámení Celního úřadu Říčany o uložení písemnosti pro Alenu Drmolovou, Veleň 160
- Žádost o opatření Mgr.Mir.Hanákové – sklon a povrch komunikace v ul. K Cihelně a Sportovní
- Územní souhlas se stavbou „objekt k měření“ – vodojem na par.č. 71/4 Veleň
- Úz.rozhodnutí o umístění stavby studny na par.č. 278/14 firmy SHELLA, Praha5
- Úz.rozhodnutí o umístění stavby studny na par.č. 278/13 P.Siarheyeu, Praha 9

Ze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne 2.9.2009
Josef Hanousek, velitel hasičů, má připomínky k poměrům v obci:
a) větve stromů z pohledu hasičů zasahující ze soukromých pozemků do elektrického vedení –
upozornit na odstranění

b) stání vozidel na ulici znemožňuje přístupnost pro požární techniku hlavně v ulicích U Kovárny a U
Sluh
c) při „Písničkách na dvorku“ u Mir.Budila je nutné vyřešit parkování vozidel v ul. Ke Mlýnu kde nesmí
parkovat – komplikovaný výjezd z hasič.zbrojnice
d) stížnost hasičů na zastupitele J.Grünera za neoprávněné šíření pomluv na hasiče obce. Hasiči
navrhují revizi hospodaření u hasičů a u chovatelů.
Zastupitelstvo všechny body bere na vědomí.

Územní plán obce Veleň:
a) vyhláška - zahájení řízení o návrhu změny č. 2 územního plánu obce Veleň se bude konat ve
středu 14.10.2009 v 17.00 hod. v prostorách hasičské zbrojnice ve Veleni, ul. Ke Mlýnu 197
b) oznámení o zahájení projednání návrhu zadání změny č. 3 úz.plánu obce Veleň – návrh zadání
změny č. 3 bude vystaven do 30.9.2009 na obecním úřadu k nahlédnutí.
Územní plán obce Brázdim:
Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání změny č. 2 úz.plánu obce Brázdim.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Nabídka od firmy .A.S.A. na svoz bioodpadů pro občany (tráva, listí, plevel, větvěN) - svoz přes léto 1
x za 14 dní, nádoba 120 litrů za 490,- Kč a 240 litrů za 740,- Kč za sezónu od 1.4. do 30.11. Bude
zveřejněno v obecních novinách
Svoz nebezpečného odpadu bude probíhat 26.9.2009 od 13,00-13,20 hod ve Veleni u sběrného dvora
a v Mírovicích u zvoničky od 13,30-13,50 hod.
Stojan na ekovodu byl odvezen, protože jeho majitel tvrdí, že odběr vody nestačil pokrýt náklady
spojené s provozem stojanu i přes dotování ze stran obce.
Byly dokončeny vodovodní přípojky v ulici Sportovní, dokončeny přípojky v Mírovicích, kde bude
hlavní řad pokračovat ještě směrem na Miškovice.
Fr.Kwiczala byl dopisem vyzván, podle dříve uzavřené dohody, k předání vodovodního řadu v lokalitě
Zádol. V odpovědi p. Kwiczala uvádí, že není vázán žádnou povinností k předání vodovodu a v
současné době tento řad už nevlastní. Jméno nového vlastníka ve svém dopise neuvedl.
Smlouva o nájmu pozemků mezi paní Janou Kubišovou, bytem Praha Letňany a Obcí Veleň
zastoupená starostou Ing.Kazdou o výměře 800 m2 pozemku u mateřské školy. Doba trvání nájmu:
sjednává se na dobu určitou do 30.11.2010 s účinností od data podpisu smlouvy. Pronajímatel
pronajímá předmět nájmu bezúplatně. Pronajímatel za předcházející užívání předmětu nájmu v bodě
od 21.8.2006 do doby podpisu smlouvy nájemné obci promíjí. Smlouva byla schválena všemi hlasy
přítomných zastupitelů.
Návrh ředitelky školy Mgr. Strašákové na zpoplatnění umístění dětí ve školní družině – návrh je 50,Kč měsíčně za 1 dítě. Zastupitelstvo s tímto opatřením souhlasí všemi přítomnými hlasy.
Vítání občánků se bude konat 18.10.2009 od 14 hod. v budově ZŠ Veleň, Hlavní 46,
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- kolaudační souhlas stavby STL plynovod vč.přípojek a veřejné osvětlení pro budoucí zástavbu RD
na par.č. 165/1-11, Mírovice, M.Arnold
- souhlas s přístavbou a st.úpravami zahr.chaty a odpadní jímky na par.č. 463/12 P.Skalický a
N.Skalická

Zápis č. 14/2009 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne 19.8.2009
Předsedající: Ing.Jiří Kazda, starosta
Dále přítomní členové zastupitelstva: K.Štembera, Mgr.J.Strašáková, M.Špačková, J.Grůner,
Ant.Petřík
Omluven: Mir.Petřík

Ověřovatelé zápisu: K.Štembera, J.Grüner
Hosté: Bohumila Nedorostová, Jana Oliveriusová
Kontrola minulého zápisu:
Oprava znění bodu č. 3:
Ředitelka ZŠ Mgr.Strašáková podala žádost o odstranění plotu na školním pozemku z důvodu
rozšíření venkovních prostor pro ZŠ. Protože na M.Špačkovou byla podána žaloba k soudu ohledně
bytu, tato odmítá do rozhodnutí soudu měnit stav věci, který vyplývá z nájemní smlouvy, včetně
umístění školní sekačky v pronajatých prostorách. Nabídka, která byla posléze učiněna p. Špačkovou
pro ZŠ není z důvodů dalších podmínek akceptovatelná a k dohodě nedošlo.
Bod č. 10: Stížnost manželů Novákových byla vrácena z Městského úřadu v Brandýse n.Lab.
obecnímu úřadu ve Veleni.
Program:
1. vodovod
2. pozemek u MŠ
3. mandátní smlouvy
4. plánovací smlouva a smlouva o zřízení věc.břemene
5. kácení stromů
6. kontrola hospodaření
7. stížnost na dešť.kanalizaci
8. skládka
9. volby
10. různé
K bodu č. 1:
- vodovod v lokalitě „Zádol“: byl vyzván Fr.Kwiczala k jednání o předání vodovodní sítě v této lokalitě
do správy obce. Odpověď zatím nedošla
- obecní vodovod: vodárenský areál se osazuje elektroinstalací a dalšími přístroji.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
K bodu č. 2:
Starosta jednal s p.M. Egnerem a bylo dohodnuto užívání pozemku pod MŠ do konce listopadu 2010.
Smlouva bude uzavřena. Zastupitelstvo souhlasí.
K bodu č. 3:
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy o změně úz.plánu obce č. 2 (bude dokončena
za 20.000,- Kč – jedná se o území v Mírovicích a ve Veleni) . Druhá mandátní smlouva je na změnu č.
3 – týká se voltaické elektrárny (40.000,-). Náklady na vyhotovení podle smluv uhradí majitelé
pozemků.
K bodu č. 4:
- Zastupitelstvo souhlasí s uzavřenou plánovací smlouvou mezi obcí a V.Marečkem a M.Poslušnou o
vybudování infrastruktury na pozemcích určených k zástavbě, k.ú. Veleň.
- Zastupitelstvo souhlasí s uzavřenou smlouvou o zřízení věcného břemene mezi obcí a Telefónica O2
Czech Republic a.s. – podzemní metalický kabel na par.č. 410/87 k RD čp. 208
K bodu č. 5:
M.Kozáková požádala o pokácení 2 smrků na jejím pozemku u čp. 194, které byly poškozeny při
vichřici. Zastupitelstvo souhlasí s pokácením mimo vegetační dobu.
K bodu č. 6:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření z krajského úřadu, která proběhne v
listopadu 2009.
K bodu č. 7:
Zastupitelstvo bere na vědomí zaslanou stížnost p. Zd. Černého z Mírovic na stav dešťové kanalizace
v Mírovicích. Zastupitelstvo se bude tímto bodem dále zabývat a hledat komplexní řešení.

K bodu č. 8:
Skládka: zastupitelstvo dostalo nabídku od p. Zemana na odkup jeho části skládky za 320.000,- Kč.
Zastupitelé pojali záměr skládku zakoupit a pověřují starostu Ing.Kazdu k dalším jednáním. Se
záměrem zakoupení souhlasí všichni přítomní zastupitelé.
K bodu č. 9:
Volby do Parlamentu ČR se budou konat 9.a 10.října 2009 v budově hasičské zbrojnice ve Veleni.
Počet členů komise starosta stanovil na 5, zapisovatelkou bude E.Vítková.
K bodu č. 10:
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- žádost Městské části pro Prahu 8 o úhradu školních provozních nákladů na žákyni 5 tř.
K.Valachovou ve výši 9061,- Kč – odpoví starosta
- vyhlášku o projednání úz.plánu obce Hovorčovice
- žádost B.Nedorostové o pokácení a prořezání stromů v parku naproti obec.úřadu - stromy budou
posouzeny odborníkem; na základě žádosti B.Nedorostové bude JUDr.J.Kovařík upozorněn na špatný
stav stromů na jeho pozemku, které ohrožují bezpečnost silničního provozu v ul. K Cihelně
- 29.8.2009 bude uspořádáno „Loučení s prázdninami“ na veleňském hřišti
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
- územní rozhodnutí (vyhlášku) o umístění stavby inž.sítí na poz.par.č. 22/2 V.Mareček, M.Poslušná
- usnesení – odložení podání: sjezd z komunikace na par.č.PK 495 díl 1 a 236/1 M.Princ – chybí
doložení náležitostí
- vyhlášku – změna využití pozemku par.č. 22/2 z orné na zahradu M.Poslušné
- vyhlášku –zahájení úz.řízení – studna vrtaná na par.č. 278/14 SHELLA s.r.o. dne 8.9. v 9,20 hod. a
studna vrtaná na par.č. 278/13 P.Siarheyeu, Praha 9 dne 8.9. v 9.00 hod.
- vyhlášku – rozhodnutí o změně stavby RD čp. 191, I.Černohorská
-3- vyhlášku – oznámení o spojení úz.a st.řízení stavby RD na par.č. 410/148 J.Kubišová dne 21.8. v
9.00 hod.
- vyhlášku – oznámení o spojení úz.a st.řízení RD na par.č. 410/131 M.Kricner dne 20.8. v 9.00 hod.
- vyhlášku – oznámení o spojení úz.a st.řízení RD na par.č. 195/4 –V.a V.Samohylovi dne 25.8. v 9.00
hod.
- vyhlášku – oznámení o spojení úz.a st.řízení RD na par.č. 195/1 L.Cimburek dne 25.8. v 9,30 hod.
- územní souhlas s umístěním uzavřeného přístřešku (sklad zahr.nářadí a materiálu) na par.č 278/4
P.a Vl.Novákovi
- stavební povolení na byt.dům, resp. jeho část – tři sekce A,B,C s napojením na inž.sítě na par.č.
212/16, Mírovice, Stříbrný Development s.r.o.
- dražební vyhlášku na RD čp. 5, J.Hepnarová
Zapsala: M.Špačková

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 24.6.2009:
Zastupitelstvo bere na vědomí postup prací při výstavbě vodovodu. Práce pokračují směrem na Sluhy.
Vodovodní soustavy se u občanů dále instalují.
Zastupitelstvo bere na vědomí provedení auditu v obecní knihovně.
Zastupitelstvo odhlasovalo zaplacení květin, které budou položeny při Memoriálu Vl.Nedorosta na
hroby veleňských a mírovských hasičů v Třeboradicích.
Zastupitelstvo souhlasí s podepsanou smlouvou o dílo č. 369/2009 s firmou Kadlec K.K.Nusle na
zpracování změny územního plánu č. 2 obce Veleň
Zastupitelstvo souhlasí s podepsanou smlouvou o dílo s Ing.arch.Br.Pokorným, Praha na vypracování
návrhu stavby a projekt pro stavební povolení: „Půdní vestavba učebny a ŠD, zřízení výdejny jídla a
kabinetu v objektu ZŠ, č.st.par. 80, Hlavní 46, Veleň“
Zastupitelstvo bere na vědomí podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru a využití odpadů
z obalů s firmou EKO-KOM: zajištění a vypracování výkazů.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- veřejnou vyhlášku o zahájení řízení o vydání změny územního plánu hl.m.Prahy Z1000/00 – veřejné
zasedání se bude konat 6.8.09 od 9 hod. na Magistrátu hl.m.Prahy
- postoupení stížnosti manželů Novákových na MěÚ Brandýs n.Lab. k dalšímu řešení
- vyhlášku o nedoručení písemnosti firmy SAVVA, Mírovice 16 v likvidaci

- předložené čestné prohlášení místostarosty K.Štembery o nabytém majetku a o jiných vykonávaných
činnostech v roce 2008 (povinnost ze zákona č. 159/2006 Sb.)
- zastupitelstvo projednalo žádost firmy GES-T s.r.o. v zastoupení RNDr.P.Kratěny o změnu využití
pozemku v souvislosti se změnou úz.plánu a to tak, že pozemek par.č. 458/3 o výměře 19.474 m2
(orná) a je součástí povoleného skládkového tělesa, zařadit jako plochu ostatní – změnu kultury obec
neprovádí – starosta napíše odpověď
- povolení zásobování RD ze studny pro čp. V 163 Křeháčková, V 194 Kozáková, M 68 Kos a č.par.
176/14 J.Ševčíková
- územní souhlas s umístěním plotu par.č. 463/11, rekreační chata č.event. 2 J.Krumlová
- kolaudační souhlas s užíváním stavby skladu a rozvod el.energie NORMAN s.r.o.
- územní souhlas se stavbou RD č. 1, 2 a 4, vč.přípojek Mírovice – st.par.č. 68 a 166 Zb.Volný,
Ing.Kašpar a K.Hrdlovics
- stavební povolení na stavbu RD na par.č. 410/88 a 410/96 V.Khauer a RD na par.č. 410/88 a 410/95
K.Lisová
- přidělení čísla evidenčního 15 pro zahradní chatku na par.č. 463/19 M.Ketnerová
- kolaudační rozhodnutí RD na par.st.č. 182 – čp. 133 P.a A.Vernerovi
- stavební povolení prodloužení STL plynovodu, vč.plyn.přípojek a veřejné osvětlení pro Sdružení
Mírovice-Průhon
- územní souhlas s umístěním stavby pergoly u RD čp. 274 Zedníkovi
- vyhlášku: oznámení zahájení úz.řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – umístění stavby
inž.sítí na parcelách č. 22/2, a 242/5 majitelů V.Mareček a M.Poslušná, Veleň na den 13.7. od 15 hod.
na Stavebním úřadu Brandýs n.Lab.
- odložené podání na stavební úpravy zahr.chaty č. event. 13 P.Skalický a N.Skalická

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 10.6.2009:
Půdní vestavba v ZŠ: investiční náklady jsou odhadnuty na cca 6.000.000,- Kč – obec bude na
přístavbu žádat dotace. Zastupitelstvo odsouhlasilo zadání zpracování projektu za 282.480,- Kč.
V současné době je podle rozborů voda v ZŠ vyhovující. Další rozbor se nechá zpracovat před
začátkem nového školního roku, tj. v srpnu 2009.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o provedení auditu za rok 2008 v ZŠ a MŠ Veleň – bez výhrad.
Při výstavbě vodovodu se pokračuje směrem na Sluhy a ve Veleni k průmyslové zóně (Princ a
NORMAN) směrem Brázdim. Dokončuje se ulice Sportovní. Začaly se montovat vodovodní sestavy
pro uchycení vodoměru zatím těm občanům, kteří požádali o vodovodní přípojku a byli zastiženi
doma. Postupně bude s dalšími obyvateli dohodnutý termín namontování sestav
Majitel vodovodního řadu v lokalitě „Zádol“ nepředal vodovodní síť do majetku obce. Z tohoto důvodu
nebude tato lokalita napojena na veřejný vodovod.
Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro TJ Slavoj Veleň k 70.výročí založení.
Oslava se bude konat 20.6.2009.
Skládka: zastupitelstvo nesouhlasí s tím, aby se na skládku naváželo (na část majitele p. Zemana) a
proto pojalo záměr odkoupit část pozemku (skládky), starosta vstoupí do jednání s p.Zemanem o
případném odkupu tohoto pozemku.
Zastupitelstvo bere na vědomí konání 2.ročníku námětového cvičení „Memoriálu Vlastimila Nedorosta“
dne 27.6.2009 ve 14.00 hod. na pozemku v ul. K Borovičkám, Mírovice a poté se bude konat
posezení v prostorách dvora za restaurací „Na zastávce“ cca do 02.00 hod. 28.6.
Paní Libuše Barková žádá o stanovisko k umístění sluneční elektrárny na jejich pozemcích.
Zastupitelstvo žádost zamítá, protože tyto pozemky jsou v územním plánu vedeny jako orná půda.
Starosta se zúčastnil zaměření pozemků u Hovorčovic (cesta podle trati), který je v majetku obce
Veleň. Obec Hovorčovic chce tento pozemek odkoupit. Zastupitelstvo pojalo záměr k případnému
prodeji těchto pozemků obci Hovorčovice.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
obec nechá zaměřit Mratínský a Třeboradický potok pro stanovení zátopového území
rozdělení pozemku č.par. 410/58 v majetku státu na 4 části – jedna část bude převedena
do majetku obce a bude na něm vybudováno dětské hřiště, ostatní 3 části stát převede bezplatně
přímo na vlastníky v BJ čp. 181, 182 a 184
Ze zasedání zastupitelstva ze dne 27.5.2009:
Zastupitelstvo projednávalo nabídku projektových prací Ing.arch. B. Pokorného na půdní vestavbu
učebny a družiny, zřízení výdejny jídla a kabinetu v ZŠ v celkové ceně: investiční náklady 5.950.000,Kč. Po konzultaci na stavebním úřadu se zastupitelstvo rozhodne, zda dá projekt zpracovat.
Dle rozborů vody RNDr. Žitného voda v ZŠ vyhovuje požadavkům kladeným na užitkovou vodu.

Vodovod: 28.5. by měly být dokončeny práce vodovodního řadu na křižovatce ulic K Cihelně a Hlavní
a pracuje se v ulici Kostelecká směrem na Sluhy. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Zastupitelstvo obdrželo pozvánku na oslavu 70. výročí založení TJ Slavoj na den 20.6.2009, tyto
oslavy se budou konat na hřišti Veleň.
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
- vypnutí el.proudu dne 10.6. v ulicích K Cihelně, Ke Mlýnu, Na Potoce, Sportovní a v Uličce
- „Dětský den“ se koná dne 6.6. na hřišti TJ Slavoj od 14.00 hod, současně se povoluje hudební
produkce skupiny Joudův Píst do 3.00 hod. 7.6.
- podepsání dodatku č. l ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů EKO-KOM
- oznámení o opravě střechy Hanouskovi, Mírovice 40
- rozhodnutí o povolení změny stavby RD Peškovi, poz.par.č. 410/157
- rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby RD Janiska, par.č. 410/160
- kolaudační rozhodnutí – povolení užívání nástavby RD čp. 12 Kostkubovi
- povolení provedení vodního díla vodovod a splašková kanalizace na poz.par.č. 502/1, 502/2, 502/3,
197/2, 212/16, 212/8 a 212/18 Mírovice – Mir.Maštalířová, H.Sýkorová, ng.Čellár, Jar. Štěpánková,
H.Veselá, M.Michalová, J.Maroul, Ing. Krčilová, Y.Moravcová, Stříbrný Development, MVS
Development
- stavební povolení „Zpevněné plochy a komunikace i osazení dopravního značení“ pro pozemky
„Sdružení Mírovice – Průhon“
- územní rozhodnutí – vyhláška o umístění stavby dostavba vodovodu Veleň-Polerady
- oznámení o spojení úz.a staveb.řízení - vyhláška – přístavba RD čp. 191 I.Černohorská
Ze zasedání zastupitelstva ze dne 13.5.2009:
V ZŠ budou odebrány nové vzorky vody na přelomu tohoto týdne. Rozbory vody od minulého rozboru
se podstatně zlepšily.
Na pozemku u MŠ odstranil p. Egner plot, který stál na jeho pozemku bez vědomí obce. Plot bude
obcí postaven na hranici pozemku.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Na autobusových zastávkách je komunikace ve špatném stavu, dopravní podnik a řidiči autobusů si
stěžují. Podle plánu správy silnic se má oprava povrchu provádět v červnu 2009. Zastupitelstvo bere
na vědomí.
Zpracovává se povodňový plán obce, který řeší zátopového území kolem potoků protékajících obcemi
Veleň a Mírovice. Potoky budou geodeticky zaměřeny a podle výsledků zaměření bude zpracován
zátopový plán. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
byl vykraden elektrický rozvaděč na „Zádole“, takže tato lokalita byla 2 dny bez veřejného
osvětlení
vyhlášku FÚ St.Boleslav o uložení písemností pro Kamilu Bočkovou a Karla Hrstku
usnesení o projednání záměru – stavba plotu J.Krumlová, zahr.kolonie, č.event. 2
územní souhlas k plynové instalaci RD M.Štemberová, Veleň 161
povolení užívání studny na par.č. 410/135 Ing.P.Svoboda
souhlas s provedením stavby RD na par.č. 410/109 Sv.Tesárek
opravu veřejného rozhlasu
Ze zasedání zastupitelstva ze dne 29.4.2009:
Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje závěrečný účet obce Veleň za rok 2008. Závěr přezkoumání
hospodaření obce Veleň Krajským úřadem Stř.kraje za rok 2008: byly zjištěny méně závažné chyby a
nedostatky. Nesrovnalosti byli odstraněny v březnu 2009 a krajský úřad o odstranění chyb a
nedostatků bude informován dopisem.
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet DSO Veleň,Sluhy,Brázdim a Polerady za rok 2008 s výhradou.
Rozbor vody v ZŠ dle zprávy Dr.Žitného je vyhovující a bylo povoleno používání hygieničkou.
Zastupitelstvo schválilo obvyklou částku na věcné ceny a na občerstvení pro děti na Dětský den
Starosta jmenoval pro volby do Evropského parlamentu zapisovatelku volební komise Evu Vítkovou.
Starosta vyhradil místo na vylepování propagačního materiálu a plakátů pro tyto volby pouze
dřevěnou vývěsku, která je umístěna na zdi mezi MŠ a obecním úřadem, ul. Hlavní.
Zastupitelstvo rozhodlo o odkoupení pohledávky na vyklizení navezeného odpadu na pozemku č. 62/1
za panem Zemanem – firma TRIAL.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že od 4.5. se začne pracovat v ulici K Cihelně na vodovodu. V průběhu
května se začnou montovat vodoměrné soustavy.
Zpracování zátopového území v katastru obce Veleň a Mírovice – zastupitelstvo o možnostech zadání
zpracování tohoto projektu rozhodne až po konzultaci s odborníkem

ČEZ oznamuje vypnutí el.proudu dne 14.5.2009 od 8-13 hod. v ulicích: U Kovárny, V Zahradě, Na
Růžku, Ke Hřišti, U Sluh, Dlouhá, Příčná, Spojovací a část ulic Kostelecká a Hlavní
Návrh zastavovací studie na pozemku p. B. Pokorného u ZŠ: zastupitelstvo nemá ke studii námitek
Žádost o prořezání vrby u čp. 63 Mírovice – posoudí zahradník a komise ŽP
Někteří občané jsou stále dlužni stočné za rok 2008. Těmto občanům bude dán poslední termín do
22.5.2009 na zaplacení, nebo dohodnutí splátkového kalendáře. Když nezaplatí budou odpojeni od
kanalizace – zastupitelstvo souhlasí
Zastupitelstvo rozhodlo, že od 1.5.2009 bude na práci pro obec přijat Václav Raška na plný pracovní
úvazek s 3 měsíční zkušební dobou
Zastupitelstvo bere na vědomí:
rozhodnutí č. 164 – úplná uzavírka komunikace III/2445 v obci Sluhy
závěr zjišťovacího řžízení na ŽP „II/244 Přezletice,přeložka silnice“ v k.ú. Přezletice,
Veleň,Sluhy, Brázdim a Mratín
stavební povolení na RD poz.parč. 410/101 F.Katriňák
stanovisko k posouzení vlivů na ŽP – dekontaminační plocha Sluhy
posuzování vlivů na ŽP – záměr „Letiště Vodochody“
rozhodnutí č. 119 – uložení inž.sítí Veleň – zasmyčkování TR 874 – telefonní rozvody
Telefónica 02
Ze zasedání zastupitelstva ze dne 1.4.2009:
Na zastupitelstvo se opět dostavila p. B. Nedorostová s těmito návrhy a připomínkami:
vyřešit dopravní situaci na křižovatce ulic U Kovárny a U Sluh – upozorňuje na pohyb dětí
čekárna: vyřešit okapový svod
hasičský sbor žádá o vývěsní skříňku
podání žádosti do konce srpna 2009 na Grant Nadace Partnerství na vysazování zeleně
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Na obecním úřadu a na DSO Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady proběhla kontrola hospodaření za rok
2008. Starosta seznámil zastupitele o výsledku kontroly s drobnými závadami, které byly v účetnictví
shledány. Účetní provede opravy v účetnictví ještě v měsíci dubnu.
Zastupitelstvo rozhodlo obnovit a inovovat hardware v počítači na obecním úřadu.
Od 1.5.2009 bude uzavřena ulice K Cihelně v obou směrech cca na 1 měsíc z důvodu výstavby
vodovodního řadu.
Kvalita vody v ZŠ Veleň není zatím úplně vyhovující, bylo namontováno chlórovací zařízení do studny
a čeká se na nové výsledky rozboru vody.
Fr. Kaiser se vystěhoval z bytu v MŠ.
Zastupitelstvo odsouhlasilo, že bude s Mgr.Strašákovou uzavřena smlouva na nájem bytu v MŠ.
Na základě nového zákona § 39 b, odst. 1,2 a 3 – předchozí písemný souhlas zřizovatele a podle §
27 odst. 4, poskytuje vždy pro jeden právní úkon a je jeho součástí, s výjimkou peněžitého daru
účelově neurčeného, k jehož přijetí může zřizovatel poskytnout předchozí souhlas společný pro více
právních úkonů, bez předchozího souhlasu je příslušný právní úkon neplatný. Zastupitelstvo souhlasí
s přijímáním účelově neurčených darů pro ZŠ a MŠ Veleň, v.z. Mgr. J. Strašákové.
Územní plán obce: obecní úřad spolupracuje s povodím Labe ve věci stanovení parametrů ohledně
zátopového území potoka.
Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek ve výši 10.000,- Kč na činnost fotbalového klubu TJ Slavoj
Veleň.
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
souhlas s dělením pozemku č. PK 328/2 L. Milek na tři díly a přístupovou cestu (pozemek se
nachází u železniční trati u Hovorčovic)
rozhodnutí o prodloužení k dokončení stavby RD na par.č. 410/157 Peškovi do 25.10.2013
rozhodnutí – povolení odvádění povrchových vod dešťovou kanalizací do Třeboradického
potoka na dobu do 31.12.2024 pro stavebníka M. Arnolda na pozemcích 502/2, 195/13 a 12, 195/8
rozhodnutí č. 91 o napojení pozemku par.č. 236/1 – výjezd a vjezd na komunikaci č. III/0101 pro
M.Prince
podepsání smlouvy, věcného břemene mezi Obcí Veleň a Telefónica 02 pro účely veřejné
komunikační sítě – traťový rozvaděč TR 874 za jednorázovou náhradu ve výši 1.090,- Kč
Ze zasedání zastupitelstva ze dne 18.3.2009:
Zastupitelstvo projednávalo žádost Mir.Egnera o zařazení pozemku č.par. 2/1, 2/14 – 27 v obci a k.ú.
Veleň. Pozemek č. 2/1 nemá přístupovou cestu a Mir.Egner žádá o možnost přístupu přes obecní
pozemek sběrného dvoru. Zastupitelstvo se bude žádosti opět zabývat až bude vypracován
povodňový plán obce a podle vyjádření povodí Labe (pozemky jsou částečně v zátopovém území).

Práce na vodovodu pokračují na vodojemu. Během dubna by se měly dělat zkoušky na napuštění
nádrže. V silnicích se začne pracovat až po 1.dubnu, až bude povolen vstup do komunikací.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
V ZŠ zůstal rozbor vody po čištění nevyhovující a v čištění vody se pokračuje. V MŠ zůstává zákaz
používání vody do doby než bude napojena na vodovod. Za ZŠ podala žádost Mgr.Strašáková o
rozšíření školního pozemku do prostor dvora. Zápis do MŠ Veleň se bude konat 24.3.2009 od 16-17
hod. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Vyřízením veškerých náležitostí ohledně zavedení a dotace k Czech Pointu bude pověřena firma
Střecha, Brandýs n.Lab. Zastupitelstvo souhlasí.
Starosta stanovil počet členů volební komise na 5 osob pro volby do Evropského parlamentu, které se
budou konat 5. a 6.6.2009 v budově hasičské zbrojnice. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Pokud bude změněn zákon o obcích tím způsobem, že obec bude povinna se starat o zimní údržbu
chodníků, musí obec zakoupit ještě jednu soupravu na úklid. Zastupitelstvo souhlasí s nákupem
zahradní techniky na úklid chodníků cca za 50.000,- Kč.
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
- prodloužení otvírací doby dne 30.4.2009 v restauraci „U 18té míle“ Mírovice
- rozhodnutí – povolení studny na par.č. 410/101 F.Katriňák a 410/107 P.Beníšek
- územní souhlas s oplocením pozemku par.č. 3/17 u čp. 123 B.Chroustovská
- rozhodnutí o prodloužení stavby studny na par.č. 410/118 Ing.St.Mayer
- územní rozhodnutí o umístění studny na par.č. 410/135 Ing.Patrik Svoboda
- rozhodnutí č. 76 a 77 odboru dopravy - připojení obslužné komunikace a povolení užívání
komunikace pro výstavbu 9 RD na poz.par.č. 239/1 a 22/2
- sběr železného šrotu, který pořádají SDH Veleň-Mírovice se bude konat 4.4.2009
Ze zasedání zastupitelstva ze dne 4.3.2009:
Zastupitelstvo bere na vědomí podání žádosti o povolení pokácení 2 stromů – smrků u čp. 100 p.
Vyhnálkové. Stav stromů posoudí komise životního prostředí obecního úřadu. Zajistí K.Štembera.
Zastupitelstvo projednalo stížnost M. Bíny, Veleň 37 na umístění kontejneru za čp. 7. Kontejner byl
majitelem odstraněn a stížnost vyřízena.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozhodnutí krajského úřadu o povolení odstřelu Kormorána velkého v
k.ú. Sluhy a v k.ú. Veleň na žádost p. Chadraby.
Zastupitelstvo bere na vědomí výpověď ze smlouvy o provádění separovaného sběru firmy ČSS
Praha k 28.2.2009 z důvodu změny vlastníka firmy. Nová smlouva bude uzavřena s firmou .A.S.A
Praha.
Zastupitelstvo se usneslo a rozhodlo zřídit pracoviště informačního stanoviště Czech Pointu na
obecním úřadu ve Veleni.
Zastupitelstvo bere na vědomí špatný stav vody v ZŠ. I po dalším ošetření jsou rozbory vody v ZŠ
nevyhovující, opatření budou trvat i nadále a bude provedeno další a rozsáhlejší vyčištění studny.
Zajistí starosta.
Zastupitelstvo projednalo žádost J.Kubišové a M.Egnera na změnu územního plánu obce Veleň –
dotčené pozemky par.č. 2/1 a 2/14-17 – převedení pozemků na obytnou zónu. Pan Egner bude
pozván na další zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2009 a rozpočtový výhled na roky 2010 a 2011.
Na základě žádosti Obce Veleň u Úřadu v zastupování státu ve věcech majetkových na převod
historického pozemku obce par.č. 410/58 v ul. U Sluh obec pojalo záměr o převzetí části tohoto
pozemku pro účely veřejně přístupného dětské hřiště. Zastupitelstvo souhlasí.
Zastupitelstvo se usneslo a rozhodlo, na základě konzultace s právníkem p. Horákem, že bude
neprodleně vydána výzva k vystěhování ze služebního bytu p. Marii Špačkové. Pro výzvu se vyjádřilo
všech 5 přítomných zastupitelů.
Zastupitelstvo bere na vědomí posuzování vlivů na životní prostředí - „Zahájení zjišťovacího řízení k
záměru zařazenému v kategorii I. – Letiště Vodochody“. Je vyvěšeno od 25.2.2009 na úřední desce.
Zastupitelstvo dále bere na vědomí:
- prodloužení platnosti rozhodnutí na 2 roky – 2x studna na poz.par.č. 410/116 a 117 Kmínkovi
- prodloužení lhůty pro dokončení přestavby RD čp. 69 L.Nováková do 28.3.2011
- rozhodnutí – povolení studny na poz.par.č. 410/109 a 132 J.Kubišová; na par.č. 3/54 Špringerovi; na
par.č. 57 I.Černohorská
- kolaudační rozhodnutí – povolení užívání přístavby a nástavby RD čp. 86 E.Krejčová
- územní rozhodnutí – umístění studny na par.č. 410/135 Ing.P.Svoboda
- udělení souhlasu na akci Místní obslužné komunikace pro obytný soubor Mírovice-Průhon a pro
přístavbu RD čp. 190 M.Vrba odboru ŽP, MěÚ Brandýs n.Lab.
- územní souhlas se stavbou: kabelová přípojka nn z rozvaděče nn na stávající TS do nové

rozpojovací skříně na pozemku PK 62/1
- zahájení provozu Sběrného dvora Veleň od 6.3.2009
Ze zasedání zastupitelstva ze dne 18.2.2009:
Na zastupitelstvu obce dne 18.2.2009 proběhlo hlasování o prodloužení nájemní smlouvy na dobu
neurčitou pro p. M. Špačkovou – bylo zamítnuto 4mi hlasy (3 zastupitelé se zdrželi hlasování).
Zastupitelstvo projednávalo výzvu k vyklizení bytu v ZŠ k 31.8.2009. Pro výzvu se vyjádřili 4
zastupitelé, hlasování se zdrželi 3 zastupitelé.
Zastupitelé souhlasí s udělením plné moci Mgr. Karlu Horákovi pro právní úkony související s bytem
v ZŠ. Zastupitelé souhlasí 6ti hlasy, zdržel se 1.
Na kontrolním dnu byl projednán další postup prací při výstavbě vodovodu. Harmonogram prací je
termínovaný na konec října 2009.
Finanční prostředky z vlastních zdrojů uhradila obec Brázdim a Polerady. Obci Veleň zbývá uhradit
cca 800.000,- Kč a zbytek obec Sluhy.
Starostové obcí v DSO se dohodli, že rozešlou občanům „Žádosti o odběr vody z vodovodního řadu“.
Za připojení je stanoven poplatek 10.000,- Kč splatný do konce června 2009.
Zastupitelstvo projednalo žádost o povolení pokácení 2 stromů – modřínů u čp. 179 M.Hanákové. Stav
stromů posoudí komise ŽP.
Zastupitelstvo bere na vědomí výpočet finančních nákladů na žáka ZŠ Veleň. Průměrná částka na 1
žáka činí 6.961,- Kč. Výdaje budou požadovány na obci Přezletice za žáky, kteří chodí do ZŠ Veleň.
V ZŠ nevyhovuje bakteriologický rozbor vody a hygienička zakázala v této vodě mýt nádobí. V MŠ i
ZŠ se voda pravidelně desinfikuje a budou provedeny nové rozbory. Obec požádala o zmírnění
zákazu na užívání pitné vody v MŠ pro účely mytí nádobí.
Zastupitelstvo souhlasí, aby občanům a firmám, kteří stále dluží stočné za rok 2008 bylo vyměřeno
penále a zaslána další upomínka. Stále dluží čp. 4 Mírovice, firma Solomat Mírovice – čp. 12, čp. 7
Veleň – restaurace a čp. 36 Veleň.
Zastupitelstvo bere na vědomí zapracování připomínek ke změně územního plánu č. 2 obce Veleň.
Další schvalování bude probíhat úřední cestou. Změnu úz.plánu vyřizuje Městský úřad Brandýs n.Lab.
– pracoviště Praha
Zastupitelstvo bere na vědomí:
žádost Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště o reálné požadavky na údržbu silnic po
zimním období – odpoví místostarosta
rozhodnutí č. 1/2009 – povolení zvláštní užívání místní komunikace z důvodu umístění inž.sítí
pro výstavbu obytného souboru RD Mírovice – Průhon, k.ú. Veleň
vyjádření k oplocení pozemků par.č. 236/1, 236/2 a vytvoření sjezdu z komunikace par.č. 495
na poz.par.č. 236/1 L.Princ, Veleň
Ze zasedání zastupitelstva ze dne 4.2.2009:
Dle rozborů dr. Žitného je v MŠ voda hygienicky nezávadná, ale s nízkou koncetrací
tetrachlorethenu; v ZŠ byly zjištěny koliformní bakterie - voda je závadná a nesmí se používat jako
pitná. Rozbory budou předány hygieničce, závěry a opatření budou realizovány po dohodě s ní
Obec nechá zpracovat rozpočet na dostavbu 3. třídy v ZŠ a výstavbu obecního úřadu
Zastupitelstvo bere na vědomí pokračování výstavby vodojemu. 4.2. bude kontrolní den na stavbu
vodovodu, kde bude rozplánován další postup prací.
Obecní úřad objednal audit – kontrolu hospodaření pro Obec Veleň, ZŠ a MŠ Veleň a DSO Veleň,
Sluhy, Brázdim a Polerady na rok 2009.
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením Czech Pointu na obecním úřadu (přístupové místo pro komunikaci
s informačními systémy veřejné správy) z dotačního programu EU. Toto pracoviště bude obsahovat
následující agendy: výpis z bodového hodnocení osoby (řidičů), výpis z katastru nemovitostí, výpis
z obchod.rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů, apod. Termín cca
červenec 2009.
Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem pro Knihovnu Brandýs n.Lab. na knihovnu Veleň ve výši
14.400,- Kč na nákup knih a časopisů.
Zastupitelstvo projednalo žádost o pokácení stromu – lípy u čp. 51 H.Žižkové, strom je napaden
houbou. Komise ŽP strom posoudila a žádosti o pokácení vyhověla.
Zastupitelstvo projednávalo podání žádosti o vydání nájemní smlouvy na nájem bytu na dobu
neurčitou v ZŠ od paní M.Špačkové, Veleň 46. Žádost bude dána k posouzení právníkovi, pro
ujasnění nároků žadatelky. Paní Špačkové byl nabídnut byt ve školce. Byt ve školce byl odmítnut.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- rozhodnutí – prodloužení lhůty pro dokončení RD na par.č. 47/3 Svobodovi do 31.12.2010
- rozhodnutí – změnu stavby: nástavba a st.úpravy RD čp. 116 V.Zuchová
- stavební povolení MěÚ Brandýs n.Lab. na stavbu „Komunikace – I.etapa“ na poz.par.č. 278/7,

278/24 Klicperovi

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 21.1.2009:
Zastupitelstvo souhlasí s povolením provozu VHP Mírovice 6 v restauraci „U 18té míle“ firmy Brivaservis.
Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 1439/00 úz.plánu
hl.m.Prahy – „Nová Komořanská“, které se bude konat 23.2.2009 od 10.00 hod. ve velkém zasedacím
sále Útvaru rozvoje hl.m.Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2.
Zastupitelstvo odsouhlasilo provedení změny úz.plánu obce Veleň v souvislosti se stavbou sluneční
elektrárny.
Zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí s pronájmem pozemku PK č. 158 v Mírovicích ve dnech
21.5. – 24.5.2009 pro konání motorkářské akce klubem MAXXL Veleň 26 za stejných podmínek jako
v roce 2008.
Zastupitelstvo projednávalo a bere na vědomí:
a) rozhodnutí krajského úřadu – výmaz ze školského rejstříku „Školní jídelna“ a zápis do školského
rejstříku „Školní jídelna – výdejna“ s účinností od 8.1.2009
b) návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Veleň pro rok 2009 ve výši 146.500,- Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro
stavbu: Veleň-kNN u TS č. 561 087 pro VRV a.s. – kabelové vedení NN 1 kV, rozpojovací skříň na
pozemku PK č. 62/1, k.ú. Veleň.
Místostarosta informoval zastupitelstvo o výroční schůzi hasičů, která se konala 16.1.09
Zastupitelstvo souhlasí s nabídkou firmy AQA Stráž pod Ralskem na vystrojení přečerpávací stanice
na kanalizaci ve Veleni, je nutné vyměnit čerpadla, které jsou v havarijním stavu.
Zastupitelstvo bere na vědomí návrh zápisu kroniky za 2.pol.2008.
Zastupitelstvo projednalo návrh výhledového plánu a rozpočtu na rok 2009 a 2010, kam byly zařazeny
následující akce:
na návrh ředitelky školy rozšíření ZŠ z dvojtřídní na trojtřídní
výstavba obecního úřadu nástavbou hasičské zbrojnice
rozšíření školky
oprava povrchu ulic
modernizace ČOV a přečerpávacích šachet
vybudování přivaděče č. 2 vodovodu pro Mírovice
Schválení výhledového plánu a rozpočtu bude uzavřeno na základě finančních možností obce a
finanční náročnosti jednotlivých akcí.
Starosta informoval zastupitelstvo o postupu a zahájení prací na stavbě vodovodu v roce 2009.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
vyhlášky FÚ St.Boleslav o nedoručení písemností: Josef Kaiser, Veleň 160; firma A.G.Servis
s.r.o., Veleň 184 a firma DOESK s.r.o., Veleň 1
souhlas st.úřadu se st.úpravou kancelářských prostor v 2 NP objektu čp. 6 Mírovice za účelem
změny užívání na 2 byty
souhlas s používáním kolny na st.par.č. 448 M.Zedník
stavební povolení na stavbu „Komunikace pro 11 RD Mírovice“ M.Arnold
kolaudační souhlas ke stavbě vrtané studny na par.č. 416/8 M.Myška
rozhodnutí o umístění stavby oplocení pozemku par.č. 410/113 a 410/162 Tůmovi
stavební povolení na stavbu: nástavba a st.úpravy RD čp. 118 Česalovi

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 9.1.2009:
Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení ČEZu o překládce elektrického vedení v roce 2010 ze sloupů
do země v ulicích Hlavní a Kostelecká – Veleň.
Jar. Hraba žádá zastupitelstvo obce o souhlas k záměru s vybudováním panelové sluneční elektrárny
firmou Energeo na skládce, která je provozována na jeho pozemcích v k.ú. Veleň u obce Brázdim.
Zastupitelstvo nemá námitky.
Zastupitelstvo obce projednalo dotaz Obce Hovorčovice na pozemek č. 512/2 v k.ú. Veleň, na kterém
by v budoucnu byla vybudována příjezdová komunikace k areálu ČOV Hovorčovice. Odpoví starosta.
Zastupitelstvo obce projednalo dopis starosty městské části Letňany o snížení dopravní obslužnosti
linkami Metra do stanice Letňany. Provoz na konečnou stanici byl snížen na polovinu a žádá o

podporu na vrácení původního stavu provozu. Protože se tím zhoršila i dopravní obslužnost naší
obce, zastupitelstvo rozhodlo, že stanovisko Letňan podpoří.
Zastupitelstvo bere na vědomí zapsání parcely 62/1 do katastru nemovitostí

