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Trochu jiné zahájení nového školního roku
Školní rok 2020/2021 byl zahájen v úterý 1. září. Přiznám se,
že mě nikdy ani ve snu nenapadlo, jak veliký může mít tato
stručná věta význam. Ano, po mnoha týdnech a měsících jsme
se konečně sešli s našimi žáky ve škole. Mohli jsme tak (mimo
jiné) přivítat dvě třídy prvňáčků, kterým moc přejeme, aby se jim
ve škole líbilo a aby se do ní těšili.
Zahájení a první dny nového školního roku se však určitým
omezením a opatřením nemohly vyhnout. Koronavirus se
evidentně nevzdává a my ve škole na to musíme reagovat.
Rodičům prvňáků jsme neodepřeli možnost sdílet radost
a očekávání prvního školního dne. Ale pro určitá opatření jsme
se přece jen rozhodli – roušky, omezený čas pobytu rodičů
ve třídě, omezení počtu doprovázejících osob…
Snažíme se přijímat i další opatření. Jde zejména o snahu
udržovat homogenitu jednotlivých tříd a skupin, což nám činí
provozní problémy (např. ve školní družině), snažíme se o co

možná nejmenší „stěhování“ takových skupin, snažíme se
udržovat tyto skupiny i v době před stravováním i během něho.
Rozhodli jsme se také pro veliké omezení provozu školního
klubu. Chápeme, že zájmová činnost je pro děti i jejich rodiče
významným prvkem, ale naší snahou a naprostou prioritou
je vzdělávání žáků ve standardním režimu. Zameškaných
hodin, dnů, týdnů a měsíců bylo ve druhém pololetí minulého
školního roku obrovské množství. Proto budeme omezovat
(dokud bude potřeba) všechny zbytné aktivity. A to s jediným
cílem – pokusit se minimalizovat případná další zásadnější
omezení provozu školy. A díky tomu standardně prezenčně
vzdělávat naše žáky.
Na závěr mi dovolte poděkovat rodičům za pochopení a za velmi
dobrou spolupráci. Žákům, jejich rodičům i pedagogům přeji
úspěšný školní rok, hodně zdraví a radosti.

Mgr. Petr Karpeta, ředitel školy

Mateřinka začala v září konečně v normálním režimu. Jako
obvykle máme 4 třídy minimálně po 25 dětech. Hygienická
pravidla jsou maličko přísnější. Hodně dbáme na to, aby se děti
cítily co nejbezpečněji, dodržovaly pravidla a přitom byly co
nespokojenější. Adaptace u některých stále probíhá, čas, který
jsme museli v jarních měsících strávit doma, byl mnohdy tak
dlouhý, že si prostě někdo ještě stále zvyká.
Budeme společně doufat, že doba, kterou můžeme trávit
společně a plnohodnotně, vydrží co nejdéle. Kdyby i přesto
přišel okamžik, že tomu tak nebude, že se budeme muset zase
trošičku omezit, budeme už připravenější, silnější a spolu to
znovu zvládneme.
Na závěr bych ráda poděkovala všem rodičům, kteří se
společně s námi snažili první vlnu nějak zvládnout a v rámci
skromných možností nepřestat dál žít. V podzimních měsících
nás možná čekají ještě nějaká podobná úskalí, bude jistě nutné se
dostatečně obrnit trpělivostí, spousta akcí bude pravděpodobně

poznamenána touto nepředvídatelnou dobou, ale ujišťuji Vás, že
pokud to jen trochu půjde, rádi pro děti tyto akce zajistíme.
Žaneta Svobodová, DiS., ředitelka školy
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 1. 7. 2020
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ZO schválilo opravu vytipovaných míst poškozených
místních komunikací ve vlastnictví obce za částku cca
215 000 Kč s DPH.
ZO obdrželo od firmy Nykos, a. s., Ždánice tabulku vývozu
plastů s porovnáním tun od dubna do června za roky 2019
a 2020.
Na podnět pana Müllera oslovil pan starosta majitele
pozemku, jehož součástí je vyhořelá budova u nádraží. Majitel
je zatím bez zájmu o další jednání.
ZO schválilo na svém minulém zasedání smlouvu ve znění,
ve kterém byla předložena. Na základě přečtení minulého
zápisu byli Ing. Štěpánek a J. Müller následně na nynějším
zasedání proti schválení této smlouvy z důvodu neuvedení
plnění této smlouvy (odměna za výkon zhotovitele
p. Buriánek).
ZO schválilo vítěznou nabídku pro akci s názvem „Nákup
nového dopravního automobilu“ (dopravní automobil
pro JSDH Vítězov) pro obec Velim, kterou vybrala komise
ve složení pp. Milan Bug, Josef Seifert a Pavel Kasal dne
29. 6. 2020 v 16.00 hodin. Je to nabídka společnosti PROGRES
SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o., Masojedy 59, 282 01 Český
Brod, IČO: 00549142 – ve výši 998 150 Kč bez DPH. ZO
pověřilo pana starostu Josefa Seiferta k podpisu smlouvy.
ZO vzalo na vědomí sdělení Povodí Labe, státního podniku,
Slezské Předměstí, Hradec Králové, o provedení údržby
a vyčištění vodního toku Nouzovský potok IDVT 10185517.
ZO vzalo na vědomí oznámení Středočeského kraje
o ukončení Akcí/Projektů, Středočeský infrastrukturální fond
– Program II 2018, Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování
akce „Obec Velim – Přístavba Základní školy T. G. Masaryka
ve Velimi“, ev. č. žádosti ISF/DSK/038865/2019 a Program
2019, Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování akce „Obec
Velim – Přístavba Základní školy T.G. Masaryka ve Velimi“,
ev. č. žádosti ISF/ŠKO/039028/2019. Nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
ZO pověřilo starostu zajištěním vypracování znaleckého
posudku k žádosti o prodej nemovitosti – budova fary a její
pozemky, jejichž je Obec Velim vlastníkem.
ZO schválilo znalecký posudek č. 5026/031/20 o ceně
pozemku p. č. 38/5 v k. ú. Vítězov, zjištěná cena celkem –
10 980 Kč. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu
zákonné lhůty.
ZO projednalo a schválilo Výzvu k podání nabídek
ve zjednodušeném podlimitním řízení, jejímž zadavatelem je
Obec Velim – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
s názvem „ZŠ T. G. Masaryka Velim – Přístavba nových
učeben“, součástí je „Zadávací dokumentace“ a „Smlouva
o dílo“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí
23 053 440 Kč. Lhůta pro podání nabídek bude od zveřejnění
30 dnů.
ZO projednalo a schválilo Výzvu k podání nabídek
a zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce
ve zjednodušeném podlimitním řízení s využitím elektronické
aukce, jejímž zadavatelem je Obec Velim – „Revitalizace
brownfieldu Pianka ve Velimi“. Součástí je i smlouva o dílo.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 35 600 000 Kč.
Lhůta pro podání nabídek bude od zveřejnění 30 dnů.
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MPSV ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace
č. OPZ/2.3/047/0015763 na realizaci projektu „Péče o děti
v době letních prázdnin formou příměstských táborů v obci
Velim“ od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2022 ve výši 880 312,50 Kč.
ZO projednalo a odsouhlasilo žádost o dělení pozemků v k.ú.
Vítězov dle GP č. 269-4/2020 (dle přílohy).
Krajský úřad Středočeského kraje informoval o Rozhodnutí
o určení MěÚ v Kolíně jako příslušného pověřeného
obecního úřadu k výkonu přenesené působnosti na úseku
projednání přestupků za obec Velim s účinností od 1. 7. 2020.
Zároveň rozhodl převést na MěÚ Kolín poměrnou část 20 %
ze základního příspěvku na výkon státní správy přiděleného
obci Velim, což je 126 400 Kč (o tuto částku se Obci Velim
sníží dotace na výkon státní správy).
Na žádost Mgr. Martina Kyncla schválilo ZO výjimku z doby
nočního klidu dne 1. 8. 2020 na hřišti FC Velim nejpozději
do 2.00 hodin.
Pan Kostka informoval o projektu Vodojem Velim a dále
o záměru projektu rekonstrukce hasičské zbrojnice
ve Vítězově.
Ing. Štěpánek vznesl dotaz o koncepci realizace areálu
Pianky. Pan Kostka mu odpověděl, že jednotlivé kroky budou
navázány na získání dotace.
Dále se dotázal na výměnu linolea v nové budově školy –
Mgr. Karpeta odpověděl, že dojde k jeho výměně v rámci
reklamace.
Mgr. Kyncl požádal o sekání trávy okolo rybníka.
Paní Svobodová, DiS., žádala o zamyšlení se nad situací
v ulici Karlova – „Na Spojovačce“ chybí chodníky a regulace
rychlosti aut retardéry není příliš funkční.

Zajímavosti z mimořádného zasedání ZO Velim konaného dne
3. 8. 2020
•

•

•

ZO schválilo členy komise ve složení Mgr. Kateřina
Vaněčková, Ing. Michal Buriánek, Josef Seifert (náhradníci
Luděk Kostka, Jiří Müller, Mgr. Martin Kyncl) pro otevírání,
hodnocení a posouzení nabídek akce „ZŠ T. G. Masaryka –
Přístavba nových učeben“.
ZO schválilo členy komise ve složení Mgr. Kateřina
Bubeníková, Ing. Michal Buriánek, Josef Seifert (náhradníci
Luděk Kostka, Josef Kaftan, Pavel Kasal) pro otevírání,
hodnocení a posouzení nabídek akce „Revitalizace
brownfieldu Pianka ve Velimi“.
ZO schválilo příkazní smlouvu – Smlouva o zabezpečení
a organizaci výběrového řízení na dodavatele projektu
„Dokončení cyklostezky Vítězov – Velim podél MŠ“ s firmou
Artendr. Odměna a platební podmínky jsou stanoveny
ve smlouvě.
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 18. 8. 2020

•

•

JUDr. Těmín, Ph.D., informoval ZO o schůzce v Ball Aerosol
Velim ohledně odvětrávání zápachu a čerpání vody. Vedení
přislíbilo zaslání podkladů, což ještě neučinilo. JUDr. Těmín,
Ph.D., doporučil s firmou jednat opakovaně.
Ohledně žaloby o náhradu majetkové a nemajetkové újmy při
ublížení na zdraví informoval JUDr. Těmín, Ph.D., o návrhu
advokátky paní J. K. na mimosoudní vyřešení. Po seznámení
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ZO konstatovalo, že požadovaná finanční částka je pro
obec nepřijatelná, zvláště v situaci, kdy obec neuznává svoji
údajnou odpovědnost, tudíž bude nutné soudní jednání.
Pan Kostka informoval ZO o prohlídce chodníků ve Velimi,
které jsou v havarijním stavu.
Majiteli pozemku, jehož součástí je vyhořelá budova u nádraží,
byl dne 6. 8. 2020 zaslán dopis ohledně zabezpečení budovy.
Ing. J. B. na dopis nereagoval.
JUDr. Těmín, Ph.D., upozornil ZO na webové stránky
přidělených dotací pro obec Velim na dětské tábory
a podmínky při plnění čerpání dotace. Paní Svobodová
odpověděla, že s Mgr. Kynclem jednají o změnách
požadovaných podmínek, které budou mít pro obec větší
využití (dotace by měla být i pro dětské tábory – hasiči, Sokol
a fotbal). Ve změnách je možno zajistit i příměstský tábor
v období jarních prázdnin.
U Vítězovského rybníku bude instalována závora, která
zabrání vjezdu automobilů.
ZO schválilo „Záměr obce o prodeji pozemku p. č. 38/5 v k. ú.
Vítězov o výměře 19 m2“.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2020. JUDr. Těmín,
Ph.D., navrhl popřemýšlet o státem zkrácených financích
pro obec. Pan Kostka navrhl počkat, až proběhnou výběrová
řízení, a poté požádat paní Bernardovou o sdělení skutečného
stavu financí obce.
ZO pověřilo pana starostu k dalšímu jednání s firmou BGS
novem, s. r. o., Praha 6, Michal Svoboda, o nabídce na koupi
nemovitostí a znaleckého posudku – pozemek p. č. st. 1, jehož
součástí je stavba č. p. 1, pozemek p. č. st. 2, pozemek p. č.
1/1, pozemek p. č. 1/2 a pozemek p. č. 970/1, vše v k. ú. Velim.
Navrhovaná cena výše uvedených nemovitostí ze strany
ČD, a. s., je 540 000 Kč. ZO pověřilo pana starostu k dalšímu
jednání s touto firmou. České dráhy, a. s., O32/Odbor
správy a prodeje majetku Praha, zaslaly Žádost o potvrzení
kupní ceny prodeje pozemku p. č. 1021/17 v k. ú. Velim
(zaslání stanoviska Obce Velim) s touto navrhovanou cenou
a přílohou se Znaleckým posudkem č. 596-12/2020, o ceně
obvyklé tohoto pozemku včetně věcných břemen.
Po nabídce firmy Safeconn, s. r. o., Miloslav Koubek,
na výměnu svítidel na 10 m VO ve Vítězově za cenu 36 881 Kč
bez DPH. ZO navrhlo jiné možné řešení a doporučilo
po celém Vítězově nainstalovat led svítidla – vybrat firmu
a osvětlení zhotovit z dotačního titulu.
ZO vzalo na vědomí žádost Energie AG, Kolín, a. s., o omezení
užívání pitné vody formou opatření (od 3. 8. 2020 do 31. 10.
2020) z důvodu nedostatečného množství vody.
ZO vzalo rovněž na vědomí vyúčtování linek PID za
1. pololetí 2020.
ZO zařadilo do změny územního plánu č. 4 podnět
Bc. J. G., Praha 9, o převedení pozemku p. č. 1096/6 v k. ú.
Velim z ostatní plochy na výstavbu RD.
ZO schválilo smlouvu s firmou Geoperfect, s. r. o., Světlá nad
Sázavou, o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. IV-126024240/VB/1, Velim, náměstí Obránců míru, KNN p. č. 945,
vlastník Obec Velim, p. č. 945/1 a 990/1 v k. ú. Velim.
ZO schválilo žádost firmy SEG, s. r. o., Praha, o souhlas se
smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvou o právu provést stavbu a dohodu o umístění stavby
č. IE-12-6010339/VB/1. Název stavby – Velim, přepojení z TS
KO_0597.
ZO vzalo na vědomí informace od firmy Nykos, a. s., Ždánice,
týkající se zpětného odpadu elektrozařízení značky Samsung.
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(Společnost Asekol, která dosud likvidaci zajišťovala, totiž
oznámila, že elektroniku už nebude odebírat a odvážet,
protože nemá smlouvu se Samsungem. Tu získala konkurenční
společnost REMA Systém, která se však s většinou sběrných
dvorů dosud nedohodla.)
Na žádost V. Š. schválilo ZO výjimku z doby nočního klidu
dne 22. 8. a 18. 9.2020.
ZO schválilo výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace
na akci „Dokončení cyklostezky Vítězov – Velim podél MŠ“,
předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 081 782 Kč
bez DPH. Výzva bude zveřejněna po dobu soutěžní lhůty
na úřední desce. Rovněž schválilo oslovení firem pro podání
nabídek – K+G – tranzit, spol. s r. o., Velim, Dočkal CZ, s. r. o.,
Polní Voděrady, Swietelsky stavební, s. r. o.
ZO přijalo dotaci od MV-GŘ HZS ČR a zavázalo se
dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou
dotací do plné výše z vlastních zdrojů – dotace na nákup
dopravního automobilu JSDH (EDS:014D241 000142).
Pan starosta informoval ZO o stavebních úpravách
a nepovolené stavbě nově vzniklých „Potravin“ ve Velimi
v ulici Riegrova (bývalý Sen), na p. č. 599 v k. ú. Velim
a pozemkové parcele č. 44/16 v k. ú. Velim. Nepovolená
stavba se nachází na pozemku p. č. 968/2 v k. ú. Velim, kde je
majitelem Obec Velim. ZO navrhuje všemi hlasy tuto stavbu
odstranit.
Pan starosta navrhl po dohodě s ředitelkou MŠ Velim paní
Svobodovou, DiS., a ředitelem ZŠ Velim Mgr. Karpetou
z důvodu ponížení daňových výnosů obce pokrátit příspěvky
na provoz příspěvkových organizací následovně: MŠ pokrátit
příspěvek o 2 splátky, celkem o 200 000 Kč, ZŠ pokrátit
příspěvek o 1 splátku, celkem o 250 000 Kč. O uspořenou
částku 450 000 Kč navrhl posílit rozpočet na dokončení
cyklostezky před MŠ. ZO tento návrh schválilo.
JUDr. Těmín, Ph.D., se dotázal na vlastníka recyklační linky
mezi Velimí a Cerhenicemi. Pan starosta odpověděl, že
vlastníkem je pan Vrkota z Nové Vsi I, odpad je recyklován
a odvážen.
Dále se zajímal, jaký bude chod a opatření základní školy
a tělocvičny od 1. 9. 2020 v souvislosti s covid-19. Odpověděl
Mgr. Karpeta, že školy obdržely od MŠMT manuál o zahájení
školní docházky a o doporučených hygienických pravidlech
v této souvislosti. Tělocvična bude fungovat za určitých
hygienických podmínek. Mgr. Karpeta zařídí ve škole
maximální hygienický provoz.
JUDr. Těmín, Ph.D., v rámci diskuse požádal, zda
by Ing. Buriánek mohl zjistit možnost získání dotací
na komunikace.
Dále požádal vypracovat zprávu rozpočtového výhledu
ve kterém se promítne hospodaření obce.
Ing. Štěpánek předložil ZO žádost v souvislosti s přípravou
nového jízdního řádu pro rok 2021 ohledně rozšíření
vlakového spojení Velim – Praha. Jedná se o zařazení
železniční stanice Velim do výčtu železničních stanic
spěšného vlakového spojení mezi Prahou a Kolínem (ranní
a odpolední spoj). ZO pověřilo pana starostu k zaslání žádosti
na Integrovanou dopravu Středočeského kraje, Praha.
Dále se zeptal, zda je dokončena kolaudace cyklostezky,
a zároveň připomněl umístění laviček a odpadkových košů
u cyklostezky (po kolaudaci). Také navrhl vysazení stromků
podél cyklostezky. Pan starosta navrhl s výsadbou stromků
vyčkat kvůli výkopům pro vybudování vodovodu ve Vítězově.
Ing. Štěpánek požádal, aby bylo opraveno chybné znění ze
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„Zápisu ZO č. 7/2020“, kde byl uveden požadavek na prořez
stromů na soukromém pozemku paní Urbánkové. Správně
mělo být napsáno „na soukromém pozemku pana Chláda“.
Pan Müller požádal o zametení podél cyklostezky.
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 2. 9. 2020
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Pan starosta informoval ZO o jednání se zástupci Krajského
úřadu Středočeského kraje, ohledně opravy komunikace
v Pražské ulici. Oprava je plánována na rok 2023 nebo 2024.
Pan Kasal předložil cenovou nabídku na opravu obecních
bytů: byt ulice Palackého 487 – 307 230 Kč bez DPH, byt
ulice k Sídlišti 541 – 77 200 Kč bez DPH. JUDr. Těmín, Ph.D.,
navrhl po rekonstrukci bytů výběr nájemníků obálkovou
metodou. ZO cenové nabídky od firmy KAS-OKNA, s. r. o.,
Velim, schválilo.
Pan Nezavdal předložil a předal na dnešním ZO technickou
zprávu od Ing. Jambora „Výstavba přechodu pro chodce
na křižovatce ul. Palackého a ul. U Koupaliště, Obec Velim.
Pan starosta informoval ZO o soudním jednání s paní J. K.,
které se konalo dne 24. 8. 2020. Soudní jednání bylo odročeno.
Ing. J. B. jako majiteli pozemku, jehož součástí je vyhořelá
budova u nádraží, byl zaslán dopis, na který nereagoval. Pan
starosta informoval, že si doporučený dopis nepřevzal. ZO
uložilo panu starostovi, aby požádal příslušně dotčené orgány
o posouzení stavby.
Znalecký posudek na faru byl vyhotoven a je k nahlédnutí
na OÚ Velim. JUDr. Těmín, Ph.D., konstatoval, že prodej
fary je nekorektní, jelikož je to jediná veřejná stavba, kterou
obec vlastní. Původní záměr byl využít faru k dalšímu užívání
(pro spolky, moderní obecní úřad v místě fary atd.). Dále
vznesl dotaz, zda platí informace od pana Semeráda (firma
Artendr), že by fara mohla být opravena z 90 % dotačních
titulů. Doporučuje oslovit i jiné firmy na zadávání dotací.
Pan Kostka konstatoval, že budova fary je staticky narušena
a její oprava bude neúměrně nákladná. Preferuje dotace
na výstavbu vodojemu ve Velimi a vodovodu ve Vítězově.
JUDr. Těmín, Ph.D., navrhl, aby Ing. Buriánek zajistil dotační
titul na faru. Pan Kostka odpověděl, že Ing. Buriánek dozoruje
pro obec z pozice odborníka průběh jednotlivých stavebních
akcí v obci a doporučil JUDr. Těmínovi, Ph.D., navržení
studie na faru, kterou pak předá Ing. Buriánkovi. Dále pan
Kostka uvedl, že si nepamatuje, že by ZO hlasovalo o prodeji
fary. Mgr. Karpeta a Mgr. Kyncl konstatovali, že faru v tuto
chvíli neprodáváme, a navrhují vypracování návrhu idejí tak,
aby fara měla nějaký význam. JUDr. Těmín, Ph.D., uvedl, že
je připraven ustoupit z toho, aby se budova fary zachránila
(zboření), ale ať se neprodává pozemek.
ZO schválilo v opravném znění návrh „Směrnice k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu Obec Velim“. (Ing. Štěpánek
navrhl zpřesnit ve směrnici bod 2, odst. 2, že výzvy budou
zveřejněny na úřední desce a webových stránkách po dobu
10ti pracovních dnů, v bodu 2, odst. 3 dopsat do 3 pracovních
dnů.)
Ohledně nepovolené stavby nově vzniklých „Potravin“ (bývalý
Sen) se na zasedání ZO dostavil její majitel pan D. V. T. Pan
starosta navrhl dvě varianty – nepovolenou stavbu zbourat
nebo pozemek od obce odkoupit (celková výměra pozemku
cca 13 m2). Majitel stavby souhlasil s odkoupením pozemku
za cenu 12 000 Kč/m2. Záměr na prodej pozemku p. č. 968/2
v k. ú. Velim bude vyvěšen na úřední desce po dobu zákonné
lhůty po dodání všech potřebných dokladů.
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Mgr. Karpeta podal ZO zprávu o zahájení školní docházky
a činnosti oddělení školní družiny týkající se zabezpečení
chodu při současných opatřeních covid-19. Pan Nezavdal
učinil dotaz týkající se nové sportovní haly a spolků.
Mgr. Karpeta mu doporučil jednat se správkyní haly.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2020. JUDr. Těmín,
Ph.D., připomněl, že z důvodu covid-19 budou obcím kráceny
daně, a žádá, aby paní Bernardová vypracovala zprávu
rozpočtového výhledu, ve kterém se promítne hospodaření
obce. ZO pověřilo pana starostu vypracováním predikce.
ZO schválilo členy komise ve složení Ing. Michal Buriánek,
Ondřej Chyba, Josef Seifert (náhradníci Luděk Kostka,
Mgr. Petr Karpeta, Mgr. Martin Kyncl) pro otevírání,
hodnocení a posouzení nabídek akce „Dokončení cyklostezky
Vítězov – Velim podél MŠ“.
ZO vzalo na vědomí Protokol o výsledku fyzické kontroly expost k projektu reg. č. CZ.1.15/3.3.00/83.01929 „Sportovní
hřiště se zázemím Velim“ od ROP Střední Čechy. Kontrola
nezjistila žádné nedostatky.
Ing. H. B., MBA, Praha, podal žádost o prošetření rychlosti
automobilů ve Vítězovské ulici. ZO pověřilo pana starostu
k dalšímu jednání.
Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky, Praha, zaslalo
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 014D24100 0142 Velim –
Vítězov DA (SČK) – Dopravní automobil ve výši 450 000 Kč.
Ohledně žádosti o opětovné projednání umístění stavby
na pozemku p. č. 1101 a 1027 v k. ú. Velim doporučuje ZO
pozvat majitele na příští zasedání.
Safeconn, s. r. o., zaslala cenovou nabídku ve výši 152 319 Kč
bez DPH na výměnu LED svítidel ve Vítězově. David
Müllner, Gusto Energy, Kolín, zaslal cenovou nabídku ve výši
85 935 Kč bez DPH na LED veřejné osvětlení ve Vítězově. ZO
navrhlo oslovit firmu Gusto Energy, Kolín, na vypracování
energetického auditu a projektové dokumentace veřejného
osvětlení po celém Vítězově.
Na žádost M. F. povolilo ZO výjimku z doby nočního klidu
v k. ú. Velim dne 5. 9. 2020 od 22.00 do 1.00 hodiny.
Na žádost J. S. povolilo ZO výjimku z doby nočního klidu
v k. ú. Vítězov dne 12. 9. 2020 od 22.00 do 1.00 hodiny.
Pan Kostka informoval ZO, že na základě podkladů
od Mgr. Kateřiny Bubeníkové, která organizuje výběrové
řízení na dotaci akce „ ZŠ T. G. Masaryka Velim – Přístavba
nových učeben“, pan starosta rozhodl o zrušení tohoto
výběrového řízení z důvodu velkého množství dodatečných
informací. Pan Kostka poskytne ZO zprávu, na jejímž základě
bylo otevírání obálek zrušeno.
ZO rozhodlo o znovuvypsání výběrového řízení na dotaci
akce „ ZŠ T. G. Masaryka Velim – Přístavba nových učeben“
na základě stejné zadávací dokumentace.
JUDr. Těmín, Ph.D., požádal pana starostu o vypracování
rozpočtového výhledu na rok 2021.
Dále vysvětlil ZO náležitosti evidenčního listu, který je
součástí nájemních smluv. Vypracuje dodatky k nájemním
smlouvám.
Ing. Štěpánek učinil dotaz, zda se bude pokračovat v dalších
stavebních úpravách u zvoničky ve Vítězově. Odpověděl pan
starosta, že bude následovat oprava zábradlí a terénní úpravy
kolem zvoničky a pomníku.
Ing. Štěpánek se zeptal, zda je obec smluvně svázána s panem
Šmídem na provozování atrakcí o velimské pouti. Pan
starosta odpověděl, že není. ZO doporučilo účast jiné firmy,
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která vlastní pouťové atrakce. Dále navrhl ponechat termín
konání velimské pouti dle zvyku vždy po svátku sv. Vavřince.
Mgr. Karpeta navrhl, aby pan farář dostatečně včas informoval
o termínu konání poutní mše.
Pan Kasal doporučil zamyslet se nad vybudováním dalšího
dětského hřiště v obci. Pan Kostka odpověděl, že dětské
hřiště je plánováno v bývalých kasárnách v dotačním titulu
brownfieldu. Pan starosta na příštím zasedání ZO předloží
cenový návrh prvků na dětské hřiště.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ
KONÁNÍ VOLEB
Starosta obce Velim podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu
Parlamentu České republiky se konají:
v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin
v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 hodin

do 22.00 hodin a
do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 – budova OÚ Velim, náměstí
Obránců míru 120, velká zasedací místnost – pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ulice Pražská,
Sokolská, tř. Krále Jiřího, Riegrova, Ve Dvoře, Vítězovská, Polní,
Za Fajberkem, nám. Obránců míru
ve volebním okrsku č. 2 – Základní škola Velim, K Sídlišti 563,
přízemí – pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: ulice Palackého, Armádní, Dolní Nouzov, Horní Nouzov,
l. máje, Dvořákova, K Sídlišti, Karlova, Krátká, Křížová, Zahradní,
Na Skalce, Na Skále, Nádražní, Novoveská, Okružní, Školní, Tylova,
U Hřiště, U Koupaliště, Václavská, Sadová
ve volebním okrsku č. 3 – budova bývalého OÚ Vítězov, čp. 29
– pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Vítězov
3. Nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb budou voliči
dodány hlasovací lístky. Na žádost voliče vydá ve dnech voleb
okrsková volební komise za chybějící nebo jinak označené
hlasovací lístky nové.
4. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže
volič platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem České republiky.
5. Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem).
6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
v pátek dne 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 10. října 2020 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin
V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací
lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
Josef Seifert, starosta obce Velim

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Hašplová Marie, Velim
Rezlerová Hana, Velim
Baláček Petr, Velim
Macháčková Eva, Velim
Stinková Eva, Velim
Fadrhoncová Hana, Velim
Hos Josef, Velim
Šátek Zdeněk, Velim
Holoubková Božena, Velim
Sixta Pavel, Velim
Křivohlavá Věra, Velim
Bednárik Andrej, Velim
Baláčková Vlasta, Velim
Chroustovská Věra, Velim
Farkašová Hana, Velim
Slabý Josef, Velim
Součková Marie, Velim
Břečka Ladislav, Vítězov
Gregor Zdeněk, Velim
Fořtová Dagmar, Velim
Sixta František, Velim
Uhlířová Miloslava, Velim
Podhrázská Hana, Velim
Moučková Miloslava, Velim
Rabová Alena, Velim
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Klasna Zdeněk, Vítězov
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Manželství uzavřeli:
Michal Soukal a Ivana
Nedobitá
Martin Kyncl a Kateřina
Holanová
Blahopřejeme!
Zlatou svatbu oslavili:
Andrej a Ludmila Bednárikovi
Blahopřejeme!
Zemřely:
Vyšatová Marie, Velim
Podnecká Jana, Velim
Hervertová Ludmila, Velim
Čest jejich památce!
Narodili se:
Buřič Martin, Vítězov
Ladýř Josef, Velim
Rodičům blahopřejeme!

Poděkování
Ráda bych poděkovala panu starostovi Josefu Seifertovi a paní
Monice Slabé, kteří jménem OÚ Velim blahopřáli mé mamince
Vlastě Baláčkové k jejím narozeninám. Velmi ji to potěšilo.
Jana Špínová
Děkuji panu starostovi Josefu Seifertovi a paní Monice Slabé za
přání, dar i milou společnost, které se mi dostalo při příležitosti
mých osmdesátých narozenin. 
Eva Macháčková
ZŠ T. G. Masaryka již tradičně děkuje paní J. Slavíkové a firmě
GIRA Fruit, s. r. o., za dárky pro prvňáčky.
Také letos připravila pro naše prvňáky velkou část potřebných
pomůcek do 1. třídy firma Ball Aerosol Packaging. Vzhledem
k situaci je slavnostně předala pouze paní učitelka, radost však
rozhodně menší nebyla. Děkujeme.
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První data ze svozu plastů a směsného
odpadu

Třetí ročník Velimských trojek
v nohejbale Sokola Velim

Systém svozu odpadu „door to door“ už je tu s námi od
1. 4. 2020, tedy tři měsíce. Dostupná data v grafu svozu
plastů zatím naznačují, že se revoluce nekonala. Součet
váhy plastů za první pololetí 2019 a 2020 se liší o 2 %
ve prospěch letošního roku. Ale opravdu se nic nezměnilo?
Druhý graf ukazuje směsný odpad, u něhož byl zaveden od
1. 4. 2020 14tidenní interval svozu. Na něm je již jasné, že
změna nastala! Za první pololetí klesl objem a váha odpadu
o cca 22 %. Pokud vezmeme v úvahu jen poslední tři měsíce,
tak je to dokonce 32 % !!!! To je úspěch, za který vděčíme
Vám, občanům. Nevíme, jak s odpady celkově zamíchal
covid-19, který obecně snížil spotřebu, ale z grafu plastů
můžeme i tak číst, že zatímco do konce března 2020 se
na objemu plastů mohli podílet i občané z jiných vesnic či
podnikatelé, od dubna jsou odpady opravdu jen Velimáků
a Vítězováků.
Možné zavedení 14tidenního svozu plastů, po kterém
někteří spoluobčané volají, by pro obec znamenalo příplatek
200 000 Kč, tedy přeneseně cca 90 Kč na osobu, a bylo
odloženo. Při posledním červnovém svozu nebylo mnoho
nádob, které by plasty přetékaly tak, aby nešlo zavřít víko,
či byl vedle navíc pytel. Potíž může nastat v měsících, kdy
svoz vychází po pěti týdnech, což bylo v květnu a v srpnu
a do konce roku ještě v říjnu. Případnou změnu nárokovaných
nádob by musela řešit nová vyhláška, což je možné až příští
rok. Prozatím tedy zůstává možnost externích pytlů, nákup
své vlastní další nádoby nebo odvoz nadbytečného plastu
k volně přístupným kontejnerům v uličce u ČOV Velim.
Děkujeme, že třídíte.
Děláme to pro sebe!

Změna pro Velim

Již třetí ročník Velimských trojek se uskutečnil 18. července
2020. A byl to dramatický turnaj. Hlavně pro pořadatele.
Po deštích, které skrápěly hřiště po celý předcházející týden,
stála ráno na jednom z nich voda. Začalo se tedy hrát pouze
na jednom hřišti a druhé se díky sluníčku a snaze pořadatelů
zprovoznilo během turnaje. Výhodou bylo, že jsme nemuseli
hřiště jako v minulých letech kropit. Na turnaj se přihlásilo deset
trojic (převážně účastníků minulých ročníků). Oddíl nohejbalu
Sokola Velim postavil tři trojice: Velim A – Kratochvíl, Hála,
Padělek, Velim B –Brant, Funda, Sedláček, Velim C – Drahovzal,
Filoun, Srp. Dvě skupiny po pěti trojicích si zahrály o co nejlepší
umístění do vyřazovací části. Do ní postupovaly první čtyři
týmy, nepostoupila trojice Velimi C. Velim A svoji skupinu
vyhrála, ale Velimi B se nepodařilo uhrát ve druhé skupině lepší
než čtvrté místo. A tak hned v prvním kole vyřazovací části došlo
na derby. V něm byla lepší Velim A. Vlastně všichni favorité se
probojovali do semifinále. Po dramatických bojích postoupily
do finále Velim A a Havlovice. O třetí místo si zahráli Bálkovi
a Sendražice. Bálkovi byli o chloupek lepší a zvítězili 2:1. Ve finále
Velim A nenašla na Havlovice tu správnou taktiku, celé utkání
jen výsledkově dotahovala skóre a prohrála 0:2.
Vítězem a obhájcem vítězství z minulého ročníku se staly
Havlovice (Stierand, Stierandová, Řehák), 2. místo Velim
A (Kratochvíl, Hála, Padělek), 3. místo Bálkovi (Bálková, Bálek J.,
Bálek F.), 4. místo Sendražice (Kobliha, Linhart, Havrilko). Cenu
pro nejmladšího hráče převzal Zádrobílek z Českého Brodu
(10 let). Cenu pro nejlepší hráčku získala hráčka Havlovic
S. Stierandová (a tím ji i obhájila).

Velim – svoz plastů

Velim – svoz směsného odpadu

Konečné pořadí turnaje:
1. Havlovice – Stierand, Stierandová, Řehák
2. Velim A – Kratochvíl, Hála, Padělek
3. Bálkovi – Bálková, Bálek J., Bálek F.
4. Sendražice – Kobliha, Linhart, Havrilko
5. Broďáci – Červenka, Jedlička, Zádrobílek
6. Dačického synky – Břinčil, Němec, Pilc
7. Velim B – Brant, Funda, Sedláček
8. Tukani – Šmol, Šmol, Bíza
9. Lutadores – Šulcová, Šulc, Finta
10. Velim C – Drahovzal, Filoun, Srp
Organizaci a přípravu turnaje zajišťovali hráči oddílu nohejbalu
TJ Sokola Velim. Partnery turnaje byl Pivovar Nymburk,
Kominík Chotětov, FSV Moto Velim, Kácení stromů Z. Hála a
Z. Drahovzalová, která darovala cenu pro nejlepší hráčku.
Ing. B. Filoun

Letní dětská rekreace
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O Letní dětskou rekreaci v Horním Bradle bývá tradičně velký
zájem. Nejinak tomu bylo i letos. Rekreace na okamžik umožnila
zapomenout na situaci z letošního jara a dovolila setkání dětí
před návratem do školy. Děti se po dlouhé odmlce opět rády
setkaly, aby společně strávily závěr července. Díky příznivému
počasí si užily bezstarostný týden na téma „Na skok do Afriky“.
Pobyt byl naplněný soutěžemi, koupáním, výletem, opékáním
buřtů i zpěvem u táboráku.
Poděkování:
Tímto bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu ve Velimi
za finanční podporu, bez
které by nebylo možné akci
uskutečnit.
Poděkování
patří rovněž realizačnímu
týmu,
který
zabezpečil
programovou náplň a péči
o účastníky (K. Bodláková,
H. Kaprálková, D. Francová,
L. Krauseová, B. Krauseová
a R. Sixta, praktikanti J. Bulgr
a L. Rambousek). A nesmím
zapomenout ani na rekreanty,
kteří
vytvořili
skvělou
atmosféru. Všem moc děkuji.

J. Pospíšil

Sběrný dvůr – informace

Řád veřejného pohřebiště obce Velim

Ukládání odpadu ve sběrném dvoře ve Velimi je zdarma pro
místní občany s trvalým pobytem a občany, kteří vlastní rekreační
objekt v obci a mají uhrazen poplatek za odvoz komunálního
odpadu.
Od září 2020 bude sběrný dvůr u ČOV ve Velimi otevřen opět
vždy ve středu od 16 do 17 h a v sobotu od 9 do 10 h. Pozor –
bioodpad (větve, trávu, listí) již není možno ukládat do objektu
bývalých kasáren, ale do sběrného dvora!
Seznam odpadů, které lze vyvézt do sběrného dvora:
• starý nábytek, koberce
• nebezpečné odpady z domácností (televize, lednice, počítače,
zářivky, ...)
• stavební a demoliční odpad v omezeném množství (přívěsný
vozík za osobní automobil)
• sanitární keramika (wc, umyvadlo, dlaždičky, ...)
• pračka, sporák
• pneumatiky od osobního automobilu
• železný šrot
• ořezané větve a shrabané listí

Od 25. 8. 2020 máme novou obecně závaznou vyhlášku týkající
se našich hřbitovů. Vybrali jsme několik bodů:
• otevírací doba hřbitovů: 1. 10 – 31. 3. od 7 do 18 h, 1. 4. –
30. 9. od 7 do 20 h, návštěvníci jsou povinni odejít do konce
otevírací doby bez upozornění
• dětem do 10 let povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby
• zákaz vstupu pod vlivem návykových a psychotropních látek,
zákaz konzumace alkoholických nápojů, kouření
• zákaz jízdy na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech,
koloběžkách apod.
• zákaz vodit psy, kočky a jiná zvířata
• návštěvníci jsou povinni chovat se důstojně a pietně s ohledem
na toto místo, není dovoleno chovat se hlučně, používat audio
a video přijímače
• odpadky a odpad z hrobů odhazovat do nádob k tomu
určených (kontejner)
• svítidla zabezpečit proti vzniku požáru
• návštěvníkům je zakázáno provádět zásahy do vzrostlé zeleně
• nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na dobu 10 let
• v případě nájmu hrobového místa v podobě hrobu musí
být nájemní smlouva v souladu s dodržením tlecí doby evangelický hřbitov 10 let, katolický hřbitov 15 let
• nájemce je povinen zajišťovat údržbu hrobového místa
a neprodleně zajistit opravu, pokud je např. narušena stabilita
• na hrobovém místě lze vysadit strom nebo keř pouze
s písemným svolením provozovatele/správce, nepovolené
dřeviny může provozovatel odstranit
• právní vztahy neupravené tímto řádem se řídí zákonem
o pohřebnictví
• provozovatel písemně upozorní nájemce po skončení doby nájmu,
s opuštěným místem se postupuje podle občanského zákoníku

Změna otevírací doby Pošty Velim
Od 1. 10. 2020 je otevírací doba Pošty Velim, Palackého 452,
změněna takto:
Pondělí, středa
11 – 12 h a 13 – 18 h
Úterý, čtvrtek, pátek 8 – 12 h a 13 – 15 h
Sobota
8 – 10 h
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Výsledky a tabulky:
A: Klíčany – Velim 3:2, Velim – Tuchlovice 4:1, Nespeky –
Velim 1:2, Velim – Dobrovice 4:3, Velim – Český Brod B 3:1
B: Velim – Jestřabí Lhota 5:0, Pečky B – Velim 1:7, Velim –
Červené Pečky/Pašinka 6:0, Libodřice – Velim 3:2 (na PK),
Velim – Ratboř 3:0, Krakovany – Velim 1:2
Dorost (st. a ml.): VKutná Hora – Velim 1:2 a 0:6, Pšovka
Mělník – Velim 1:6 a 1:5, Velim – Nymburk 2:1 a 1:4,
Poděbrady – Velim 4:3 a 2:2, Velim – Brandýs n/L 8:1
a 1:0, Velim – Kunice 2:1 a 2:1, Mělník – Velim 4:4 a 1:5,
Slaný – Velim 0:6 a 2:1, Velim – Lety 14:2 a 7:1
Starší žáci: Mladá Boleslav – Velim 8:0, Velim – Zruč n/S
1:15, Velim – Dobrovice 1:4
Mladší žáci: Bečváry – Velim 7:5, Velim – Dobré Pole/
Kostelec n/Č. l. 1:5, Dolní Chvátliny – Velim 3:8
Více na www.fotbal.cz
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