ZPRAVODAJ
OBCE VELINY
číslo 2022/3 ____________________ www.veliny.cz _______________říjen 2022
Vážení a milí občané Velin,
srdečně Vás tímto všechny zdravím. V měsíci září u nás proběhly volby do zastupitelstva a nyní Vám
mohu oznámit, že dne 24.10.2022 se bude konat ustavující zasedání zastupitelstva obce Veliny, kde
bude zvoleno nové vedení.
Nyní mi dovolte, abych krátce vzpomenul na minulé volební období. Z akcí, které se uskutečnily bych
určitě vzpomenul:
- silniční průtah obcí s povrchem, novým přechodem a autobusovými zastávkami,
kde nebylo vůbec jednoduché zajistit stavební povolení.
-

vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem

-

oprava stávajících chodníků

-

výsadba zeleně (lípy, živé keře), úpravy před obecním úřadem
přeložka el. vedení a následné vybudování chodníků včetně vjezdů
nákup budovy prodejny a zahájení opravy střechy a otevření obchodu
rekonstrukce na táboře Mlýnek
oprava sportoviště (nové oplocení, oprava zábradlí a terasy)
doplnění herních prvků
nátěry a úpravy v areálu kostela sv. Mikuláše
rekonstrukce čistírny odpadních vod

Velice důležité je schválení a odeslání žádosti na Pozemkový úřad, která se týká vybudování cesty a
protipovodňového opatření.
Dále je schválena žádost na radarové měření v naší obci Ředitelstvím silnic a dálnic..
K dnešnímu dni 18.10.2022 je stav finančních prostředků na našich účtech : 12.634.623,88 Kč
Obec také vlastní stavební parcely o výměře okolo 31.tis.m2 což může být naší budoucností.
Ne, vždy se však vše daří a já sám vnímám i věci nepodařené. Například za část peněz na našem účtu
se mohla vybudovat kompletní rekonstrukce hasičské zbrojnice, na kterou je připravený projekt.
A to asi nejpodstatnější jsou naše vzájemné lidské vztahy, které nejsou nejlepší – důkazem jsou
pomluvy, lži, intriky a naše rozdělenost.
A protože jsem optimista, tak věřím v obrat k lepšímu. Já sám se o to i po skončení starostování budu
snažit. Chci založit Velinský spolek, jehož náplní bude péče o kostel sv. Mikuláše a zároveň využití
možnosti setkání v tomto unikátním prostoru. Velkou snahou bude osazení zvonice posledním
chybějícím zvonem a činnost skupiny zvoníků.
Jelikož jsem členem spolku R35 budu se aktivně snažit o urychlení výstavby obchvatu naší obce R36.

Za 20 let starostování, jsem zažil spousty skvělých okamžiků a to hlavně díky Vám občanům Velin.
Děkuji. Veliny jsou má srdcová záležitost a bude tomu tak i nadále…

S úctou
Petr Krejcar, starosta obce
Aktuálně z OÚ:
•
•

•

Obecní úřad má ještě volné kompostéry, pokud byste měli zájem o bezplatné zapůjčení
kompostéru, tak se zastavte v úředních hodinách na OÚ sepsání smlouvy
Připomínáme, že splatnost poplatků za 2.pololetí (odpady, stočné) uplynula 15. října, kdo
ještě nemáte uhrazeno, tak úhradu můžete provést bankovním převodem na účet obce
č. 19-2583650257/0100 KB, a.s. (VS=číslo popisné) nebo uhraďte v hotovosti v kanceláři OÚ.
Děkujeme všem, kteří dodržují vyhlášku a platí včas.
Připomínáme správné třídění odpadu-biologický odpad (posekaná tráva, zbytky rostlin z letní
výsadby, apod. ) rozhodně nepatří do popelnice! Na rostlinný odpad můžete využít právě
výše nabízený kompostér. Tím, že vhodíte rostlinný odpad do směsného odpadu, zbytečně
navyšujete váhu směsného odpadu a tím i výši úhrady místního poplatku na příští rok. Pokud
si nejste jistí, kam který odpad správně patří, kontaktujte pracovníky OÚ, rádi vám poradíme.

POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Místo konání:
Doba konání:

Obec Veliny– sál hasičské zbrojnice, I. patro
24.10. 2022 od 19:00 hod.

Navržený
program:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Slib zastupitelů a schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
6) Rozpočtové opatření č.3
7) Diskuze

Srdečně vás zveme!

