INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DOLNÍ ZÁLEZLY

PRO OBâANY OBCE V¯TISK ZDARMA

DUBEN 2011

SLOVO STAROSTY OBCE
VYCHÁZÍ DRUHÉ âÍSLO ZÁLEZELSKÉHO ZPRAVODAJE V TOMTO ROCE. OD PROSINCE
1999, KDY VY·LO PRVNÍ âÍSLO ZPRAVODAJE, JE TO 35. V¯TISK.
Dne 23. bﬁezna od 18 hodin probûhlo 2. veﬁejné zasedání zastupitelstva
obce. Zápis ze zasedání je na dal‰ích
stránkách tohoto zpravodaje. Na doporuãení nadﬁízeného orgánu se na tomto
zasedání schvalovaly nové obecní vyhlá‰ky o poplatcích v obci. PÛvodní
platné vyhlá‰ky jiÏ neodpovídaly dne‰ním poÏadavkÛm.
V mûsíci únoru a bﬁeznu se pracovalo na svedení do kanalizace pûti novû
vznikl˘ch pramenÛ nad DláÏdûnou
ulicí. Tyto prameny vznikly vlivem siln˘ch podzimních de‰ÈÛ a nûkter˘m obãanÛm tekla podzemní voda do sklepÛ
rodinn˘ch domkÛ. Na tuto akci jsme
dostali dotaci od SESO 50 tis. Kã.
Do konce bﬁezna probûhlo pût spoleãensk˘ch akcí na sále v Penzionu
Labe. Dvû akce poﬁádal obecní úﬁad
(ples a Josefovskou zábavu), tﬁetí
akce, ma‰karní ples pro dûti, byla ve
spolupráci s majitelkou penzionu a
dal‰í dvû akce byly zaji‰tûny soukrom˘mi osobami.
Tﬁicátého dubna v sobotu jste v‰ichni
zváni na pálení ãarodûjnic, které bude
zakonãeno ohÀostrojem. Na kvûten se
pﬁipravuje autobusov˘ zájezd.

Vûﬁím, Ïe se pﬁihlásí co nejvíce obãanÛ, abychom nemuseli volná místa
doplÀovat cizími lidmi.
Obec zajistila pro obãany kominickou
firmu, která prohlédla komíny, vystavila

Dûdi z na‰í ‰kolky objevují jaro....

revizní zprávy a doporuãila opravy.
Této sluÏby vyuÏilo na padesát domácností.
Miroslav Such˘,
starosta obce

Více fotografií najdete na str. 6-7

Poﬁádek a ãistota v obci
V na‰í obci dochází díky nûkter˘m majitelÛm psÛ k v˘raznému zneãi‰Èování veﬁejn˘ch
prostranství exkrementy. RovnûÏ volné pobíhání psÛ není v souladu s obecním poﬁádkem.
Volné pobíhání psÛ je nebezpeãné, zejména pro malé dûti. Exkrementy nejsou jen zneãi‰Èujícím prvkem, ale mohou b˘t i pÛvodcem
nemocí.
Proto bychom rádi majitele psÛ, jménem
Obecního zastupitelstva poÏádali, aby dbali
poﬁádku v obci, své psy nenechali volnû pobíhat a po sv˘ch psech uklízeli.
Dûkujeme!!

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Zálezly, které se konalo dne 23. bﬁezna 2011
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu
Dolní Zálezly od 18.00 hodin, ukonãeno bylo v 19.35 hodin. Jednání vedl
starosta obce, pan Miroslav Such˘.
■ Pﬁítomno: 7 ãlenÛ zastupitelstva
obce
■ Omluveni: 0
■ Neomluveni: 0
■ Obãané: 9
1. ZAHÁJENÍ
Starosta pﬁivítal ãleny zastupitelstva
obce a obãany obce. Konstatoval, Ïe
zasedání zastupitelstva obce je usná‰ení schopné.
Starosta urãil zapisovatele pro poﬁízení zápisu z 2. zasedání zastupitelstva obce: pí. PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni
a schváleni: pan MUDr. Konschill a p.
Zíka, vypracováním usnesení p. Vesel˘
Jiﬁí.
V pﬁípadû potﬁeby starosta pﬁedloÏí
návrh na sloÏení návrhové komise
a tento nechá odsouhlasit.
Starosta dále pﬁedloÏil návrh programu 2. zasedání zastupitelstva obce tak,
jak byl vyvû‰en na úﬁedních deskách:
PROGRAM:
11) Zahájení
12) Schválení jednacího ﬁádu obce
13) Schválení nov˘ch vyhlá‰ek
o poplatcích ã. 1 - 4
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14) Schválení nové vyhlá‰ky
o shromaÏìování a sbûru odpadu
v obci
15) Smlouva s âEZ distribuce a.s.
16) Smlouva o odchytu psÛ se ZOO
17) Slovo starosty
18) Diskuse obãanÛ a ãlenÛ
zastupitelstva
19) Projednání a schválení usnesení
10) Závûr zasedání
Hlasování o programu dne‰ního zasedání zastupitelstva obce:
pro: .......................schvaluje 7 hlasy
proti: ................................................0
zdrÏel se: .........................................0
Program dne‰ního zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
2. SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ¤ÁDU
OBCE
âlenÛm zastupitelstva obce byl
pﬁedloÏen návrh jednacího ﬁádu zastupitelstva obce, kter˘ byl vypracován p.
Such˘m a JUDr. Zemanem a poté pﬁedán nadﬁízenému orgánu k pﬁipomínkování.
Jednací ﬁád byl na základû pﬁipomínek upraven do podoby tak, aby odpovídal jednacím ﬁádÛm jednotliv˘ch
obcí.
Starosta p. Such˘ uvedl k jednacímu
ﬁádu:
ãlánek 7 odst. 7
„Pﬁed zahájením projednávání jednotliv˘ch bodÛ se mohou zastupitelé
usnést vût‰inou hlasÛ pﬁítomn˘ch zastupitelÛ o tom, Ïe kaÏd˘ mÛÏe mluvit
v téÏe vûci maximálnû dvakrát a ome-
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zení délky jednotliv˘ch diskusních pﬁíspûvkÛ k vûci jsou dvû minuty“.
Hlasování o schválení jednacího
ﬁádu obce:
pro: ..................................................7
proti: ................................................0
zdrÏel se: ..........................................0
Jednací ﬁád zastupitelstva obce byl
schválen.
3. SCHVÁLENÍ NOV¯CH VYHLÁ·EK
O POPLATCÍCH â. 1 - 4/2011
Obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 1 - 4
byly také upraveny nadﬁízen˘m orgánem a byly doporuãeny v textu uveden˘m v pﬁedloÏen˘ch návrzích.
Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 1/2011
o místním poplatku ze psÛ
Ceny psÛ:
1. pes .....................................100,- Kã
2. pes .....................................200,- Kã
za kaÏdého dal‰ího psa .........300,- Kã
Cena pro dÛchodce: 50% z v˘‰e uveden˘ch cen.
Hlasování o schválení návrhu OZV
ã. 1/2011 o místním poplatku ze psÛ
pro: ..................................................7
proti: ................................................0
zdrÏel se: ..........................................0
Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 1/2011
o místním poplatku ze psÛ byla zastupiteli schválena.
Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 2/2011
o místním poplatku za uÏívání veﬁejného prostranství

UÏívání veﬁejného prostranství pﬁi
parkování vozidel - musí b˘t zachován
prÛjezd.
Hlasování o schválení návrhu OZV
ã. 2/2011 o místním poplatku za uÏívání veﬁejného prostranství
pro: ..................................................7
proti: ................................................0
zdrÏel se: ..........................................0
OZV ã. 2/2011 o místním poplatku za
uÏívání veﬁejného prostranství byla
zastupiteli schválena.
Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 3/2011
o místním poplatku ze vstupného
Sazba poplatku:
kulturní akce ..................................5%
sportovní akce ................................5%
prodejní akce ..................................5%
reklamní akce ..............................10%
Hlasování o schválení návrhu OZV
ã. 3/2011 o místním poplatku ze
vstupného
pro: ..................................................7
proti: ................................................0
zdrÏel se: ..........................................0
OZV ã. 3/2011 o místním poplatku ze
vstupného byla zastupiteli schválena.
Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 4/2011
o místním poplatku za provozovan˘ v˘herní hrací pﬁístroj nebo jiné technické
herní zaﬁízení povolené Ministerstvem
financí
V obci je jeden v˘herní hrací automat, umístûn˘ v penzionu Labe.
Sazba poplatku je 3.000,- Kã za
ãtvrtletí tj. 12.000,- Kã za rok.
Hlasování o schválení OZV ã. 4/2011
o místním poplatku za provozovan˘
v˘herní hrací automat
pro: ..................................................6
proti: ................................................0
zdrÏel se: .......1 (sleãna Ko‰nerová)
OZV ã. 4/2011 byla zastupiteli schválena.
4. SCHVÁLENÍ NOVÉ VYHLÁ·KY
O SHROMAÎëOVÁNÍ A SBùRU
ODPADU V OBCI
Návrh obecnû závazné vyhlá‰ky ã.
5/2011 o stanovení systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Dolní Zálezly
Pan starosta zdÛraznil pojem „stavební odpad“, obsaÏen˘ v ãl. 7 - Naklá-

dání se stavebním odpadem
■ Stavební odpad je stavební a demoliãní odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním;
■ Stavební odpad lze pouÏít, pﬁedat ãi
zlikvidovat zákonem stanoven˘m
zpÛsobem (napﬁ. pﬁedáním do Sbûrného dvora v Ústí nad Labem - V‰eboﬁicích).
Sleãna Ko‰nerová vznesla dotaz
proã v OZV není uveden jako místo urãené k odkládání komunálního odpadu
prostor nad nádraÏím, kde jsou kontejnery na plasty. Pan starosta informoval, Ïe se jedná o umístûní kontejnerÛ
na zkou‰ku a pokud se osvûdãí, budou
zde umístûny i kontejnery na sklo.
Hlasování o schválení OZV ã. 5/2011
o shromaÏìování a sbûru odpadu
v obce
pro: ..................................................7
proti: ................................................0
zdrÏel se: ..........................................0
Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 5/2011
o shromaÏìování a sbûru odpadu
v obci byla zastupiteli schválena.
5. SMLOUVA S âEZ
DISTRIBUCE A.S.
Firmou âEZ, distribuce a.s. Dûãín byl
pﬁedloÏen návrh smlouvy na pﬁekop
cesty (nad panem Urcem) v délce dvou
metrÛ pro poloÏení kabelÛ. âEZ obci za
umoÏnûní pﬁekopu cesty nabízí 1.000,Kã. Zastupitelstvo s ãástkou 1.000,- Kã
nesouhlasí a navrhuje 5.000 aÏ
10.000,- Kã. Od projednávání tohoto
bodu bylo upu‰tûno. Bude projednáno
na pﬁí‰tím veﬁejném zasedání.
6. SMLOUVA O ODCHYTU PSÒ
SE ZOO
JUDr. Zeman se zúãastnil jednání
o odchytu toulavé zvûﬁe a pﬁednesl
zprávu o umístûní této zvûﬁe do stanice
v ZOO Ústí nad Labem.
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí

7. SLOVO STAROSTY
Pan starosta pﬁednesl návrh zmûny
ve sloÏení finanãního v˘boru. Za JUDr.
Viktora Zemana byla navrÏena Mgr.
Lucie Netu‰ilová.
Hlasování o zmûnû ve sloÏení finanãního v˘boru
pro:....................................................7
proti: .................................................0
zdrÏel se: ..........................................0
Zastupitelé schválili zmûnu ve sloÏení finanãního v˘boru, nov˘m ãlenem se stala Mgr. Lucie Netu‰ilová.
Dále pan starosta informoval:
■ o schválení rozpoãtu Mikroregionu
ve v˘‰i 225.658,- Kã na rok 2011.
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
■ od Finanãního úﬁadu obdrÏela obec
za rok 2010 z v˘nosu daní
3.797.235,- Kã;
■ byla podána Ïádost o dotaci na
opravu spadlé opûrné zdi v kaolínce
u Ministerstva pro místní rozvoj /70%
z celkové ãástky/;
■ dále byla podána Ïádost o dotaci
u Krajského úﬁadu na zakoupení pﬁístavního mola. Pokud by obec dotaci obdrÏela, nynûj‰í zapÛjãené pﬁístavní molo by potom bylo po dohodû s majitelem a starostkou Mûst.
obvodu Stﬁekov ukotveno na druhé
stranû ﬁeky Labe;
■ byla opravena Multicára, je po generální opravû a technické prohlídce.
Multikára má mimo jiné novou kabinu a korbu. Oprava byla provedena
v Plzni a celkové náklady na opravu
ãiní 266.000,- Kã. Náklady na odvoz
do Plznû a dovoz zpût ãiní 8.000,Kã, celkem tedy 274.000,- Kã;
■ paní Dobroucká by se angaÏovala
ve v˘uce angliãtiny v mateﬁské ‰kolce, náklady na v˘uku jednoho Ïáka
jsou 2.700,— Kã. Pan starosta navrhl pﬁíspûvek na jednoho Ïáka ve v˘‰i
700,- Kã;
Hlasování o v˘‰i pﬁíspûvku 700,- Kã
na jednoho Ïáka
pro: ..................................................7
proti: ................................................0
zdrÏel se: ..........................................0
Zastupitelé obce schválili roãní pﬁíspûvek ve v˘‰i 700,- Kã na jednoho
Ïáka M·.
■ v obci se zmûnili veﬁejnû prospû‰ní
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pracovníci (nov˘ zákon), stav pracovníkÛ byl poníÏen 5 : 1 a souãasnû muselo dojít k jejich v˘mûnû, nemohl b˘t zamûstnán ten, kdo jako
VPP procoval v roce 2010. Obec dostala 2 pracovníky. Byla pﬁijata paní
âernovská Alena a paní Málková
SoÀa, které mají pracovní smlouvu
na 5 mûsícÛ. Na stál˘ pracovní
pomûr byl pﬁijat pan Franûk Milan,
pan Vanûk Jiﬁí má pracovní smlouvu (brigádník).
■ ke dni 4. kvûtna 2011 konãí termínovan˘ vklad v Komerãní bance v Ústí
nad Labem. Za rok 2010 dostala
obec na úrokách 2.900,- Kã (0,01%).
Bude se hledat nov˘ bankovní ústav,
kter˘ by vklad zhodnotil lépe.
Zastupitelstvo obce ukládá panu starostovi svolat mimoﬁádné zasedání zastupitelstva obce na den 27. dubna
2011 v 18.00 hodin z dÛvodu ukonãení
termínovaného vkladu a následnû nového uloÏení penûz na nov˘, v˘hodnûj‰í termínovan˘ vklad.
■ pan Jiﬁí Bojko, bytem DláÏdûná 36,
si podal Ïádost o pronájem ãásti pozemku p.p. ã. 695 o v˘mûﬁe 40m2
na uskladnûní palivového dﬁíví. Poplatek za roãní pronájem tohoto pozemku navrhlo ZO ve v˘‰i 500,- Kã.
Hlasování
zastupitelstva
obce
o souhlasu s pronájmem pozemku
za 500,-Kã roãnû
pro: ..................................................7
proti: ................................................0
zdrÏel se: .........................................0
Zastupitelstvo obce schválilo pronájem ãásti pozemku p.p.ã 695 o v˘mûﬁe 40m2 panu Bojkovi za roãní poplatek 500,- Kã.
■ o Ïádosti pana Dobroslava Urce,
bytem Moravanská 58, kter˘ má
v pronájmu obecní parcelu p. ã. 2
o provedení oplocení a vybudování
vstupní branky na v˘‰e uvedeném
pozemku mezi parcelami ã. 3 a 5
z ulice Moravanské. Oplocení provedou pronajímatelé na vlastní náklady.
Hlasování o schválení provedení
úprav dle pﬁedloÏeného plánku na
obecní parcele ã. 2 na vlastní náklady pronajímatele
pro: ..................................................7
proti: ................................................0
zdrÏel se: ..........................................0
Zastupitelstvo obce schválilo proveZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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Budeme hledat nov˘ bankovní ústav, kter˘ obecní vklad zhodnoti lépe.
dení oplocení a vstupní branky na
parcele ã. 2 na vlastní náklady v˘‰e
jmenovaného pana Urce.
■ o návrhu rozpoãtového opatﬁení ã.
1/2011 - na dotazy sl. Ko‰nerové
k v˘‰e uvedenému návrhu rozpoãtového opatﬁení odpovûdûla paní Straková.
Pﬁíjmy: ........................350.400,- Kã
V˘daje: .......................350.400,- Kã
Hlasování o návrhu rozpoãtové
zmûny ã. 1/2011
pro: ..................................................6
proti: ................................................0
zdrÏel se: .......1 (sleãna Ko‰nerová)
Zastupitelstvo obce schválilo rozpoãtové opatﬁení ã. 1/2011
8. DISKUZE OBâANÒ A âLENÒ
ZASTUPITELSTVA
Dotaz paní Zítové k volnû pobíhajícím
psÛm (pitbulové) na prostranství u tenisov˘ch kurtÛ, kteﬁí jsou nebezpeãní pro
malé dûti i pro ostatní psy a souãasnû
toto prostranství zneãi‰Èují.
Upozornit majitele uveden˘ch psÛ,
aby si své psy venãili na vodítku. Byla
oslovena i policie a poÏádána o spolupráci, pﬁedev‰ím v oblasti zneãi‰Èování
obce (pﬁestupek).
Zﬁízení funkce obecního stráÏníka,
jak navrhla paní Zítová, by bylo pro
obec finanãnû neúnosné.
Obãané budou o tomto informováni
ve zpravodaji. Odpovídal p. místostarosta Zeman.
Pan starosta dodal, Ïe v obci byly vyvû‰eny i plakáty o zákazu zneãi‰Èování
obce.
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Dotaz ãlena zastupitelstva sl. Ko‰nerové, Ïe dne 14. ledna svolával pan
starosta obecním rozhlasem schÛzi zastupitelstva z dÛvodu povodÀové situace, a sleãna Ko‰nerová a pan Lonûk
nebyli pozváni.
Pan starosta odpovûdûl, Ïe nesvolával schÛzi zastupitelstva, ale pouze
jmenované zastupitele.
Dále pan starosta uvedl, Ïe dne
31. 12. 2010 (dotaz sleãny Ko‰nerové
e-mailem) byly v obci pouze vozy na
odvoz odpadu z kontejnerÛ a tudíÏ nemohly odváÏet odpad z popelnic.
Pan Lonûk se zmínil o situaci, kdy
pro dûti do Ústí n. L. v 15.13 hod. má
pﬁijet autobus a dopravit je ze ‰koly do
obce. Tento autobus nepﬁijel a následn˘ spoj do Dolních Zálezel nejel. Dûti
na zastávce ãekaly v zimû. Uvedenou
situaci nikdo neﬁe‰il.
Pan starosta uvedl, Ïe v dÛsledku siln˘ch mrazÛ zkolabovala MHD v Ústí
nad Labem a on tuto situaci ﬁe‰it
nemÛÏe.
Pan âerven˘ uvedl, Ïe pan starosta
ve zpravodaji anoncoval, Ïe v obci
bude kontrola z Ministerstva pro místní
rozvoj, t˘kající se opravy ulice Rudé Armády. Pan âerven˘ se dostavil na
Obecní úﬁad a chtûl zjistit u paní Strakové, kdy kontrola probûhne. Termín
kontroly se od paní Strakové nedovûdûl.
Na e-mail sleãny Ko‰nerové, která
vznesla stejn˘ dotaz na datum kontroly,
bylo odpovûzeno, Ïe kontrola byla odloÏena na neurãito. V dal‰ím zpravodaji se pan âerven˘ dozvûdûl, Ïe kontro-

la tady jiÏ byla a probûhla. Zjistila jedinou závadu, a to, Ïe chybí oslavná cedulka. Jinak Ïe bylo v‰e v poﬁádku.
Pan âerven˘ má pocit, Ïe je pan starosta obelhal.
Pan starosta odpovûdûl, Ïe kontrola
se skuteãnû ohlásila, ale z dÛvodu nepﬁíznivého poãasí odloÏila termín kontroly na neurãito. Ministerstvo kontrolu
následnû nahlásilo 2 dny pﬁed jejím konáním a pan starosta uvedl, Ïe nemá
pocit, Ïe by nûkoho obelhal. Zápis
z provedené kontroly si pan âerven˘
vyÏádal a také jej obdrÏel.
Pan ZrÛst mûl dotaz ohlednû aféry
v kanceláﬁích Rady Regionálního rozvoje Severozápad v Ústí n. L., kde se
schvalují dotaãní plány na dotace z Evropské unie. Vzhledem k tomu, Ïe
v obci se pouÏívaly dotaãní peníze, zda
je v tomto smûru v‰e v poﬁádku.
Pan starosta odpovûdûl, Ïe v obci se
nikdy nepouÏívaly dotace z Evropské
unie.
Dále mûl pan âerven˘ dotaz, zda
pan starosta Such˘ je ochoten nést odpovûdnost za nedostatky a závady
v ãerpání z titulu dotaãních fondÛ.
Pan JUDr. Zeman uvedl, Ïe kaÏd˘

zamûstnanec, kter˘ je v zamûstnaneckém pomûru nese podle zákoníku
práce odpovûdnost.
paní Zítová Ïádala o vysvûtlení:
• proã dodnes neobdrÏela podepsanou
smlouvu na popelnice, popelnici byla
zaplatit 26. 2. 2011;
• jak bude doﬁe‰ena oprava jejich
plotu, kter˘ po‰kodil zamûstnanec
obecního úﬁadu p. Vanûk multikárou;
• proã stále nesvítí svûtlo (lampa) u jejich domu, nahlá‰eno paní Strakové
jiÏ pﬁed mûsícem;
• proã není oznaãeno sluÏební vozidlo
obecního úﬁadu;
• dále poukázala na nedostatek laviãek
v lesoparku u Labe;

pﬁeãetl pan Jiﬁí Vesel˘, nechal pan starosta obce hlasovat.
Hlasování:
pro: ..................................................7
proti: ................................................0
zdrÏel se: .........................................0
Zastupitelstvo obce schválilo usnesení z 2. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce.
10. ZÁVùR ZASEDÁNÍ
Starosta obce podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za spolupráci pﬁi pﬁípravû a jednání zastupitelstva a obãanÛm za úãast.

Dotazy paní Zítové zodpovûdûla paní
Straková a pan starosta Such˘.

V Dolních Zálezlech
dne 28. bﬁezna 2011

Dále si sleãna Ko‰nerová stûÏovala
na ‰patnou sly‰itelnost místního rozhlasu.

Zapsala:
Blanka PapeÏová

9. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ
USNESENÍ

Ovûﬁovatelé zápisu:
Ale‰ Zíka
MUDr. Martin Konschill

O návrhu usnesení z 2. Zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které

Starosta obce:
Miroslav Such˘

Usnesení z 2. Veﬁejného zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Zálezly konaného dne 23. 3. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Jednací ﬁád Zastupitelstva obce Dolní Zálezly ãíslo
pﬁedpisu 2/2011.
2. Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.1/2011 o místním poplatku ze psÛ.
3. Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.2/2011 o místním poplatku za uÏívání veﬁejného prostranství.
4. Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.3/2011 o místním poplatku ze vstupného.
5. Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.4/2011 o místním poplatku za provozovan˘ v˘herní hrací pﬁístroj nebo jiné technické herní zaﬁízení povolené Ministerstvem financí âR
podle jiného právního pﬁedpisu.
6. Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.5/2011 o stanovení
systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Dolní zálezly.
7. Zmûnu ve sloÏení finanãní komise. Za JUDr. Zemana
Viktora Mgr. Lucie Netu‰ilová.
8. Pronájem ãásti pozemku p.ã. 695 o v˘mûﬁe 40m2 p. Jiﬁímu Bojkovi bytem DláÏdûná 36 Dolní Zálezly za úãelem skladování palivového dﬁíví. âástka za pronájem
500,-Kã/rok.
9. Dotaci na v˘uku anglického jazyka v místní M· ve v˘‰i
700,-Kã/rok na jednoho Ïáka.

10. Pí. Urcové a p. Urcovi bytem Moravanská 58, Dolní
Zálezly provedení oplocení a vstupní branky na parceleã.2 mezi parcelami ã.3 a ã.5. Z ulice Moravanská.
Oplocení bude provedeno na vlastní náklady v˘‰e
jmenovan˘ch.
11. Rozpoãtové opatﬁení ã. 1/2011
Pﬁíjmy: 350.400,-Kã
V˘daje: 350.400,-Kã
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
1. Zprávu JUDr. Zemana o umístûní toulav˘ch zvíﬁat do
stanice v ZOO Ústí nad Labem.
2. Schválení rozpoãtu Mikroregionu ve v˘‰i 225.658,- Kã
na rok 2011.
3. Ukonãení termínovaného vkladu u KB Ústí nad Labem
ke dni 4. 5. 2011.
Zastupitelstvo obce ukládá
1. Starostovi obce svolat mimoﬁádné zasedání zastupitelstva obce na den 27. 4. 2011 v 18.00hod. ohlednû
ukonãení termínovaného vkladu a následnû nového
uloÏení penûz na nov˘ termínovan˘ vklad.
Zapsal: Jiﬁí Vesel˘
Schválil: Miroslav Such˘
V Dolních Zálezlech dne: 23. 3. 2011
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F O T O R E P O R TÁ Î Z NA·Í MATE¤INKY

Karneval ve ‰kolce se vydaﬁil. Dûti pﬁekvapily pûkn˘mi kost˘my.

Z tvorby na‰ich dûtí: Zapou‰tûní barev. tu‰e do klovatiny - barevn˘ mot˘lek v podání star‰ích a mlad‰ích dûtí.
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Pﬁi pilné práci utíká ãas ve ‰kolce rychle. NeÏ se nadáme pﬁijdou pro nás rodiãe.

KaÏd˘ den se tû‰íme na vycházku, zvlá‰tû v pûkn˘ch jarních dnech kdy v‰e rozkvétá.

Velikonoce - svátky jara - jsou opût za dveﬁmi
Velikonoce patﬁí mezi nejv˘znamnûj‰í a nejstar‰í kﬁesÈanské
svátky. Zatímco dnes je vnímáme
pﬁedev‰ím jako oslavu jara, v minulosti byly daleko více svázány
s náboÏenstvím.
Velikonoãní v˘zdobu nechte na
dûtech
Velikonoce jsou svátky klidu, ale
pro rodiãe to platí spí‰e naopak.
Pokud si dûláte starosti s velikonoãní v˘zdobou, neobávejte se nechat ji
na va‰ich dûtech. Podpoﬁíte tím jejich umûlecké vyjádﬁení a je‰tû navíc
je zabavíte.
Velikonoãní v˘zdoba - kraslice
s pohádkov˘mi motivy
Udûlejte si netradiãní velikonoãní

v˘zdobu s kraslicemi, na které va‰e
dûti nakreslí napﬁíklad postaviãky z jejich oblíbeného kresleného seriálu.
Pokud chcete mít pestrobarevné velikonoce, kraslice pﬁed malováním obarvûte speciálním barvivem, která jsou
k dostání v mnoha barevn˘ch odstínech.

Kraslice a vystﬁihovánky
Va‰e dítû se také skvûle pobaví,
pokud pﬁed nûj na stÛl poloÏíte
ústﬁiÏky barevn˘ch látek, aby vystﬁihovalo rÛznorodé tvary a polepovalo
jimi kraslice. Se sloÏit˘mi tvary mu
mÛÏete trochu pomoci anebo mu
jemnû na látky motivy pﬁedkreslit.
Vybarvování pﬁedlohy s velikonoãním motivem
Kreslení je jedním z nejlep‰ích
zpÛsobÛ, jak v dítûti rozvíjet tvoﬁivost. Pokuste se va‰í ratolesti nakreslit ãern˘m fixem nebo tuÏkou velikonoãní pﬁedlohu, kterou pak bude
vybarvovat jako omalovánku. Pokud
pouÏijete tvrd˘ papír, mÛÏete navíc
ozdobu povûsit na provázek nebo
vystavit do dûtského pokoje.
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Pro zábavu
a chytré hlavy

● Telegrafuje lord Arthur svému pﬁíteli
Harrymu: „Harry, pﬁijeì za mnou. KaÏd˘
veãer po západu slunce zde na pláÏi
jezdí mladá nahá dívka na pﬁekrásném
ãerném koni.“ Odpovûì do‰la veãer:
„Pﬁijedu zítra, uÏ jsem dlouho nevidûl
krásného ãerného konû.“

● „Ten vá‰ obránce je muzikant?“ „Co tû vede, nezná
vÛbec noty.“ „No ale ﬁíká se, Ïe v nouzi zahraje aspoÀ na
roh.“
● Skotsk˘ trenér Mac Broomla domlouvá pﬁed zápasem sv˘m svûﬁencÛm: „Ho‰i, musíte víc ‰etﬁit míã
a branky, ne abyste zase dali deset gólÛ!“
● ¤íká Skot Mac How svému bratrovi, kdyÏ se jim podaﬁilo pﬁelézt plot fotbalového hﬁi‰tû: „A ne, abys dneska
házel lahvemi po rozhodãím. V‰echny jsou zálohované!“

Peãlivû zaãernûte v‰echny sektory s teãkami.

Poznáte, která tlapa patﬁí k hlavû zvíﬁete?

● „Nûjak to v na‰em klubu neklape. V˘bor chce, aby
hráãi pﬁidali na tempu, hráãi zase, aby jim pﬁidali na penûzích.“
● „Kristepane,“ volal tuhle jeden divák na nepodaﬁeném utkání, „proã to nehrajete poﬁádnû, vÏdyÈ diváci jsou taky jen lidi!“
● „Paní, coÏe ten vá‰ je poﬁád uplakanej?“ „Chodí teì
pravidelnû na ligov˘ zápasy.“
● „Jak to vypadá s va‰ím muÏstvem?“ „Bilance
odpovídá balancování na konci tabulky.“
● „S tím Novákem z na‰í kanceláﬁe se nedá váÏnû o
niãem diskutovat.“ „Proã?“ „Nechodí vÛbec na fotbal.“
● ¤íká jeden divák na fotbale druhému: „Nedivím
se, Ïe nûkter˘ hráã má na klub vysoké finanãní poÏadavky, kdyÏ musí nejen umût hrát, ale je‰tû pﬁitom obãas filmovat.“

● Kolemjdoucí paní
vidí chlapce, kter˘
valí pﬁed sebou uzavﬁenou nádobu na
popel a ptá se ho:
„Co to dûlá‰?“
„Chci udûlat radost
Tomíkovi.“ „A kdepak je - nevidím
ho!“ „Vevnitﬁ!“
Tyto dvû kresby se odli‰ují osmi detaily. Poznáte kter˘mi?
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