INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DOLNÍ ZÁLEZLY

PRO OBâANY OBCE V¯TISK ZDARMA

LEDEN 2011

SLOVO STAROSTY OBCE
Zaãal nám nov˘ rok 2011. Se star˘m rokem jsme se myslím, rozlouãili velice dÛstojnû.
Obãané se mohli zúãastnit silvestrovské zábavy v penzionu Labe a uvítat nov˘ rok spoleãn˘m pﬁípitkem, ohÀostrojem a vypou‰tûním lampiónÛ
‰tûstí pﬁed tenisov˘mi kurty. Spoleãn˘ch oslav se odhadem zúãastnilo 150
obãanÛ. Nûkteﬁí dokonce oslavovali i
svoje narozeniny.
Jedenáctého února, tj. v pátek, obec
poﬁádá jiÏ pát˘ spoleãensk˘ ples. Ples
se jiÏ zaji‰Èuje, hudba bude z ¤ehlovic
a vstupenky se budou prodávat od
1. února u p. PapeÏové.
Za mûsíc prosinec nepamatuji tolik
napadaného snûhu, kter˘ se stále
drÏí. MoÏná se nûkomu bude zdát, Ïe
obec není uklizena. Vûﬁte, Ïe pracovníci urãeni na úklid obce dûlají, co
mohou, av‰ak poãasí je nûkdy nevyzpytatelné. Po obci je jiÏ vysypáno 95
pytlÛ soli a 21m3 posypové drtû. Myslím, Ïe obec je po spadu snûhu vÏdy
docela dobﬁe uklizena, aÈ se to t˘ká
sjízdnosti, nebo i schÛdnosti. Mnohé
obce v okolí (co se t˘ká úklidu) by si
mohly z na‰ich pracovníkÛ vzít pﬁíklad.
Hlavnû ta parta zamûstnancÛ âD, kteﬁí
uklízejí nádraÏí.
Dne 20. prosince se konalo první
veﬁejné zasedání na‰eho zastupitel-

stva. Zápis a usnesení z tohoto zasedání je na dal‰ích stránkách tohoto v˘tisku.
Obecní úﬁad dostal nabídku od cestovní kanceláﬁe Sportbus s.r.o. na
uskuteãnûní lyÏaﬁského zájezdu pro
obãany do Francie za velice slu‰nou

cenu. Odjezd je ze Zálezel a pﬁíjezd
také. Pﬁípadné dotazy odpovíme na
obci, nebo v cestovní kanceláﬁi. Celé
stﬁedisko je i na internetu. Vzdálenost k
lanovce je 20 m. Leták k této akci je na
zadní stranû Zpravodaje.
Miroslav Such˘, starosta

Uvítali jsme nov˘ rok ohÀostrojem a vypou‰tûním lampiónÛ ‰tûstí.

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly,
které se konalo dne 20. prosince 2010
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu
Dolní Zálezly od 18. hod., ukonãeno
bylo v 19.15 hod. Jednání vedl starosta
obce, pan Miroslav Such˘.
■ P¤ÍTOMNO:
7 ãlenÛ zastupitelstva obce
Omluveni: .........................................0
Neomluveni: ......................................0
Obãané: ..........................................12
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 1. zasedání zastupitelstva obce: pí. PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni a
schváleni: pan Ale‰ Zíka a Jiﬁí Vesel˘,
vypracováním usnesení p. JUDr. Viktor
Zeman.
V pﬁípadû potﬁeby starosta pﬁedloÏí
návrh na sloÏení návrhové komise a
tento nechá odsouhlasit.
Starosta dále pﬁedloÏil návrh programu 1. zasedání zastupitelstva obce
tak, jak byl vyvû‰en na úﬁedních deskách:

■ PROGRAM:
11) Zahájení
12) Schválení ãlenÛ jednotliv˘ch v˘borÛ
13) Rozpoãet obce na rok 2011
14) Platba popelnic na rok 2011 (nová
cena)
15) Sjednocení volebních programÛ
16) ZprÛjezdnûní cesty u VaÀkátÛ
17) Oprava spadlé opûrné zdi v kaolínce
18) Slovo starosty
19) Diskuse obãanÛ
10) Projednání a schválení usnesení
11) Závûr zasedání

Sleãnou Ko‰nerovou byl vznesen
návrh na doplnûní programu o diskusi
zastupitelÛ.
Hlasování o programu dne‰ního zasedání zastupitelstva obce a jeho
doplnûní:
pro: ......................schvaluje 7 hlasy
proti:.................................................0
zdrÏel se: .........................................0
Program dne‰ního zasedání zastupitelstva obce byl doplnûn a schválen
takto:
9) Diskuse obãanÛ a zastupitelÛ
obce
2. SCHVÁLENÍ âLENÒ
JEDNOTLIV¯CH V¯BORÒ
Pan starosta pﬁedloÏil návrh na nové
sloÏení finanãního a kontrolního v˘boru.
Finanãní v˘bor bude pracovat ve sloÏení: pﬁedseda pan Jiﬁí Vesel˘, ãlenové
JUDr. Zeman a paní PapeÏová
Hlasování o sloÏení finanãního v˘boru:
pro: ...................................................7
proti:.................................................0
zdrÏel se: .........................................0
SloÏení finanãního v˘boru bylo zastupiteli obce schváleno.
Kontrolní v˘bor bude pracovat ve sloÏení: pﬁedseda MUDr. Martin Konschill,
ãlenové pan Zíka a paní Nápravníková

Leto‰ní zima dorazila v plné síle.
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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Hlasování o sloÏení kontrolního v˘boru:
pro: ...................................................7
proti:.................................................0
ZdrÏel se: .........................................0
SloÏení kontrolního v˘boru bylo zastupiteli obce schváleno.
3. ROZPOâET OBCE
NA ROK 2011
Starosta informoval, Ïe v‰ichni zastupitelé dostali k nahlédnutí návrh rozpoãtu obce na rok 2011 a zeptal se,
zda k uvedenému návrhu má nûkdo
pﬁipomínky. Sleãna Ko‰nerová vznesla
nûkolik dotazÛ ohlednû v˘dajov˘ch poloÏek návrhu rozpoãtu, které pan starosta vysvûtlil a zodpovûdûl.
Hlasování o schválení návrhu vyrovnaného rozpoãtu obce na rok 2011:
pro: ................................................. 6
proti: ................................................0
zdrÏel se: .......1 /sleãna Ko‰nerová/
Rozpoãet obce na rok 2011 byl zastupiteli schválen.
4. PLATBA ZA POPELNICE NA ROK
2011 (NOVÁ CENA)
Cena popelnice pro Dolní Zálezly na
rok 2011 dle tarifu AVE ãiní 1 267,- Kã
za jednu popelnici s odvozem 1 x za 14
dní. Dosavadní cena popelnice pro obãany ãinila 1.049,- Kã s tím, Ïe obec
doplácela 189,- Kã. AVE zdraÏilo popelnici o 29,- Kã.
dosavadní platba obãana:
1.049,- Kã
dosavadní platba obce:
189,- Kã

zdraÏení popelnice firmou AVE v
roce 2011: 29,- Kã / 1.267,- Kã
Starosta navrhl, aby uvedená ãástku
tj. 1.267,- Kã byla zcela zaplacena obãany a obec platbu popelnic jiÏ nedotovala.
Dále pan starosta navrhl, aby platba
za popelnice probûhla do konce února
2011. Firma AVE bude do uvedeného
termínu sváÏet popelnice bez známek.
Bûhem mûsíce ledna a února 2011 si
obãané zakoupí známky a od 1. bﬁezna
se jiÏ budou vyváÏet popelnice pouze
se známkami.
Pan starosta navrhl platbu za popelnice 1x roãnû, v˘jimku tvoﬁí pouze starobní dÛchodci, kter˘m je umoÏnûna
platba 2x roãnû a to do 28. února 2011
a 30. ãervna 2011. Obãané nad 70 let,
Ïijící sami platí i nadále polovinu uvedené ãástky. Druhou polovinu hradí
obec jako i nadále hradí celoroãní
v˘voz velkoobjemového kontejneru z
obecního dvora.
Hlasování zastupitelÛ o cenû popelnice v ãástce 1.267,- Kã a její platbû

pro poÏivatele starobního dÛchodu
2x roãnû, pro ostatní obãany platba
1x roãnû a pro samostatnû Ïijící obãané nad 70 let 50% z ceny popelnice
pro: ...................................................7
proti: ................................................0
zdrÏel se: .........................................0
Cena popelnice na rok 2011 ve v˘‰i
1.267,- Kã, pro samostatnû Ïijící obãany nad 70 let ve v˘‰i 50% z ceny popelnice, platba pro obãany 1x roãnû a
pro starobní dÛchodce 2x roãnû byly
zastupiteli obce schváleny.
5. SJEDNOCENÍ VOLEBNÍCH
PROGRAMÒ
Pan starosta navrhl sjednocení volebních programÛ 5 stran, které se dostaly do zastupitelstva obce o nûkteré
body z jejich programu. PoÏádal strany
o pﬁednesení tûchto bodÛ, aby mohly
b˘t zahrnuty do celkového volebního
programu obce.
Koalice jiÏ své body v návrhu zaneseny má:
■ ﬁádnû oznaãit poÏární hydranty a
zajistit jejich prÛchodnost
■ uskuteãnit informaãní kampaÀ
„Jak se chovat v nebezpeãn˘ch situacích“
■ zajistit dostavbu mobilního zázemí
u multifunkãního hﬁi‰tû za pomoci dotací
Sleãna Ko‰nerová za ODS:
■ rovnûÏ navrhla zaji‰tûní dostavby
sociálního zaﬁízení u tenisov˘ch kurtÛ
■ roz‰íﬁení sbûrného dvoru o kontejnery
■ ve spolupráci s âD zajistit se-

V obci je vybudován pûkn˘ informaãní systém. Pevnû vûﬁíme, Ïe se nestane terãem vandalÛ a zároveÀ prosíme obãany
obce, aby byli v‰ímavûj‰í k jak˘mkoli náznakÛm niãení obecního majetku. Vzhled obce je vizitkou nás v‰ech.
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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kání dráÏních pozemkÛ v prostoru
celé obce

borníka, kter˘ navrhne jak postupovat
dále.

Pan Lonûk ze svého volebního
programu nenavrhl Ïádn˘ bod ke
sjednocení celkového programu.

8. SLOVO STAROSTY

6. ZPRÒJEZDNùNÍ CESTY
U VA≈KÁTÒ
Po vybudování horské vpusti v DláÏdûné ulici se zabránilo vjezdu firmû
SãVaK na ná‰ vodojem.
Provizorní cesta po vykácení porostÛ
je nevyhovující a tﬁeba vybudovat cestu
novou.
Na tuto akci jsou dvû nabídky:
1) od firmy STAVCHEM 35.750,- Kã
bez DPH
2) od Bohuslava Matu‰ky /Tanco‰/
44.000,- Kã bez DPH
Pan starosta navrhl, aby stavbu provedla firma STAVCHEM z dÛvodu niÏ‰í
ceny a dobr˘mi zku‰enostmi s uvedenou firmou.
Hlasování o provedení stavby firmou STAVCHEM s rozpoãtem
35.750,- Kã
pro: ...................................................7
proti:.................................................0
zdrÏel se: .........................................0
Zastupitelstvo obce schválilo provedení akce firmou STAVCHEM.
Starosta informoval, Ïe od spoleãnosti SeSo dostane na tuto akci
50.000,- Kã.
7. OPRAVA SPADLÉ OPùRNÉ ZDI V
KAOLÍNCE
V kaolínce spadla cihlová opûrná
zeì na soukrom˘ pozemek. Tato zeì je
obecní a musí se opravit.
Pan starosta nechal stav posoudit a
zamûﬁit statikem a vypracovat posudek. Projekt na opravu je jiÏ vypracován. Byly osloveny 3 firmy a pﬁedpokládaná cena opravy ãiní 600.000,- Kã.
Nabízejí se tﬁi moÏnosti:
1) zadat firmû - na to obec nemá finance
2) jedna firma nabízí 21 splátek po
27.000,- Kã mûsíãnû
3) oprava místními ﬁemeslníky za odborného dohledu
4) Ïádost na Ministerstvo pro místní
rozvoj o dotace /pokud by obec dotaci dostala, 70 % z celkové ãástky
potom zaplatí stát/
Paní Dufkovou byl vznesen dotaz,
zda dojde k rekultivaci zdí, aby nedocházelo k destrukcím.
Pan starosta zajistí na pﬁí‰tí rok odZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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U multifunkãního hﬁi‰tû je potﬁeba vymûnit v‰echna prkna po obvodû /pÛvodní jsou shnilá/.
Cenové nabídky 4 firem: 96.250,- Kã,
84.500,- Kã, 69.000,- Kã, 66.000,- Kã
a 40.000,- Kã od místního truhláﬁe pana
Kubíka /z borov˘ch fo‰en/, která by
pracovníci VPP natﬁeli a na jaﬁe na‰roubovali.
Hlasování o zadání zakázky na v˘robu fo‰en panu Kubíkovi v cenû
40.000,- Kã.
pro: ...................................................7
proti: ................................................0
zdrÏel se: .........................................0
Zastupitelé obce schválili zadání zakázky panu Kubíkovi za cenu 40.000,Kã.
Pan starosta informoval, Ïe akce
oprava opûrné zdi u KrejzÛ je skonãena a na Krajském úﬁadû bylo podáno
závûreãné vyhodnocení. Peníze schválené KÚ jiÏ obec dostala na své konto.
Dále pan starosta informoval o akci
pﬁivítání nového roku dne 1. 1. 2011 v
00.15 hod. u tenisov˘ch kurtÛ - ohÀostroj, pﬁípitek a vypou‰tûní lampiónÛ
‰tûstí /zapalovaãe sebou/. Akci vypou‰tûní lampiónÛ ‰tûstí za‰tiÈuje OÚ Dolní
Zálezly k vytvoﬁení národního rekordu.
Obec má k dispozici 70 kusÛ lampiónÛ.
Pan starosta informoval o údrÏbû
obce. Pan Vanûk jezdí dennû od pÛl
páté od rána. Pro Ïeny pracující na
VPP je tato práce velmi nároãná a vyãerpávající, kterou musí v souãasn˘ch
podmínkách provádût skoro dennû.
Návrhy nûkter˘ch obãanÛ, Ïe sníh by
se mûl odváÏet, jsou nereálné. Je spotﬁebováno 18 t posypového materiálu a
58 pytlÛ soli na obec. SÛl byla bûhem
mûsíce zdraÏena o 100%.
Na v˘pomoc je objednán i traktor
pana Víta Kopty z Moravan.
Pan starosta informoval, Ïe v‰ichni
zastupitelé byli seznámeni s návrhem
nového pracovního ﬁádu obce. Zastupitelé nemûli Ïádné pﬁipomínky.
Hlasování o návrhu nového pracovního ﬁádu obce s platností od 2. 1.
2011.
pro: ..................................................7
proti:................................................ 0
zdrÏel se: .........................................0
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Zastupitelé schválili znûní nového
pracovního ﬁádu s platností od 2. 1.
2011.
Dále pan starosta navrhl schválení
rozpoãtové zmûny ã. 3 rozpoãtu obce
na rok 2010.
Pﬁíjem: .......................279.000,- Kã
V˘daje:....................1.008.000,- Kã
Hlasování o schválení rozpoãtové
zmûny ã. 3. rozpoãtu obce 2010
pro: ...................................................6
proti:.................................................0
zdrÏel se:.......... /sleãna Ko‰nerová/
Zastupitelé obce schválili rozpoãtovou zmûnu ã. 3.
Pan starosta informoval, Ïe Krajsk˘
úﬁad navrhuje paní ﬁeditelce M· odmûnu za 4. Q roku 2010, kterou musí
schválit zastupitelstvo obce.
Hlasování o vyplacení odmûny ﬁeditelce M· pí. Zímové.
pro: ...................................................6
proti:.................................................0
zdrÏel se: .......1 /sleãna Ko‰nerová/
Zastupitelé obce schválili vyplacení
odmûny ﬁeditelce M· pí. Zímové.
Dále starosta informoval, Ïe pro Mikroregion Milada bude na rok 2011 rozpoãtové provizorium.
Zastupitelstvo obce: bere na vûdomí
Starosta obce vydal tímto dnem pﬁíkaz k inventarizaci majetku obecního
úﬁadu. Na kontrole se bude podílet
paní Straková a PapeÏová, pﬁedsedou komise je pan Zíka, zastupitel
obce.
Po nûkolika letech do‰lo k domluvû s
SâVaK, kdy tato firma prodá obci ãerpací stanici vody u hotelu Praha. Kupní
cena této ãerpací stanice je stanovena
na 1.000,- Kã.
Hlasování zastupitelÛ obce o zakoupení ãerpací stanice za ãástku
1.000,- Kã.
pro: ...................................................7
proti:.................................................0
zdrÏel se: .........................................0
Zastupitelé obce schválili zakoupení
ãerpací stanice za ãástku 1.000,- Kã.
Starosta dále informoval o naﬁízení
vlády ze dne 7. prosince 2010, které
naﬁizuje v‰em, jak zastupitelÛm uvolnûn˘m, tak neuvolnûn˘m, tak ãlenÛm
zastupitelstva zkrátit od 1. 1. 2011 od-

mûnu o 5%. Zastupitelstvo obce: bere
na vûdomí
Starosta dal finanãnímu a kontrolnímu v˘boru úkol k provedení kontrol.
Kontrolní v˘bor provede kontrolu plnûní usnesení do konce února 2011 za
2. pololetí 2010.
Finanãní v˘bor provede kontrolu hospodaﬁení za 2. pololetí 2010 rovnûÏ do
konce února 2011.
Na termínovaném vkladu má obec
2.698.000,- Kã, za cel˘ leto‰ní rok byl
úrok 0,1% coÏ ãiní asi 2.800,- Kã. Pan
starosta si bere za úkol najít v˘hodnûj‰í úrokovou sazbu v jiné bance a na
pﬁí‰tím zasedání ji pﬁedloÏit k jednání.
Pan starosta informoval o stavu
úãtÛ k 16. 12. 2010
Termínovan˘ vklad:......2.698.000,- Kã
Fond rozvoje bydlení: .....303.000,- Kã
BûÏn˘ úãet:.....................911.602,- Kã
Dále starosta povûﬁil JUDr. Zemana
vypracováním nového Jednacího ﬁádu
do pﬁí‰tího zasedání zastupitelstva
obce a Smûrnice o obûhu úãetních dokladÛ.
Dne 14. prosince probûhla na obecním úﬁadû kontrola z Ministerstva pro
místní rozvoj o vyuÏití dotace pﬁi opravû
ulice Rudé armády s v˘sledkem bez
závad. Je tﬁeba pouze poﬁídit a nafotit
ceduli, Ïe oprava této ulice byla dotována státem.
9. DISKUSE OBâANÒ
A ZASTUPITELÒ
Do diskuse se pﬁihlásila paní Svobodová se stíÏností na ‰patnou údrÏbu
nádraÏí âD /sníh na schodech atd./.
Pan starosta informoval, Ïe tento problém s âD ﬁe‰í neustále a bude ﬁe‰it i
nadále.
Sleãna Ko‰nerová vznesla námitku
proti zápisu z ustavujícího zasedání ze
dne 10. listopadu 2010 a to k bodu 5)
VOLBA STAROSTY a bodu 6) VOLBA
MÍSTOSTAROSTY
Oprava zápisu ze dne 10. listopadu
2010

Pﬁístavi‰tû v na‰í obci je zatím opu‰tûné. Za nûkolik mûsícÛ opût oÏije.
Usnesení ã. 3 bylo schváleno

proti: ................................................0
zdrÏel se: .........................................0

6) VOLBA MÍSTOSTAROSTY
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Zálezly
volí neuvolnûn˘m starostou pana
JUDr. Viktora Zemana.
Pro:...................................................5
Proti: ................................................0
ZdrÏeli se: ....................................... 2
Usnesení ã. 4 bylo schváleno
Za uvedení nesprávn˘ch údajÛ (uvedení jmen) se omlouváme.
10. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ
USNESENÍ

Zastupitelstvo obce schválilo usnesení z 1. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce.
11. ZÁVùR ZASEDÁNÍ
Starosta obce podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za spolupráci pﬁi pﬁípravû a jednání zastupitelstva a obãanÛm za úãast. Souãasnû v‰em popﬁál k
VánocÛm a novému roku a pozval na
pﬁivítání nového roku s ohÀostrojem a
pﬁípitkem.
V Dolních Zálezlech
dne 22. prosince 2010

O návrhu usnesení z 1. Zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které
pﬁeãetl JUDr. Zeman, nechal pan starosta obce hlasovat.
Hlasování:
pro: ..................................................7

Zapsala:
Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu:
Jiﬁí Vesel˘
Ale‰ Zíka
Starosta obce:
Miroslav Such˘

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Narození obãánci v roce 2010
Pro‰ek Ladislav .................................25. 2.
Such˘ Tobiá‰ .......................................1. 9.
Zítová Michaela..................................18. 9.
âmejrek Ondﬁej...................................6.12.

2010
2010
2010
2010

5) VOLBA STAROSTY
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Zálezly
volí uvolnûn˘m starostou pana Miroslava Suchého.
pro: ..................................................5
proti: ................................................0
zdrÏeli se: ........................................2

Opustili nás v roce 2010
·ebestová Marie ...............................roãník
Kocourková Stanislava......................roãník
Dvorská Libu‰e..................................roãník
Machuldová Vlasta ............................roãník
VáÀa Franti‰ek ..................................roãník

1924
1950
1940
1950
1940

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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Usnesení z 1. veﬁejného zasedání zastupitelstva
obce Dolní Zálezly konaného dne 20. 12. 2010
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
■ 1. 1. Pﬁedsedu a ãleny finanãního v˘boru
v tomto sloÏení:
Pﬁedseda: Jiﬁí Vesel˘
ãlenové: Blanka PapeÏová, JUDr. Viktor Zeman.

Sb., o obcích. Podstatou námitky je zápis o prÛbûhu volby
starosty a místostarosty obce tajn˘m hlasováním, pﬁesto byl
zveﬁejnûn v˘sledek hlasování s uvedením, Ïe p. Martin
Lonûk a sl. Andrea Ko‰nerová se zdrÏeli hlasování.
Odpovídá: : starosta p. Miroslav Such˘

■ 2. 2. Pﬁedsedu a ãleny kontrolního v˘boru
v tomto sloÏení:
Pﬁedseda: MUDr. Martin Konschill
ãlenové: Jana Nápravníková, Ale‰ Zika.

ZASTUPITELSTVO UKLÁDÁ DO 28.2.2011:
■ 1. Finanãnímu v˘boru provést kontrolu hospodaﬁení obce
za 2. pol. r. 2010.
Odpovídá: p. Jiﬁí Vesel˘

■ 3. 3. Rozpoãet na rok 2011 v ãástce pﬁíjmÛ a v˘dajÛ
4.270.000,-Kã jako vyrovnan˘.

■ 2. 2. Kontrolnímu v˘boru provést kontrolu plnûní usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ve 2. pololetí r. 2010.
Odpovídá: MUDr. Martin Konschill

■ 4. 4. Platbu za popelnici v r. 2011 v ãástce 1.267,-Kã,
která bude obãany uhrazena jednorázovû do 28. 2. 2011.
Obãané pobírající starobní dÛchod budou platit platbu pololetnû, tj. první ãást platby do 28. 2. 2011 a druhou ãást platby do 30. 6. 2011.
■ 5. 5. Provedení opravy cesty od VaÀkátÛ k obecnímu vodojemu.
Opravu cesty provede firma Stavchem, s.r.o. za cenu
35.750,-Kã + DPH.
■ 6. 6. Dodání materiálu na v˘mûnu prken na multifunkãním
hﬁi‰ti. Materiál dodá firma Ale‰ Morvay, Iâ: 637 47 669, za
cenu 40.000,-Kã vãetnû DPH.

STAROSTA OBCE UKLÁDÁ:
■ 1. 1. Vypracovat nov˘ jednací ﬁád zastupitelstva obce a
vnitﬁní smûrnici o obûhu úãetních dokladÛ.
Odpovídá: JUDr. Viktor Zeman
■ 2. 2. Provést inventarizaci majetku obce za r. 2010. Inventurní komisi stanovuji v tomto sloÏení:
Pﬁedseda: p. Ale‰ Zika
ãlenové: pí. Pavla Straková, pí. Blanka PapeÏová
Odpovídá: p. Ale‰ Zika
Miroslav Such˘, starosta obce

■ 7. 7. Pracovní ﬁád obce (vnitﬁní smûrnici) s úãinností od
01.01.2011.
■ 8. 8. Rozpoãtovou zmûnu ã. 3 - nav˘‰ení pﬁíjmÛ o ãástku
279.000,- Kã a nav˘‰ení v˘dajÛ o ãástku 1.008.000,-Kã.
■ 9. 9. Odmûnu ﬁeditelce ‰kolky v Dolních Zálezlech pí.
Marii Zímové.
■ 10. 10. Koupi ãerpací stanice pﬁed hotelem Praha od firmy
SâVaK za cenu 1.000,-Kã.
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VùDOMÍ:
■ 1. 1. Informaci z Mikroregionu Milada o rozpoãtovém provizoriu na rok 2011.
■ 2. 2. Sjednocení volebních programÛ stran a sdruÏení
SNK ED; Strana Zdraví, Sportu,Prosperity; SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ za rozvoj Dolních Zálezel a ODS.
■ 3. 3. Informaci k opravû zdi u domu ãp. 122.
■ 4. 4. Naﬁízení Vlády ze dne 7. 12. 2010, kter˘m se mûní
NVlády ã. 37/2003 Sb., o odmûnách za v˘kon funkce ãlenÛm zastupitelstev (sníÏení o 5%).
ZASTUPITELSTVO UKLÁDÁ DO 31. 3. 2011:
■ 1. 1. PﬁedloÏit zastupitelstvu obce ﬁe‰ení námitky proti obsahu zápisu z ustavující schÛze zastupitelstva obce, která
byla vznesena ve smyslu ust. § 95, odst.2, zák.ã. 128/2000
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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UdrÏet v leto‰ním pﬁívalu snûhové nadílky komunikace
schÛdné je velmi nároãn˘ úkol, kter˘ se nám daﬁí plnit.

Vánoce v na‰í mateﬁince

V NA·Í MATE¤INCE SE DùTI NENUDÍ – Snímky jsou z v˘letu do vánoãních Zubrnic a z nádherné vánoãní besídky. Dál‰í
foto jsme poﬁídili na náv‰tûvû mûstského divadla v Ústí nad Labem a samozﬁejmû nemohlo chybût ani focení pﬁed krásn˘m
vánoãním smrkem na ústeckém námûstí.
M. Zímová, J. Vosyková, M· Dolní Zálezly
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY

●

7 / 2011
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