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SLOVO STAROSTY OBCE
Je za námi pÛl roku 2012. Zaãalo
astronomické léto. Za tuto dobu probûhla na OÚ dvû veﬁejná zasedání
zastupitelstva obce. A to 14. bﬁezna
a 13. ãervna. Zápisy z tûchto zasedání jsou na na‰ich webov˘ch stránkách. Zápis z druhého zasedání
vãetnû usnesení uvádíme v tomto
ãísle zpravodaje.
V minulém zpravodaji jsem Vás informoval o problémech s uchazeãi o zamûstnání na VPP. Vláda nakonec peníze pro tuto ãást pracujících uvolnila.
V obci máme nyní na VPP ãtyﬁi pracovníky. A k tomu je‰tû dva pracovníky, na
které obec ãerpá finanãní prostﬁedky
ze svého rozpoãtu. Vzhledem k takovému poãtu pracovníkÛ na úklidové
práce by jiÏ nemûlo docházet ke zneãi‰Èování obce.
Opak je nûkdy pravdou. Popelnice
v autobusové zastávce je pravidelnû
pﬁeplnûna odpadem z domácnosti,
jako i pytle u Labe urãené pro rybáﬁe
a turisty. Smûrem na Moravany
v úvozu byla plná Multikára odpadu,
pﬁeváÏnû umûlé hmoty a PVC. Nechápu. V‰echny domácnosti mají zaplacené popelnice a sbûrn˘ dvÛr je otevﬁen
dvakrát v t˘dnu. Ve stﬁedu od 15.00 do
17.00 hodin a v sobotu od 8.30 do
10.00 hodin. Zb˘vají jedinû chataﬁi. Ale
Ïe by chataﬁi vyhazovali po obci velké
ãerné pytle s odpadem, nebo plné ige-

litové ta‰ky odpadu od vyloupan˘ch
elektrick˘ch kabelÛ?
Ve spolupráci se starostkou mûstského obvodu Stﬁekov, paní Lazarovou, se podaﬁilo umístit pﬁístavní molo
do Církvic ke kostelu. Od 7. ãervence
kaÏdou sobotu aÏ do 25. srpna bude
jezdit loì Marie jako pﬁívoz mezi
obûma obcemi. Vûﬁím, Ïe se o pﬁívozu
dozví co nejvíce obãanÛ. V pﬁí‰tím roce

by mûl b˘t pﬁívoz v provozu del‰í dobu.
V‰e záleÏí na zájmu veﬁejnosti.
¤editelství vodních cest zadalo projekãní kanceláﬁi Ïádost o vypracování
projektu na roz‰íﬁení pﬁístavi‰tû v obci,
jednalo by se o jedno vût‰í molo neÏ je
na‰e a o patnáct parkovacích míst pro
plachetnice a motorové ãluny. Instalace tûchto kotvi‰È by mûla probûhnout
(Pokraãování na str. 2)

Pﬁístavní molo v Církvicích ke kterému bude zajíÏdût z na‰í obce loì Marie.

(Dokonãení ze str. 1)
v první polovinû pﬁí‰tího roku. Pak uÏ
jenom zavedenou restauraci s lep‰í
otevírací dobou a sortimentem sluÏeb.
Na pronájem obecního bytu se pﬁihlásil jedin˘ zájemce a to pan Král star‰í s manÏelkou. Tím mûlo zastupitelstvo obce usnadnûn˘ v˘bûr k˘m byt
obsadit.
JiÏ v minulém zpravodaji jsem Vás
informoval o kontrolách nadﬁízen˘ch

orgánÛ, jak z Ministerstva pro místní
rozvoj, tak Finanãního úﬁadu Ústí nad
Labem na v‰echny dotace, které jsme
kdy obdrÏeli. Také napﬁ. na ãástku
20.000,- Kã v roce 2007, která byla urãena na Oslavy 950 let o první zmínce
o obci.
Ale také na ãástku 6.317.000,- Kã na
opravu chodníkÛ, vozovky a tenisov˘ch
kurtÛ po povodni. Závûr v‰ech kontrol
zní, Ïe nebylo zji‰tûno Ïádné poru‰ení
rozpoãtové káznû. Obec vãetnû p. sta-

rosty se nedopustila Ïádného prohﬁe‰ku a v‰e je v souladu se zákonem ã.
218/2000 Sb. o rozpoãtov˘ch pravidlech. Doufám, Ïe pisatel podnûtn˘ch
dopisÛ k zahájení kontrol uÏ dojde
k pﬁesvûdãení, Ïe obec pracuje bez
zbyteãného rizika a dodrÏuje platné zákony.
Pﬁeji Vám krásné proÏití letních mûsícÛ a hezky strávené dovolené.
Miroslav Such˘,
starosta obce

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly,
které se konalo dne 13. ãervna 2012
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu
Dolní Zálezly od 18. 00 hodin, ukonãeno bylo v 18.50 hodin. Jednání vedl
starosta obce, pan Miroslav Such˘.
ZASTUPITELÉ:
Pﬁítomno:......................................7
Omluveni: ....................................0
Neomluveni: .................................0
Obãané: ......................................11
1. ZAHÁJENÍ
Starosta pﬁivítal ãleny zastupitelstva
obce a obãany obce. Konstatoval, Ïe
zasedání zastupitelstva obce je usná‰ení schopné.

12) ProdlouÏení zamûstnanosti VPP
13) Schválení závûreãného úãtu obce
za rok 2011
14) Schválení finanãní dotace na pﬁívoz
15) Schválení nájemní smlouvy pro zahrádkáﬁe
16) Slovo starosty
17) Diskuse ãlenÛ zastupitelstva
18) Diskuse obãanÛ k projednávan˘m
bodÛm
19) Projednání a schválení usnesení
10) Závûr zasedání

Starosta urãil zapisovatele pro poﬁízení zápisu z 8. zasedání zastupitelstva obce: paní Blanku PapeÏovou.

Hlasování o programu dne‰ního zasedání zastupitelstva obce:
pro: ...................................................7
proti: ................................................0
zdrÏel se:..........................................0
Zastupitelé obce schválili program
dne‰ního zasedání.

Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni
a schváleni: sleãna Andrea Ko‰nerová
a pan Martin Lonûk, vypracováním
usnesení pan Vesel˘ Jiﬁí.

Úkoly z minulého veﬁejného zasedání: JUDr. Zeman mûl vypracovat nájemní a prodejní smlouvy na pozemky.
Úkol je splnûn.

Hlasování o urãení ovûﬁovatelÛ zápisu a vypracování usnesení:
Pro:...................................................7
Proti:.................................................0
ZdrÏel se: .........................................0
Zastupitelstvo obce schválilo ovûﬁovatele zápisu a zpracovatele usnesení.

2. PRODLOUÎENÍ
ZAMùSTNANOSTI VPP
Pan starosta informoval, Ïe 12. ãervna nastoupila paní Alena âernovská na
poslední pracovní místo na VPP. V souãasné dobû jsou na VPP zamûstnáni 4
pracovníci.
Pracovní smlouva s tûmito VPP je
uzavﬁena do konce mûsíce ãervna.
Z pracovního úﬁadu máme informaci
o moÏnosti poÏádání o prodlouÏení
pracovních smluv pro tyto pracovníky
do konce roku 2012.
Dále nastoupil jeden pracovník na
veﬁejnou sluÏbu. Jedná se o ãlovûka,
kter˘ je hlá‰en na pracovním úﬁadu
a bûhem mûsíce odpracuje bezplatnû
20 hodin. Úﬁady potom za nûho hradí
sociální a zdravotní poji‰tûní. Jedná

V pﬁípadû potﬁeby starosta pﬁedloÏí
návrh na sloÏení návrhové komise
a tento nechá odsouhlasit.
Starosta dále pﬁedloÏil návrh programu 8. zasedání zastupitelstva obce tak,
jak byl vyvû‰en na úﬁedních deskách:
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
11) Zahájení
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se o chataﬁe s trval˘m pobytem
v obci.
3. SCHVÁLENÍ ZÁVùREâNÉHO
ÚâTU OBCE
ZA ROK 2011
Pan starosta uvedl, Ïe zastupitelé
obce mûli moÏnost nahlédnout do závûreãného úãtu obce za rok 2011, kter˘
vypracoval kontrolní úﬁad, tj. Krajsk˘
úﬁad. Pﬁi pﬁezkoumání hospodaﬁení
územního samosprávního celku Dolní
Zálezly nebyly zji‰tûny chyby ani nedostatky.

Hlasování o schválení závûreãného
úãtu obce Dolní Zálezly za rok 2011.
pro: ..................................................7
proti: ................................................0
zdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili závûreãn˘
úãet obce Dolní Zálezly za rok 2011
bez v˘hrad.
4. SCHVÁLENÍ FINANâNÍ DOTACE
NA P¤ÍVOZ
Pan starosta Such˘ uvedl, Ïe dnes
bylo v Církvicích nainstalováno pﬁístavní molo. 7. ãervence zaãíná po padesáti letech provoz pﬁívozu Dolní Zálezly Církvice. Jedná se o zku‰ební provoz
na rok, provoz pﬁívozu bude zaji‰Èovat
loì Marie pouze v sobotu, neboÈ provozovatel lodi poÏadoval za provoz nemalé finanãní prostﬁedky.
Pﬁívoz je tak z velké ãásti financován
Magistrátem mûsta Ústí nad Labem,
kter˘ pan starosta Such˘ oslovil, mûstsk˘m úﬁadem Stﬁekov, pod kter˘ obec
Církvice spadá a na obec Dolní Zálezly
zb˘vá finanãní ãástka 16.000,- Kã.
Pokud se pﬁívoz osvûdãí, uvaÏuje
pan starosta o zaji‰tûní vlastní lodi
a provozu pﬁívozu v reÏii obce.

Hlasování o finanãní dotaci provozu
pﬁívozu ve v˘‰i 16.000,- Kã.
pro: ..................................................7
proti: ................................................0
zdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili finanãní
dotaci na provoz pﬁívozu Dolní Zálezly - Církvice ve v˘‰i 16.000,- Kã.
5. SCHVÁLENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY
PRO ZAHRÁDKÁ¤E
Vzhledem k tomu, Ïe jiÏ brzy konãí
nájemní smlouva zahrádkáﬁÛ za
panem Adamcem (pozemky naproti
vodárnû pﬁes silnici ) na pronájem parcely ã. 527 o rozloze 4.387 m2 uzavﬁené v roce 1992, prodlouÏené v roce
2002, je potﬁeba uzavﬁít k této smlouvû dodatek na dal‰ích 10 let. Paní
Vendulka Îáãková, jednatelka zahrádkáﬁÛ, pﬁedloÏila poÏadavek na prodlouÏení doãasného pronájmu na dal‰ích deset let s 6 mûsíãní v˘povûdní
lhÛtou.
Pan starosta s prodlouÏením smlouvy souhlasí, av‰ak navrhuje zv˘‰ení
ceny za pronájem 1 m2 z 0,50 Kã na 2,Kã roãnû.
Sleãna Ko‰nerová vznesla dotaz,
proã Obec Dolní Zálezly neuzavírá
smlouvy o pronájmu pozemkÛ s jednotliv˘mi zahrádkáﬁi sama. Pan starosta
uvedl, Ïe takto se dohodli na schÛzi zahrádkáﬁÛ, a Ïe to tak vyhovuje obûma
stranám.
Pan JUDr. Zeman uvedl, Ïe pro obec
je v˘hodnûj‰í, kdyÏ pozemky obhospodaﬁuje jedinec (jedna organizace) a v‰e
potom probíhá v její reÏii.

ho dne v obci mají jiÏ tradici, neboÈ se
ho úãastní stále více dûtí a to i z okolních obcí;
■ nov˘ chodník u paní Schejbalové
a Kufové je dokonãen;

Zastupitelé obce berou na vûdomí
■ v M· byla opravena ãást stﬁechy
a celé venkovní schodi‰tû, pﬁedáno
bez závad;
Zastupitelé obce berou na vûdomí
■ byla opravena cesta mezi panem
Kramperou a ing. Koptou, z 2/3 je na
této cestû nov˘ potah;
■ dotaci na opravu Úzké uliãky letos
obec neobdrÏela, projekt je pﬁipraven a o dotaci se bude Ïádat opût
pﬁí‰tí rok;

■ obec má svÛj územní plán, kter˘ platí
do roku 2015, ale nemá pasportizaci. Pan starosta proto navrhuje
zadat zhotovení pasportizace obce
(znaãení místních komunikací, dopravní znaãení, znaãení mÛstkÛ,
osvûtlení, zábradlí atd.) firmû. Pan
JUDr. Zeman k tomu uvedl, Ïe pasportizace obce je velmi dÛleÏitá,
neboÈ slouÏí napﬁ. k ocenûní majetku obce, z pasportizace vypl˘vají
vlastnické vztahy ke komunikacím,
mÛstkÛm, osvûtlení, dopravním
znaãení atd., z pasportizace lze vyãíst mnoho údajÛ dÛleÏit˘ch pﬁi zadávání prací k v˘bûrovému ﬁízení.

Pan starosta Such˘ nechal hlasovat
o zhotovení pasportizace obce.
pro: ..................................................7

Pan starosta Such˘ nechal hlasovat
o prodlouÏení nájemní smlouvy na
10 let s 6 mûsíãní v˘povûdní lhÛtou
a o nav˘‰ení ãástky 0.50 Kã na ãástku 2,- Kã za m2 roãnû.
pro: ...................................................7
proti: ................................................0
zdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili dodatek
k nájemní smlouvû ZO zahrádkáﬁÛ
na pronájem pozemku ã. 527 na 10
let s 6 mûsíãní v˘povûdní lhÛtou za
cenu 2,- Kã/m2 roãnû.
6. SLOVO STAROSTY
Pan starosta dále informoval:
■ v sobotu 9. ãervna se konal na fotbalovém hﬁi‰ti Dûtsk˘ den, kterého
se zúãastnilo pﬁes 200 dûtí. Platících
dûtí bylo 161, zbytek byly dûti do 3
let.
pﬁíjmy: ...........................27.100,- Kã
v˘daje:...........................58.249,- Kã
náklady na DD celkem:.31.149,- Kã
pan starosta uvedl, Ïe oslavy dûtské-

NOVÉ P¤ÍSTAVNÍ MOLO V CÍRKVICÍCH - Pﬁístavi‰tû je zároveÀ napojením
na cyklostezku. Toto propojení obcí pﬁinese oÏivení cestovního ruchu.

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY

●

3 / 2012

proti: ................................................0
zdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili zadání vyhotovení pasportizace obce.
■ stav finanãních prostﬁedkÛ:
termínovan˘ vklad: ......2.700.000,bûÏn˘ úãet: ..................1.289.000,fond rozvoje bydlení: .....293.000,finanãní úﬁad poslal
obci za 1 - 3/2012........1.079.000,-

Kã
Kã
Kã
Kã

■ rozpoãtové urãení daní - návrh na
nové rozpoãtové urãení daní je jiÏ
dán ke schválení. Pokud bude
schválen, bude obec od státu dostávat na obãana 9.100,- aÏ 9.700,- Kã
místo dosud platn˘ch 6.600,- Kã.
Nové rozpoãtové urãení daní má platit od roku 2013;
■ Pan starosta ukládá finanãnímu
a kontrolnímu v˘boru zpracování
zprávy o hospodaﬁení za 1. pololetí
roku 2012 do 31. 7. 2012
■ od krajského úﬁadu pﬁi‰la paní ﬁeditelce M· odmûna za 2. ãtvrtletí

Hlasování o odmûnû pro paní ﬁeditelku M·
pro: ..................................................6
proti: ................................................0
zdrÏel se: .......1 (sleãna Ko‰nerová)
Zastupitelstvo obce schválilo odmûnu pro ﬁeditelku M·

káﬁsk˘ poplatek 100,- Kã, coÏ ãiní celkem k 1.200,- Kã.
Jeden ze zahrádkáﬁÛ se zeptal zastupitelstva, zda je‰tû nechce zváÏit
cenu 2,- Kã, neboÈ nejménû 5 zahrádkáﬁÛ pﬁi této cenû zahradu pustí a oni
nemíní udrÏovat dal‰í zahrady. Pan starosta uvedl, Ïe od roku 1992 platí
0,50,- Kã, coÏ je smû‰ná cena a cenu
za m2 mohl nav˘‰it na 1,- Kã jiÏ pﬁi podpisu smlouvy v roce 2002 a nyní na 2,Kã, ale neudûlal to. V˘sledek by byl
stejn˘ - dnes cena 2,- Kã/m2. A zahrádkáﬁi je‰tû u‰etﬁili. Pan Lonûk prohlásil,
Ïe si myslel, Ïe je v‰e se zahrádkáﬁi
domluveno, tedy i cena za m2.
Pokud organizace zahrádkáﬁÛ dodatek ke smlouvû nepodepí‰e, pﬁijdou
souãasní zahrádkáﬁi o zahrady, obec
s jednotlivci nájemní smlouvy uzavírat
nebude. Zastupitelé trvají na jiÏ schválené cenû 2,- Kã/m2.
Paní Janou‰ková se zeptala, od kdy
se budou platit 2,- Kã. Pan starosta
uved, Ïe od platnosti dodatku ke smlouvû. Dal‰í zahrádkáﬁ se zeptal na moÏnost odkoupení zahrádky do vlastnictví.
Pan starosta odpovûdûl, Ïe nepoãítá
s prodejem zahrádek, neboÈ nechce
sniÏovat hodnotu obecního majetku.

■ dále pan starosta informoval, Ïe
bude zakoupen nov˘ úãetní program
pro ekonomku, platnost souãasného
úãetního program konãí (jedná se
o program KEO pro obce);
7. DISKUSE âLENÒ
ZASTUPITELSTVA
Sleãna Ko‰nerová mûla dotaz, zda
obec bude vyz˘vat majitele pozemkÛ,
kteﬁí nemají poseãeno. Jedná se pﬁedev‰ím o pozemky v okolí tratû. Pan
starosta odpovûdûl, Ïe má slíbeno, Ïe
do 30. 6. bude posekáno, neboÈ se
seká jiÏ ve VaÀovû. Dále si stûÏovala
na zneãi‰tûnou uliãku U Trati psími exkrementy.
Pan starosta uvedl, Ïe pokud policie
nikoho nechytí, nedá se s tím nic dûlat.
Dále oznámil, Ïe policajt, kter˘ v obci
slouÏí, konãí. Od 1. ãervence nastupuje
do obce nov˘ pﬁíslu‰ník policie.

sedání zastupitelstva obce Dolní
Zálezly vypracoval a pﬁeãetl pan Jiﬁí
Vesel˘.

Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat:
Hlasování o schválení usnesení.
pro: ...................................................7
proti: .................................................0
zdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili usnesení
z 8. Veﬁejného zasedání zastupitelstva obce.
10. ZÁVùR
ZASEDÁNÍ
Pan starosta podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za spolupráci pﬁi pﬁípravû a jednání zastupitelstva, pﬁítomn˘m obãanÛm za úãast na veﬁejném
zasedání a informoval, Ïe dal‰í zasedání se bude konat v záﬁí.

9. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ
USNESENÍ
Návrh usnesení z 8. Veﬁejného za-

V Dolních Zálezlech
dne 19. ãervna 2012
Zapsala:
Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu:
Martin Lonûk
Andrea Ko‰nerová
Starosta obce:
Miroslav Such˘

Usnesení z 8. Veﬁejného zasedání
Zastupitelstva obce Dolní Zálezly
konaného dne 13. 6. 2012
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1. Závûreãn˘ úãet obce za rok 2011 bez v˘hrad.
2. Pro ZO zahrádkáﬁÛ Dolní Zálezly dodatek k nájemní smlouvû na pozemek
p.ã. 527 o v˘mûﬁe 4.387m2 na dobu urãitou 10 let. Za cenu 2,-Kã/m2.
3. Provedení pasportizace místních komunikací a vûcí k tomu náleÏejících tj.
veﬁejné osvûtlení, mÛstky, propustky, dopravní znaãení a dal‰í nutné.
4. Odmûnu ﬁeditelce M· pí. Zímové vyplácenou KÚ Ústí nad Labem.
5. Dotaci pﬁívozu spojujícího obec s obcí Církvice a to ve v˘‰i 16.000,-Kã na
rok 2012.
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VùDOMÍ:
1. Nákup nového úãetního programu pro ekonomick˘ úsek. Starému programu skonãila platnost.
2. Ukonãení prací na chodníku v ulici Moravanská.
3. Ukonãení prací na opravû M·.
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:

8. DISKUSE OBâANÒ
K PROJEDNÁVAN¯M BODÒM
Pan Ko‰ner uvedl, Ïe pﬁi 2,- Kã za m2
vyjde pronájem zahrady pro jednotlivce
cca 800,- Kã, 200,- Kã voda a zahrádZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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1. Finanãní a kontrolní komisi vypracovat zprávy o hospodaﬁení za I.pololetí
roku 2012. Termín do 31. 7. 2012
Zapsal: Jiﬁí Vesel˘ • Schválil: Miroslav Such˘
V Dolních Zálezlech dne 13. 6. 2012
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Z ãinnosti na‰í mateﬁinky

Dûti nav‰tivily divadlo v M· ve VaÀovû.

Dûti se na poﬁádan˘ karneval náleÏitû pﬁipravily.

Uspoﬁádali jsme v˘let na Kokoﬁínsko s prohlídkou vytesan˘ch soch do pískovce.

Mateﬁská ‰kola v Prackovicích.

V mateﬁince probûhla pﬁedná‰ka o tﬁídûní odpadÛ.
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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V oboﬁe v Rumburku se dûti seznámily s lesní zvûﬁí.

ZaslouÏen˘ odpoãinek.

Jako kaÏd˘m rokem i letos jsme se rozlouãili se ‰koláky.

PRO ZÁBAVU A CHYTRÉ HLAVY

Zaãernûte v‰echna políãka oznaãená teãkou
a objevte obrázek.

Spojte pﬁímkami jednotlivé body od nejniÏ‰ího
ãísla po nejvy‰‰í.
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