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Slovo starosty obce
V minulém zpravodaji jsme si pﬁáli v‰ichni uÏ jaro. To jsme ale netu‰ili
co nám „hezkého“ jaro pﬁinese. Opût nás Labe zaplavilo. V jedenácti letech jiÏ tﬁetí veliká povodeÀ, která zaplavila 22 obytn˘ch domÛ, po‰tu,
mo‰tárnu, Penzion Labe, Hotel Praha a mateﬁskou ‰kolku. Zniãila téÏ oba
povrchy na kurtech. Obãané byli o povodni vãas informováni.
Scházeli jsme se dennû pro informace na obecním úﬁadû. Pﬁesto povodeÀ
na majetku obãanÛ ‰kodu nadûlala.
Ne v‰ichni si mohli vãas vystûhovat
své vûci do bezpeãí. Labe nedosáhlo
v˘‰ky hladiny jako v roce 2002, bylo
o 1,24 cm niÏ‰í. Pﬁi povodních se opût
projevila solidarita nûkter˘ch na‰ich
obãanÛ a obãanÛ nejenom z obce, ale
napﬁ. i z Prahy.
Poslankynû za Ústeck˘ kraj, paní
Gabriela Hubáãková, se snaÏila pomoci obci a obãanÛm na odstranûní ‰kod
pﬁi záplavách. Paní Mar‰íkové a Kopalové koupila nové kuchynû a snaÏila se
sehnat finanãní prostﬁedky na opravu
kurtu s umûl˘m povrchem.
Chtûl bych tímto podûkovat i místním
obãanÛm, kteﬁí pﬁispûli finanãní ãástkou na na‰i mateﬁskou ‰kolku, která
mûla kompletnû zaplaveny provozní
místnosti vãetnû kuchynû. Jedná se
o ing. Petra Roubíãka, pana Josefa
Lasko‰e a rodinu Vojtí‰kovu, která dodávala do ‰kolky obûdy zdarma. Tímto
dûkuji i dal‰ím místním obãanÛm napﬁ.
panu Sypeckému, panu Málkovi
a panu Seniowovi, kteﬁí se podíleli pﬁi

vyklízení vûcí a opravách zaplaven˘ch
nemovitostí. Dûkuji za nabídku pomoci
paní Pro‰kové, Îejglicové, Kamile Kohákové, paní Králové, panu ·indeláﬁovi, Kylí‰kovi, Stanãíkovi, Duplinskému
ml. Paní Bradáãové za nabídku ubytování pro obãany postiÏené povodní,
paní Maru‰ce z prodejny potravin za
poskytování 3denního obãerstvení dobrovoln˘m hasiãÛm zdarma, paní MUDr.

Derynkové za provedení vstupních prohlídek pracovníkÛ na VPP zdarma
a mnoha dal‰ím nejmenovan˘m spoluobãanÛm. Dále dûkuji zastupitelstvu za
pomoc pﬁi organizaci na odstraÀování
‰kod povodní. Tedy aÏ na jednoho, nového ãlena zastupitelstva, kter˘ se
v obci pﬁi povodni vÛbec neangaÏoval.
Naopak zavolal na mû dopravní policii,
Ïe jsem mûl zpÛsobit dopravní nehodu
a zmínûného zastupitele pﬁejet sluÏebním vozidlem. Je‰tû, Ïe jsem mûl
v autû nezávislého svûdka od hasiãÛ.
Slu‰n˘ ãlovûk se diví, kam aÏ mÛÏe
klesnout lidská namy‰lenost ãi nená-

(Pokraãování na následující stranû)

Nade‰el ãas barevného podzimu.

vist. Pﬁíslu‰níci dopravní policie jen
kroutili hlavami. Jako kdyby v dobû povodní nemûli jinou práci.
Co se t˘ká úklidov˘ch prostﬁedkÛ pro
domácnosti, bylo jich urãitû dostateãné
mnoÏství. Osobnû k nám pﬁivezli humanitární pomoc napﬁ. pan starosta
z Telnice, z mûstyse Vi‰Àové, z Chodova u Karlov˘ch VarÛ a dal‰í. Obãané
a rÛzné organizace se snaÏili sv˘mi
dary pomoci zaplaven˘m obãanÛm a to
v celé republice. Ne tak stát.
Zaplaven˘m domácnostem poskytl
pﬁíspûvek ve v˘‰i 30.000,- Kã oproti
roku 2002, kdy to byla ãástka 200.000,Kã. A je‰tû vytvoﬁil takové podmínky,
Ïe na tuto malou ãástku nemusí obãan
ani dosáhnout. Nabízí se otázka, kdo
tuto povodeÀ zavinil? Nemûl by b˘t
pﬁedvolán k zodpovûdnosti? Povodnû
byly v Zálezlech vÏdycky. Ale nikdy
v tak krátkém ãasovém úseku a v takovém rozsahu.
Chci Vás upozornit, Ïe se v obci rozmáhají krádeÏe. Není to v noãních hodinách. Tyto krádeÏe se dûjí bûhem
dne. Zatím zlodûji „ﬁádí“ v chatách
v okolí obce. Zamûﬁují se na vûci, které
se dají odnést a zpenûÏit. Pokud spatﬁíte podezﬁelou osobu, nebo osoby
v obci, kontaktujte mû nebo policii na
telefonním ãíslo 158. Ono je to ale
tûÏké, sám jsem bûhem tﬁí nedûl chytil
tﬁikrát jednoho a toho samého zlodûje
pﬁi krádeÏi. Policie jej vyslechla a uÏ
zase chodí po obci.
Dle zápisu z KHS bylo za pomoci
dotace od Krajského úﬁadu Ústí nad
Labem opraveno v na‰í mateﬁské
‰kolce sociální zaﬁízení vãetnû elektrick˘ch rozvodÛ, odpadu a rozvodu
vody. Po opravû sociální zaﬁízení
splÀuje pﬁísné hygienické podmínky.
Tuto práci provedla firma Jelínek,
která nám perfektnû v minulosti opravila budovu obecního úﬁadu.
Na Labském bﬁehu zaãala stavba pilotÛ pro ukotvení pﬁístavních mol. Stavba by mûla b˘t dokonãena bûhem mûsíce ﬁíjna a v listopadu by mûla b˘t obû
mola pﬁivezena a namontována. Trochu je zdrÏení v získávání povolení
v pﬁípojce elektrické energie.

Chválíme a obdivujeme
kvûtinovou v˘zdobu v obci

Toto barevné vydání zpravodaje
jsme vûnovali pûknû vyzdoben˘m
nemovitostem na‰ich obãanÛ, kteﬁí
se vûnují v˘zdobû sv˘ch oken a balkonÛ. Je to námût pro dal‰í obãany
obce.
Obec organizuje prosincov˘ zájezd
do DráÏìan na sobotu 14. 12. 2013.
Odjezd v 8.30 hodin od Hotelu Praha,
cena 50,- Kã na osobu. Pﬁihlá‰ky, vãetnû poplatku, pﬁijímá paní PapeÏová.
Miroslav Such˘,
starosta obce
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Zápis z 13. zasedání
Zastupitelstva obce Dolní
Zálezly, které se konalo
dne 7. ﬁíjna 2013
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu
Dolní Zálezly od 18. 00 hodin, ukonãeno bylo 19.20 hodin. Jednání vedl starosta obce, pan Miroslav Such˘.
Zastupitelé:
Pﬁítomno: ..............................7
Omluveni: ...............................0
Neomluveni: ...........................0
Obãané: ..................................8
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 13. zasedání zastupitelstva obce: paní Blanku PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni
a schváleni: pan Ale‰ Zíka a pan JUDr.
Viktor Zeman, vypracováním usnesení
pan Jiﬁí Vesel˘.
Dále pan starosta navrhl, Ïe kaÏd˘
ze zastupitelÛ mÛÏe k téÏe vûci hovoﬁit
pouze dvakrát v celkové délce 5 min.
Hlasování o urãení ovûﬁovatelÛ zápisu a vypracování usnesení a stanovení
délky pﬁipomínek zastupitelÛ k jednotliv˘m bodÛm:
Pro: .........................................7
Proti: .......................................0
ZdrÏel se:................................0
Zastupitelstvo obce schválilo ovûﬁovatele zápisu, zpracovatele usnesení
a délku pﬁipomínek zastupitelÛ.
V pﬁípadû potﬁeby starosta pﬁedloÏí
návrh na sloÏení návrhové komise
a tento nechá odsouhlasit.
Starosta dále pﬁedloÏil návrh programu 13. zasedání zastupitelstva obce
tak, jak byl vyvû‰en na úﬁedních deskách:
Program zasedání:
11. Zahájení
12. Úkoly z minula
13. Setrvání pana âerveného ve funkci
zastupitele obce
14. Vyhlá‰ení zámûru prodeje pozemku a prodej pozemku na garáÏe
15. PoÏadavek M· na nákup materiálu
16. Stav obecního majetku po povodních
17. Obsazenost pracovníkÛ na VPP
18. Dokonãení nauãné stezky na
Chvalov
19. Pronájem obecní plochy po dobu
v˘stavby ﬁíãního mola
10. Slovo starosty
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11. Rozpoãtové opatﬁení (úprava rozpoãtu)
12. Diskuse ãlenÛ zastupitelstva k projednávan˘m bodÛm
13. Diskuse obãanÛ k projednávan˘m
bodÛm
14. Projednání a schválení usnesení
15. Závûr zasedání
Po pﬁeãtení programu zasedání se
pﬁihlásil JUDr. Zeman a uvedl, Ïe na
minulém zasedání dostal za úkol zjistit,
zda nedo‰lo k poru‰ení jednacího ﬁádu
a pﬁi ãtení zápisu z mimoﬁádného zasedání zastupitelstva vyãetl v bodû 4 a citoval:
„Do diskuze se pﬁihlásil pan âerven˘
a uvedl, Ïe chce, aby v zápise bylo
uvedeno, Ïe byl spáchán panem starostou pokus o podvod. Nabídka pana
Jelínka na opravu M· a nabídka pana
Miroslava Chachaje jsou dle pana âerveného totoÏné a pravdûpodobnû i tuto
nabídku vypracovával pan Jelínek. CoÏ
je klasická ukázka toho, jak se tady vybírají firmy“.
JUDr. Zeman uvedl, Ïe Ïádá o to,
aby zda byl spáchán pokus o podvod,
provûﬁila policie. A navrhl toto dát do
usnesení dne‰ního jednání.
Pan starosta Such˘ navrhl zaﬁadit
toto do bodu „Slovo starosty“.
Poté nechal hlasovat o programu zasedání.
Pro: .........................................7
Proti: ......................................0
ZdrÏel se:................................0
Zastupitelé obce schválili program
13. Zasedání zastupitelstva obce.
2. ÚKOLY Z MINULA
Pan starosta mûl vyvolat jednání
s nadﬁízen˘mi orgány k ﬁe‰ení nezaplavování ãásti na‰í obce. Toto jednání
bude na del‰í dobu. Prvotní informace
je ta, Ïe se nebudou stavût protipovodÀové hráze tam, kde ‰kody byly men‰í
neÏ náklady na vybudování tûchto
hrází. Dále uvedl, Ïe se zapoãalo s ãi‰tûním koryt ﬁeky Labe a Vltavy.
JUDr. Zeman mûl zjistit, zda pﬁi minulém zasedání nebyl poru‰en jednací
ﬁád. Zpráva byla vypracována.
Závûr: „Z provedeného zápisu mimoﬁádného zasedání zastupitelstva bylo
zji‰tûno poru‰ení jednacího ﬁádu
v tûchto bodech
1) ãl. VII odst. 7 jednacího ﬁádu.
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 rozhodnout o omezení délky jednotliv˘ch
diskusních pﬁíspûvkÛ k vûci.
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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Návrh na ﬁe‰ení:
Ukládá se pﬁedsedajícímu zasedání
zastupitelstva, aby po schválení programu zastupitelstva vznesl dotaz, zda
budou procedurální omezení s ohledem na projednávan˘ program uplatÀována a nechat o nich hlasovat.
3. SETRVÁNÍ PANA âERVENÉHO
VE FUNKCI ZASTUPITELE OBCE
Pan âerven˘ pﬁi sloÏení slibu zastupitele uvedl ‰patn˘ datum: Ministerstvem vnitra bylo doporuãeno, aby pan
âerveny tento slib podepsal znovu, doplnil „opravil“, podepsal se a uvedl
správné datum.
4. VYHLÁ·ENÍ ZÁMùRU PRODEJE
POZEMKU A PRODEJ POZEMKU
NA GARÁÎE
Byl vyvû‰en zámûr prodeje pozemku
ã. 59 o v˘mûﬁe 55 m2 na v˘stavbu garáÏe. Na pozemek byl vypracován znaleck˘ posudek a v˘sledná cena ãiní
4.240,- Kã. Na základû vyvû‰eného zámûru se pﬁihlásil pouze pan Îejglic.
Hlasování o prodeji pozemku p. ã. 59
panu Îejglicovi za ãástku 4.240,- Kã
Pro: .........................................7
Proti: ...................................... 0
ZdrÏel se: ............................. 0
Zastupitelé obce schválili prodej pozemku p. ã. 59 panu Îejglicovi za
4.240,- Kã
Obec vyhlásí zámûr prodeje pozemku p. ã. 436 (14 m2) na v˘stavbu garáÏe. Jedná se o pozemek V Záskalí. Ze
zájemcÛ bude kupující vybrán na pﬁí‰tím zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování o vyvû‰ení zámûru prodeje p. p. ã. 436 na v˘stavbu garáÏe.
Pro: .........................................7
Proti: ......................................0
ZdrÏel se: ...............................0
Zastupitelé obce schválili vyvû‰ení
zámûru pozemku p. ã. 436.
5. POÎADAVEK M· NA NÁKUP
MATERIÁLU
V bﬁeznu byl podán p. ﬁeditelkou poÏadavek na vybavení M·. Tento poÏadavek byl splnûn. Do M· byl zakoupen
televizor, DVD, monitor, kopírka, Ïehliãka, koberce a praãka. Kuchaﬁka zakoupí je‰tû nádobí v hodnotû 2.000,- Kã.
Na vybavení M· byly pouÏity úroky
z termínovaného úãtu obce, jak bylo
schváleno na 11. VZZO.
6. STAV OBECNÍHO MAJETKU PO
POVODNÍCH
Obecní majetek po povodni je opraven. Bylo opraveno hﬁi‰tû, mateﬁská
‰kolka a dva obecní byty.
Oprava hﬁi‰tû stála cca 400.000 Kã.
Na opravy nebyly pouÏity obecní peníze, ale peníze z dotací, které pan starosta sehnal.
Dále pan starosta uvedl, Ïe z MinisZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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terstva pro místní rozvoj jiÏ pﬁi‰ly peníze (330.000,- Kã) pro 11 zaplaven˘ch
domácností, které pan starosta jiÏ dopisem vyzval k pﬁedloÏení dokladÛ, potﬁebn˘ch k poskytnutí dotace.
7. OBSAZENOST PRACOVNÍKÒ
NA VPP
Pﬁi povodni nám bylo pracovním úﬁadem nabídnuto zamûstnat obãany na
VPP, takÏe pan starosta je‰tû 4 lidi
z obce zamûstnal na úklid po povodni.
Tûmto lidem smlouva skonãila v srpnu
a nyní je pracovníkÛ 6.
8. DOKONâENÍ STEZKY
NA CHVALOV
Nauãná stezka na Chvalov je dokonãena. Práce na této stezce byly hrazeny EU. Druhá akce „Turistická stezka
Moravany“ je pﬁed dokonãením. Na
pﬁí‰tí rok se pﬁipravuje generální oprava celého potoka Moravanka.
9. PRONÁJEM OBECNÍ PLOCHY PO
DOBU V¯STAVBY ¤ÍâNÍHO
MOLA
Firma, která v obci zaji‰Èuje v˘stavbu
ﬁíãního mola, poÏaduje po obci na dobu
v˘stavby pronájem obecní plochy.
Jedná se o plochu 16 x 20 m. Je vypracován návrh smlouvy na pronájem
tohoto pozemku. âástka za pronájem
pozemku ãiní 7.639,- Kã. Akce musí b˘t
hotova do konce roku.
Hlasování o uzavﬁení smlouvy na
pronájem obecního pozemku po dobu
v˘stavby ﬁíãního mola
Pro: ........................................7
Proti: ......................................0
ZdrÏel se:................................0
Zastupitelé schválili uzavﬁení smlouvy o pronájmu obecního pozemku s firmou, zaji‰Èující v˘stavbu ﬁíãního mola.
10. SLOVO STAROSTY
Pan starosta informoval, Ïe obdrÏel
dopis od âeského svazu zahrádkáﬁÛ,
v nûmÏ sdûlují odstoupení od zámûru
koupû ãásti obecního pozemku p. ã.
571 o v˘mûﬁe 16 m2 (roz‰íﬁení mo‰tárny);
Dále pan starosta navrhl uspoﬁádání
pﬁedvánoãního zájezdu do DráÏìan za
cenu 50,- Kã na osobu.
Hlasování o uspoﬁádání zájezdu do
DráÏìan za ãástku 50,- Kã na osobu
Pro: ........................................7
Proti: ......................................0
ZdrÏel se: ...............................0
Zastupitelé schválili uspoﬁádání
pﬁedvánoãního zájezdu do DráÏìan
cena 50,- Kã/osoba.
Volby do poslanecké snûmovny âR
se konají dne 25. a 26. ﬁíjna 2013
Silnici na Moravany je potﬁeba opravit, silnice je podhrabaná a ujíÏdí a rovnûÏ je potﬁeba udûlat nov˘ povrch.
Úsek opravy je v délce cca 26 m a je
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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oznaãen páskou. CoÏ je i v˘zvou pro
zastupitele, aby se téÏ podíleli na opravách a pokusili se sehnat stavební
firmy.
JUDr. Zeman navrhl, aby na základû
vyjádﬁení pana âerveného na mimoﬁádném zasedání, Ïe byl spáchán
pokus o podvod pﬁi podání Ïádosti
o dotaci na opravu hygienického zázemí M· a v˘bûru dodavatele na tuto
akci, byl dán podnût k pro‰etﬁení Policii
âR. Tohoto údajného pokusu o podvod
se mûl dopustit starosta obce.
Hlasování o dání podnûtu Policii âR
k pro‰etﬁení pokusu o podvod starostou obce
Pro: ........................................7
Proti: ......................................0
ZdrÏel se: ...............................0
Zastupitelé obce schválili dát podnût
Policii âR k pro‰etﬁení pokusu o podvod, kterého se mûl dopustit starosta
obce.
Poté se pan starosta zeptal, co je
v zápise napsáno, coÏ JUDr. Zeman
pﬁeãetl:
„Do diskuze se pﬁihlásil pan âerven˘
a uvedl, Ïe chce, aby v zápise bylo
uvedeno, Ïe byl spáchán panem starostou pokus o podvod. Nabídka pana
Jelínka na opravu M· a nabídka pana
Miroslava Chachaje jsou dle pana âerveného totoÏné a pravdûpodobnû i tuto
nabídku vypracovával pan Jelínek. CoÏ
je klasická ukázka toho, jak se tady vybírají firmy“.
Dále JUDr. Zeman uvedl, Ïe kaÏd˘
trestn˘ ãin nebo jeho pokus by mûl b˘t
vy‰etﬁen a proto pﬁi‰el s návrhem, aby
toto bylo dáno policii k pro‰etﬁení.
K tomu pan Lonûk uvedl, Ïe pﬁed nûkolika lety, kdyÏ se opravoval obecní
úﬁad, byly ve v˘bûru 3 firmy a to Jelínek, Chachaj a je‰tû jedna firma. A tenkrát nûkdo (snad paní Vávrová) poslal
podnût do Brna na Úﬁad pro hospodáﬁskou soutûÏ, coÏ úﬁad dle pana LoÀka
neﬁe‰il. On sám se úãastnil v˘bûrového ﬁízení vedle a tenkrát tady byl je‰tû
nûjak˘ externí právník, kter˘ v podstatû
nemûl do niãeho mluvit a ten paradoxnû doporuãoval firmu Jelínek nebo
firmu pana Chachaje. „TakÏe jsem
vidûl, jak to tady fungovalo. A teì se
tady objeví nabídka firmy Jelínek
a potom pana Chachaje, to doopravdy
vypadá dost zvlá‰tnû“. Nakonec uvedl
pan Lonûk, Ïe se moÏná plete.
JUDr. Zeman dále uvedl, Ïe je v jiné
pozici neÏ nezávisl˘ právník, Ïe je zastupitelem této obce a Ïe by v tomto
pﬁípadû nesl na sobû punc toho, Ïe se
zde událo nûco, co zavání pokusem
o podvod, a on neudûl nic proto, aby se
to objasnilo.
Hlasování o zanesení tohoto bodu do
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usnesení a dání podnûtu polici:
Pro: .........................................7
Proti: .......................................0
ZdrÏel se:................................0
Zastupitelé obce schválili zanesení
tohoto bodu do usnesení a podání podnûtu Policii âR.
11. Rozpoãtové opatﬁení
Pan starosta uvedl, Ïe zastupitelé
obdrÏeli domÛ návrh rozpoãtového
opatﬁení. K uvedenému návrhu nikdo
ze zastupitelÛ nemûl pﬁipomínky a pan
starosta nechal o návrhu hlasovat
Pro: ........................................7
Proti: .......................................0
ZdrÏel se:................................0
Zastupitelé schválili rozpoãtové opatﬁení ã. 3/2013.
12. DISKUZE âLENÒ
ZASTUPITELSTVA
K PROJEDNÁVAN¯M BODÒM
Pan âerven˘ k dal‰ím dotacím uvedl,
Ïe se zde opravovala ulice Rudé Armády a byl to dotaãní titul „Opravy objektÛ
zniãen˘ch povodní“ To bylo v roce
2006 a v této ulici se postavila lávka.
Voda tehdy dosahovala 30 - 40 cm.
A této dobû se zaãala opravovat celá
ulice Rudé Armády a zniãené chodníky.
Pan âerven˘ tam nic zniãeného nevidûl. Ale zaãaly se opravovat i objekty,
kde voda vÛbec nebyla a ani b˘t nemohla. Proto by chtûl, aby se tím zaãal zab˘vat kontrolní v˘bor, neboÈ si myslí, Ïe
zde byla zneuÏita dotace, protoÏe se
budovaly objekty, které pﬁed povodní
nebyly (napﬁ. asfaltová cesta na nádraÏí, asfaltová silnice u paní Hlaváãkové).
Dále uvedl, Ïe chce, aby toto bylo v zápise a aby se tím kontrolní v˘bor zaãal
zab˘vat. K tomu pan starosta uvedl, Ïe
v obci byla na udání pana âerveného
tﬁikrát kontrola a Ïádné pochybení nena‰la. Tﬁikrát byl na kontrole i finanãní
úﬁad a nebyly shledány Ïádné pochybnosti. K tomu pan âerven˘ dodal, Ïe
dal námût.
Pan Lonûk uvedl, jaké ‰kody tady
byly pﬁi jednotliv˘ch povodních a na
kolik je vyãíslil stát. A tyto ãástky jsou
dost odli‰né na to, aby se rozhodovalo,
zda se zde má stavût protipovodÀová
stûna.
Pan starosta k tomu uvedl, Ïe k tomu
nemá co ﬁíci, neboÈ o tom on nerozhoduje.
Dále pan Lonûk uvedl, Ïe má pﬁipomínku k Moravanskému potoku. Dole
u Labe byla postavena lávka a díky této
lávce se rozebírá cel˘ Labsk˘ bﬁeh.
Pan starosta navrhuje, aby tam tato
lávka vÛbec nebyla a byla odstranûna.
Vzhledem k tomu, Ïe se nejedná o ná‰
majetek, bude pan starosta kontaktovat Povodí Labe.
Pan Lonûk se zaptal pana JUDr. Ze-

mana, zda se obecní úﬁad odvolal v pﬁípadû Hotelu Praha.
JUDr. Zeman sdûlil, Ïe bylo podáno
odvolání. Stavební úﬁad mûsta Ústí n.
L. k tomu podal svoje stanovisko a poslat ho odvolacímu orgánu, kter˘m je
Krajsk˘ úﬁad. Na na‰i urgenci bylo sdûleno, Ïe tento spis je‰tû není vyﬁízen,
neboÈ toho Krajsk˘ úﬁad má moc.
Pan âerven˘ reagoval na informaci
pana starosty, Ïe u potoka byly nalezeny kabely. Myslí si, Ïe se jedná o jeho
kabely, neboÈ mu byly odcizeny. Pﬁedpokládá, Ïe se tak stalo v noci, kdy se
v obci vypínají svûtla, a tím pádem se
umoÏÀuje rÛzn˘m ÏivlÛm, aby zde mûly
‰iroké pole pÛsobnosti. K tomu dále
uvedl, Ïe se zde mluví o úsporách, kter˘ch tímto dosáhneme. Od pÛlnoci je
v obci tma a ráno v 7 hodin svûtla svití.
V pﬁípadû, Ïe jde o úspory, nemûla by
svûtla svítit, kdyÏ je vidût. Bylo by dÛleÏité zjistit, zda jde vÛbec o úspory, kdyÏ
energetické firmy noãní proud neúãtují.
Pan starosta uvedl, Ïe v obci se
krade pﬁeváÏnû pﬁes den, on sám ve
dne upozornil na tﬁi zlodûje.
JUDr. Zeman k tomu uvedl
1) Ïe je potﬁeba zjistit a obãanÛm
oznámit, kolik financí se u‰etﬁilo za
dobu, kdy se zaãal provozovat tento
systém k datu zúãtovatelného období,
a zda existuje moÏnost dostávat elektrickou energii zdarma;
2) tím, Ïe se v noci nesvítí, dochází
k zv˘‰enému poãtu krádeÏí. Vzhledem
k tomu, Ïe máme zde spolupráci s policií mûly bychom policii informovat, aÈ
udûlají v obci svá opatﬁení i v noci;
Pan starosta se tomu nebrání a pokusí se zajistit.
13. DISKUSE OBâANÒ
K PROJEDNÁVAN¯M BODÒM
Nejprve pan starosta je‰tû uvedl, Ïe
v obci od 20. záﬁí nefungují telefony,
a to samozﬁejmû ani na obecním
úﬁadû, M· a po‰tû. JiÏ 14 dní se snaÏí
zjistit pﬁíãinu, ale bohuÏel bez úspûchu.
Dle poslední zprávy by mûly b˘t telefony zprovoznûny 13. ﬁíjna 2013.
JUDr. Zeman navrhl, aby byl panu
starostovi uloÏen úkol napsat stíÏnost
na âesk˘ telekomunikaãní úﬁad, jako
instituci oprávnûnou ke kontrole jednotliv˘ch dodavatelÛ telefonních sluÏeb.
Pan Petr Such˘ se zeptal, proã trestní oznámení na pana starostu nepodá
pan âerven˘, proã souhlas dát podnût
Policii dává zastupitelstvo obce;
JUDr. Zeman odpovûdûl: vzhledem,
Ïe toto bylo uvedeno v minulém zápise ze zasedání ZO, podnût dávají zastupitelé, aby nebyli do budoucna k˘mkoli oznaãováni, Ïe vûdûli o nûjakém
pokusu podvodu a Ïe v tomto smûru
neudûlali vÛbec nic.

Pan âerven˘ k tomu uvedl, Ïe je sám
pﬁekvapen, Ïe se o tomto hlasovalo.
Byl toho názoru, Ïe ‰pinavé prádlo se
má prát doma.
Pan ZrÛst uvedl k venkovnímu osvûtlení, Ïe slouÏí v noci pﬁedev‰ím proto,
aby se sníÏila trestná ãinnost. Dále
uvedl, Ïe od roku 2001 se pﬁe‰lo na
dva tarify a to vysok˘ a nízk˘. V dobû
nízkého tarifu se elektrická energie neúãtuje a tady se ‰etﬁí tím, Ïe se vypíná,
kdyÏ je tzv. nízk˘ tarif.
Pan starosta k tomu uvedl, Ïe vypínání lamp schválilo zastupitelstvo obce
a uvidí se, zda se uspoﬁilo, nebrání se
v‰ak vrátit k opûtovnému svícení
v noci.
Paní Hlaváãková uvedla, Ïe asfaltovou cestu v roce 2006 Obecnímu úﬁadu
uhradila.
Paní Hlaváãková dále uvedla k dotaci 30.000,- Kã, Ïe si nedovede pﬁedstavit, Ïe práce na které se dotace vztahuje, by mûla hotové do konce ﬁíjna.
V roce 2002 pﬁi záplavách jim byt vysychal rok.
Termín vyúãtování dotací je do konce
listopadu. Je moÏné dotázat se na Ministerstvu, zda termín vyúãtování dotací lze posunout.
Pan starosta uvedl, Ïe se na Ministerstvu informuje.
Paní BlaÏková uvedla, Ïe do 8. listopadu mají dodat faktury za opravy
a chtûla vysvûtlit pokyn Ministerstva

pro obce, kde je uvedeno 3 mûsíce od
vydání rozhodnutí a kdy bylo o dotaci
zaÏádáno. O dotaci bylo zaÏádáno dne
5. záﬁí. Pﬁesto musí b˘t vyúãtování do
30. 11. 2013.
Viz v˘‰e, bude vznesen dotaz na Ministerstvo.
14. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ
USNESENÍ
Návrh usnesení z 13. Veﬁejného zasedání 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 13. Veﬁejného zasedání zastupitelstva obce.
15. ZÁVùR ZASEDÁNÍ
Pan starosta podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za spolupráci pﬁi pﬁípravû a jednání zastupitelstva, pﬁítomn˘m obãanÛm za úãast na veﬁejném
zasedání.

V Dolních Zálezlech dne 14. 10. 2013
Zapsala: Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu: Ale‰ Zíka
JUDr. Viktor Zeman
Starosta obce: Miroslav Such˘

USNESENÍ ZE 13. VE¤EJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE DOLNÍ ZÁLEZLY KONANÉHO DNE 7. 10. 2013
■ Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Prodej pozemku p.p.ã.59 o v˘mûﬁe 55m2 p. Îejglicovi L. bytem
Moravanská, Dolní Zálezly, za cenu urãenou znaleck˘m posudkem.
Kupující zaplatí ve‰keré poplatky související s prodejem pozemku.
2. Vyvû‰ení zámûru o prodeji pozemku p. p .ã. 436 o v˘mûﬁe 14m2.
3. Pronájem plochy stavební firmû Labská strojní a stavební s.r.o. na v˘stavbu
mola. Jedná se o plochu 320m2 a to po dobu v˘stavby mola. Nájemné ãiní
7.639,-Kã za celou dobu uÏívání.
4. Uspoﬁádání zájezdu do DráÏìan v mûsíci prosinci. Cena na osobu 50,-Kã.
5. Aby byl dán podnût Policii âR k pro‰etﬁení údajného pokusu o podvod, kterého se mûl dopustit starosta obce pﬁi podání Ïádosti o dotaci na opravu M·
a v˘bûru dodavatele prací s touto opravou související.
6. Návrh rozpoãtového opatﬁení ã.3/2013.
■ Zastupitelstvo obce bere na vûdomí:
1. Nákup materiálu do M· (TV, monitor, DVD pﬁehrávaã, praãka, Ïehliãka, koberce).
2. Opravu obecního majetku po povodních.
■ Zastupitelstvo obce ukládá:
1. JUDr. Zemanovi vypracovat smlouvu o prodeji pozemku p. Îejglicovi.
2. Kontrolnímu v˘boru provûﬁit úãelovost pouÏití dotace na opravu zniãeného
majetku obce (ulice Rudé armády) po povodních v roce 2006.
3. Starostovi napsat stíÏnost na âesk˘ telekomunikaãní úﬁad ohlednû nefungování telefonÛ pevn˘ch linek Telefónici v obci.
Zapsal: Jiﬁí Vesel˘ • Schválil: Miroslav Such˘
V Dolních Zálezlech dne 7. 10. 2013
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DOLNÍ ZÁLEZLY,
pÛvodnû Zálezly jsou velmi malebnou a velmi starou obcí na levém
bﬁehu Labe mezi Ústím n. L. a Lovosicemi v okrese UL. JiÏ v mlad‰í
dobû kamenné zde existovalo sídli‰tû.
Slovanské osídlení potvrzuje historie
a od 5.století i archeologie. Prvá zmínka o Zálezlech je v Kapitule litomûﬁické
r.1057, jako majetek kapitulního kostela sv. ·tûpána v Litomûﬁicích, coÏ bylo
potvrzeno v r.1218. Název osady byl
odvozen od její polohy v zalesnûn˘ch
svazích âeského stﬁedohoﬁí v malebném ohbí ﬁeky Labe. Dekret krále Pﬁemysla Otakara I. udûluje zálezelsk˘m
právo rybolovu a v r. 1226 daruje osadu
doksanskému klá‰teru.
Majetkem klá‰tera byla je‰tû v r.
1273. V r. 1393 patﬁí ãást Zálezel Dubici. Tu vlastnili v letech 1330 - 1486 páni
z Koldic. Zálezly byly známy jako lovi‰tû ryb, zejména lososÛ. âerven˘ losos
byl pouÏit jako symbol ve znaku obce
v roce 2000.
V r. 1487 pﬁechází obec do drÏení
klá‰tera v Krupce. V r. 1580, kdyÏ císaﬁ
Rudolf II. prodával krupecké panství,
pﬁipadla ãást Zálezel mûstu Ústí n. L.
V roce 1610 je prodána za 5 000 kop
Litomûﬁicím. V majetku Litomûﬁic setrvala ãást Zálezel aÏ do roku 1850.
Druhá ãást Zálezel sdílela osud statku
¤ehlovice. V r. 1628 od potomkÛ Bedﬁicha z Bílé, koupil ¤ehlovice a Zálezly
Ota z Nostic. Nosticové, pozdûj‰í majitelé panství Trmice, drÏeli svou ãást Zálezel také aÏ do roku 1850. S koncem
patrimoniální správy byly obû ãásti
obce spojeny.
Od r. 1633 vedla pﬁes Zálezly pû‰í
po‰ta z DráÏìan do Prahy, obstarávaná pû‰ími posly. Jeden z nich bydlel
v Zálezlech.
Od r. 1652 jezdil posel koÀmo a od r.
1752 jiÏ po‰ta fungovala jako vozová,
po zemské silnici podél Labe.
V r. 1787 stálo v obci 72 domÛ. Stavba Ïeleznice Praha - DráÏìany v letech
1847 - 1850 zasáhla do dal‰ího uspoﬁádání obce. PÛvodnû kulat˘ pÛdorys
obce byl znaãnû zmûnûn v˘stavbou
Ïeleznice, kdy nejstar‰í ãást obce zmizela. Po zahájení provozu v r.1850 v˘znam obce rychle rostl. Koncem
19. století se Zálezly staly v˘znaãn˘m
turistick˘m stﬁediskem a v˘chozím místem do krásného okolí s dominantou
kostelíku sv. Barbory v Dubicích. Obec
proslula ovocnáﬁstvím, vinaﬁstvím
a lovem lososÛ.

Na‰e obec na historick˘ch pohlednicích
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