INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DOLNÍ ZÁLEZLY

PRO OBâANY OBCE V¯TISK ZDARMA

Slovo starosty obce
Do rukou se Vám dostává poslední ãíslo Zálezelského zpravodaje
v tomto volebním období. Za celé mé ‰estnáctileté starostování tûch vydání bylo 44 kusÛ. Pﬁál bych si, aby nové zastupitelstvo ve vydávání tohoto informaãního plátku pro obãany dále pokraãovalo. Nové zastupitelstvo obce se bude volit 10. a 11. ﬁíjna.
Jistû se jiÏ v obci zaãínají pomalu
tvoﬁit nové kandidátní listiny s nov˘mi,
nebo staronov˘mi jmény. Nové zastupitelstvo to nebude mít v Ïádném pﬁípadû jednoduché.
Já jsem zaãínal starostovat s jednou
pracovnicí a jedním star˘m poãítaãem.
Dnes jsme na úﬁadû tﬁi zamûstnanci
vybaveni tﬁemi kvalitními poãítaãi, do
kter˘ch musíte kupovat ne zrovna
levné programy na udrÏení kroku se
státní správou. Administrativa neskuteãnû za tûch 16 rokÛ narostla. A poÏadavky na vedení obce od státní správy a ostatních orgánÛ také.
Nûco k úklidu obce. Na obecním
úﬁadû pracuje 6 pracovníkÛ na úklid
a údrÏbu obce. Pût pracovníkÛ platí
pracovní úﬁad a jeden pracovník (pan
Vanûk) je placen z obecního rozpoãtu.
Tito pracovníci jsou pravidelnû pro‰kolováni bezpeãnostním technikem
o ãemÏ je veden záznam.
Obec je vybavena ve‰kerou technikou na údrÏbu obce. Poãínaje multikárou, traktÛrkem na sekání trávy, motorov˘mi kosami a nÛÏkami na plot vãetnû motorové pily, fukarÛ na listí a dal-

‰ím ruãním náﬁadím. K multikáﬁe patﬁí
je‰tû ko‰tû na zametání vozovky a na
zimní údrÏbu snûhová radlice. V tomto
obsazení a vybavení jsme schopni
obec udrÏovat ãistou a uklizenou
a hlavnû jsme sobûstaãní bez pomoci
jin˘ch firem.
Tﬁídûní odpadu je v obci také vyﬁe‰eno a odpad se tﬁídí. Je‰tû jsou ale mezi
námi obãané, kteﬁí tﬁídûní odpadu nevûnují pozornost. Jak si vysvûtlit, Ïe
v popelnici na plasty umístûné nad
nádraÏím najdu sklenûné stﬁepy, kdy
popelnice na sklo (zelená) stojí vedle.
Proã v plastové popelnici najdu kvûtináãe (tam patﬁí), ale plné hlíny. Co
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s tou hlínou na tﬁídící lince pracovníci
AVE mají dûlat? Od nového roku se
pﬁipravuje nov˘ zákon o odpadech, kdy
obce budou povinny sbírat od obãanÛ
i bioodpad.
S pﬁevozníkem panem Tﬁe‰Àákem
byla podepsána na leto‰ní rok smlouva
o provozování pﬁívozu. Pﬁívoz jezdí
dennû od 9.00 do 18.00 hodin aÏ do
28. záﬁí, vÏdy v hodinov˘ch intervalech.
První jízda ze Zálezel do Církvic je 9.30
hodin.
Pan RÛÏiãka René, ve spolupráci
s obecním úﬁadem, pﬁipravuje znovuobnovení meruÀkov˘ch slavností
v obci. Slavnost se bude konat 26. ãervence od 13.00 hodin pﬁed hotelem
Praha. O programu slavnosti budete
vãas informováni.
Pan âerven˘ jako jiÏ po nûkolikáté,
opût neuspûl se stíÏností na mojí
osobu, tentokráte u policie. DÛvodem
stíÏnosti byl údajnû mÛj ‰patn˘ postup
pﬁi v˘bûru firmy na opravu mateﬁské
‰kolky. Závûr ‰etﬁení policie je v zápise
ze zasedání zastupitelstva obce. Pan
âerven˘ zﬁejmû nedokáÏe pochopit, Ïe
se dá starostovat a ﬁídit obec i s ãist˘m
‰títem. Îe nûkdo z obce pﬁevy‰uje jeho
nesporné my‰lenkové kvality.
Dûtsk˘ den byl koncipován trochu
jinak. Dûtské odpoledne konferoval
a ﬁídil profesionální konferenciér, kter˘
se dûtem plnû vûnoval, vãetnû soutûÏí.
Podle prodan˘ch vstupenek se zábavného odpoledne zúãastnilo 69 místních
dûtí, 66 pﬁespolních a odhadem 40 dûtí
do tﬁí let vûku, které mûly vstup zdarma.
Miroslav Such˘, starosta obce

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly,
které se konalo dne 9. ãervna 2014
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního
úﬁadu Dolní Zálezly od 18. 00 hodin,
ukonãeno bylo v 19.00 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 16. zasedání zastupitelstva obce: paní Blanku PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni a
schváleni: JUDr. Viktor Zeman a Ale‰
Zíka, 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 16. zasedání zastupitelstva obce
tak, jak byl vyvû‰en na úﬁedních deskách:
Program zasedání:
01) Zahájení
02) Úkoly z minula
03) Schválení závûreãného úãtu obce
za rok 2013
04) Schválení úãetní závûrky M· r.
2013
05) Rozdûlení hospodáﬁského v˘sledku M· r. 2013
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06) Pronájmy pozemkÛ a prodej pozemku
07) Slovo starosty
08) Oprava cesty na Moravany
09) Diskuse obãanÛ k projednávan˘m
bodÛm
10) Projednání a schválení usnesení
11) Závûr zasedání
Poté nechal hlasovat o programu zasedání.
Pro: ..................................................7
Proti: ................................................0
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili program
15. Zasedání zastupitelstva obce.
2. ÚKOLY Z MINULA
Úkoly z minulého zasedání zastupitelstva obce nebyly.
3. SCHVÁLENÍ ZÁVùREâNÉHO
ÚâTU OBCE ZA ROK 2013
Pan âerven˘ vznesl k panu starostovi dotaz, kde se nachází poloÏka zv˘‰ení odmûny pana místostarosty, která
se nedávno schvalovala. Odpovídala
paní Straková.
Hlasování o schválení závûreãného
úãtu obce za rok 2013.
Pro: ..................................................6
Proti: ...............................................0
ZdrÏel se:................1 /pan âerven˘/
Zastupitelé obce schválili závûreãn˘
úãet obce za rok 2013 bez v˘hrad.
4. SCHVÁLENÍ ÚâETNÍ ZÁVùRKY
M· ZA ROK 2013
Pan âerven˘ se zeptal, kde je uvedena poloÏka cca 270.000,- Kã za
opravu mateﬁské ‰kolky. Paní Straková
odpovûdûla, Ïe budova ‰kolky patﬁí
obci a tato ãástka se nachází ve v˘kazu FIN 2-12.
Hlasování o schválení úãetní závûrky
M· za rok 2013.
Pro: .................................................6
Proti: ...............................................0
ZdrÏel se:................1 /pan âerven˘/
Zastupitelé obce schválili úãetní závûrku M· za rok 2013.
5. ROZDùLENÍ HOSPODÁ¤SKÉHO
V¯SLEDKU M· ZA ROK 2013
Návrh na rozdûlení hospodáﬁského
v˘sledku M· ãástku 14.597,72 rozdûlit
takto:
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• 10.000,- Kã na úhradu ztrát minul˘ch let
• 4.597,72 Kã ve prospûch rezervního
fondu
Návrh vypracovala Ing. Nûmeãková.
Hlasování o rozdûlení hospodáﬁského v˘sledku M· za rok 2013.
Pro: .................................................7
Proti: ...............................................0
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili rozdûlení
hospodáﬁského v˘sledku M· za rok
2013.
6. PRONÁJMY POZEMKÒ
A PRODEJ POZEMKÒ
Obec vyhlásila zámûr prodeje ãásti
pozemku p. ã. 789/1 o v˘mûﬁe 27 m2 v
katastrálním území Dolní Zálezly.
Pﬁihlásila se paní JUDr. Venerová.
Paní Venerová má jiÏ znaleck˘ posudek na ãást tohoto pozemku, cena pozemku ãiní 5.090,- Kã. Posudek vypracoval ing. Zbuzek. Ve smlouvû bude
obsaÏeno vûcné bﬁemeno, se kter˘m
JUDr. Venerová souhlasí. âástka
5.090,- Kã bude nav˘‰ena o náklady
spojené s pﬁevodem pozemku.
Pan starosta nechal hlasovat o prodeji ãásti pozemku p. ã. 789/1 o v˘mûﬁe 27 m2 paní JUDr. Venerové za ãástku 5.090,- Kã nav˘‰enou o náklady
spojené s pﬁevodem.
Pro: .................................................7
Proti: ...............................................0
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé schválili prodej ãásti pozemku p. ã. 789/1 o v˘mûﬁe 27 m2
paní JUDr. Venerové za ãástku
5.090,- Kã
Nav˘‰enou o náklady spojené s pﬁevodem pozemku.
Dále byl vyvû‰en zámûr prodeje pozemku p. ã. 565 o v˘mûﬁe 232 m2. Jde
se o pozemek vedle Vinaﬁství pana RÛÏiãky. Tento pozemek byl ohodnocen
znaleck˘m posudkem ing. Zbuzka na
33.890,- Kã. O koupi pozemku zaÏádal
pan René RÛãiãka. âástka 33.890,- Kã
bude nav˘‰ena o náklady spojené s
pﬁevodem tohoto pozemku do vlastnictví pana RÛÏiãky.
Hlasování o prodeji p. p. ã. 565 o v˘mûﬁe 232 m2 panu RÛÏiãkovi za cenu
33.890,- Kã nav˘‰enou o náklady spojené s pﬁevodem.

Mlad˘m sportovcÛm z na‰í obce drÏíme palce

Plavec Jan RÛÏiãka.

Na fotografii Tadeá‰ Konschill.

V obci nám vyrÛstají mezi dûtmi nadûjní sportovci. Hned tﬁi ‰koláci jiÏ
bojují o co nejlep‰í umístûní na republikové úrovni. Jsou to dva veslaﬁi a
jeden plavec. KONSCHILL TADEÁ· brázdí ﬁeku Labe na skifu a dvojskifu. Na mistrovství republiky obsadil 7. a 5. místo.
Také LEONA ÎEJGLICOVÁ rozráÏí vlny na Labi ve skifu a dvojskifu,
kde se na mistrovství republiky umístila na 7. a 6. místû.
A tﬁetí je plavec JAN RÒÎIâKA, kter˘ závodnû plave za mûsto Ústí
nad Labem, a získal první místo o pohár âR v polohové ‰tafetû 4x50
metrÛ.

Vlevo Leona Îejglicová, uprostﬁed Tadeá‰ Konschill.

Pro: .................................................6
Proti: ...............................................0
ZdrÏel se: ...............1 /pan âerven˘/
Zastupitelé schválili prodej p. p. ã.
565 /232m2 / panu RÛÏiãkovi za cenu
33.890,- Kã nav˘‰enou o náklady
spojené s pﬁevodem.
Obec vyvûsila 3 zámûry pronájmu
pozemkÛ.
O pronájem pozemkÛ parcelní ã.
1717/1, 1721 a 1723 má zájem pan
RÛÏiãka, kter˘ chce na tûchto pozemcích zaloÏit vinici. Jedná se o neudrÏované pozemky o celkové v˘mûﬁe
18.042 m2. Pan RÛÏiãka poÏádal o
dlouhodob˘ pronájem na 30 let.
Pan starosta navrhuje cenu 0,30 Kã
za 1 m2 po dobu 10 let, dobu nájmu navrhuje 20 let. Dále navrhuje po 10 letech zv˘‰ení nájmu o 50%, tedy na
0,45 Kã za m2.
Hlasování o pronájmu pozemkÛ p. ã.
1717/1, 1721 a 1723 o v˘mûﬁe 18.042
m2 panu RÛÏiãkovi na dobu 10 let za
0,30 Kã za m2, poté bude cena nav˘‰ena na 0,45 Kã a pacht prodlouÏen o
dal‰ích 10 let.
Pro: .................................................7
Proti: ................................................0
ZdrÏel se: .......................................0
Zastupitelé obce schválili pronájem
pozemkÛ p. ã. 1717/1, 1721 a 1723 za
0,30 Kã za m2 na 10 let. Po 10 letech
bude cena za m2 zv˘‰ena o 50% a
pronájem prodlouÏen na dal‰ích 10
let.
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Dále byly Ïádosti o pronájmy pozemkÛ projeveny pouze ústnû, ale nebyly
pﬁedloÏeny oficiální Ïádosti.
Jedna Ïádost je nekompletní /chybí
podnikatelsk˘ zámûr, zpÛsob zaji‰tûní
vkládan˘ch investic, podpis oprávnûné
osoby, doba pronájmu - podklady pro
vypracování smlouvy/; vzhledem k
tomu, Ïe se jedná cca o 58.000 m2 coÏ
ãiní asi 17.400,- Kã roãnû, kde na to organizace, která o pronájem Ïádá,
vezme peníze.
Pan starosta uvedl, Ïe pokud budou
pﬁedloÏeny v‰echny v˘‰e uvedené
podklady a pokud to zákon dovolí, lze
tyto pozemky pronajmout organizaci
zadarmo.
Na dal‰í zámûr pronájmu pozemkÛ
nebyla pﬁedloÏena písemná Ïádost
vÛbec.
Pan Lonûk projevil zájem nahlédnout
do návrhu kupních a pachtovních
smluv neÏ budou podepsány, /z dÛvodu ‰patn˘ch zku‰eností s prodejem pozemkÛ na Jahodovém poli/. Z tohoto
dÛvodu bude se souhlasem v‰ech zastupitelÛ svoláno mimoﬁádné zasedání.
7. SLOVO STAROSTY
■ pan starosta dává zastupitelÛm na
vûdomí, Ïe starostové Mikroregionu
Milada schválili na svém zasedání dne
6. 6. 2014 zprávu o hospodaﬁení a závûreãn˘ úãet Mikroregionu Milada;
■ rozpoãtová zmûna ã. 2/2014
Pﬁíjmy: ...........................342.500,- Kã
V˘daje: ..........................556.500,- Kã
Rozdíl: ...................... - 214.000,- Kã
bude financován z rozpoãtu obce
Hlasování o rozpoãtové zmûnû ã.
2/2014
Pro: .................................................6
Proti: ................................................0
ZdrÏel se:................1 /pan âerven˘/
Zastupitelé obce schválili rozpoãtovou zmûnu ã. 2/2014.
■ pan starosta nechal v roce 2010 vypracovat projekt na opravu Úzké uliãky,
kde ujíÏdí opûrná zeì a asfalt; navrhuje, aby se udûlaly poptávky a toto ulice
se opravila aÏ k PetrÛm. Ulice by mûla
b˘t asfaltová, aby byla v zimû lépe
schÛdná.
Pan âervinka uvedl, Ïe svod vody by
mûl b˘t ﬁe‰en prostﬁedkem uliãky. Pod
uliãkou jsou sklepy nûkter˘ch majitelÛ
nemovitostí, dále uliãkou vedou sítû
/voda, plyn, telefony/;
Pan âerven˘ navrhl, Ïe obec by mûla
zadat zpracování projektu opravy Úzké
uliãky u autorizovaného projektanta.
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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Hlasování o zadání zpracování opravy Úzké uliãky odborné firmû.
Pro: .................................................7
Proti: ................................................0
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili zadání
zpracování projektové dokumentace
odborné firmû.
■ pan starost informoval o opravû lesní
cesty „Pohádková trasa“ v délce 230
m, /jedná se o cestu do VaÀova/, kde
se sesunul svah a zniãil tak cestu i
mÛstek. Tuto opravu obec nehradí,
neboÈ se nejedná o její majetek;
■ úãetní závûrka roku 2013 obce
Hlasování o schválení úãetní závûrky
obce za rok 2013
Pro: .................................................6
Proti: ...............................................0
ZdrÏel se: ..............1 / pan âerven˘/
Zastupitelé schválili úãetní závûrku
obce za rok 2013
■ na pﬁedminulém veﬁejném zasedání
poÏadoval pan âerven˘, aby v zápise
bylo uvedeno, Ïe byl panem starostou
spáchán pokus o podvod pﬁi v˘bûru
firmy na opravu M·, neboÈ nabídka
firmy Jelínek a nabídka pana Chachaje jsou totoÏné. Je podezﬁení, Ïe i nabídku pana Chachaje vypracoval pan
Jelínek, coÏ je ukázka toho, jak se tady
vybírají firmy.
ProtoÏe pan âerven˘ nechtûl trestní
oznámení podat, rozhodli zastupitelé,
Ïe trestní oznámení podá obec.
Zde je v˘sledek ‰etﬁení: Tímto Vám
sdûluji, Ïe ve smyslu § 158 trestního
ﬁádu bylo pro‰etﬁeno Va‰e oznámení
doruãené na zdej‰í Policii ze dne 17. 3.
2014 ve vûci podezﬁení ze spáchání pokusu o podvod, kterého se mûl dopustit
starosta obce Dolní Zálezly Miroslav
Such˘ v souvislosti s podáním Ïádosti
obce Dolní Zálezly o dotaci na opravu
M·. Proveden˘m pro‰etﬁováním bylo
dostateãnû zji‰tûno, Ïe starosta obce pﬁi
v˘bûru stavební firmy pro zhotovení
oprav hygienického zaﬁízení M· v Dolních Zálezlech postupoval v souladu se
zákonem ã. 137/2006 O zadávání veﬁejn˘ch zakázek. Vzhledem ke shora popsanému nebyly zji‰tûny Ïádné konkrétní skuteãnosti, odÛvodÀující závûr, Ïe se
ve vûci jedná o podezﬁení ze spáchání
jakéhokoli trestného ãinu. Z tohoto dÛvodu byla vûc dne 22. 5. 2014 zaloÏena,
aniÏ by do‰lo k úkonu zahájení trestního
ﬁízení podle § 158, odst. 3.
Veﬁejnou omluvu po panu âerveném
pan starosta neÏádal, protoÏe by se
stejnû neomluvil.
■ pan starosta dále sdûlil, Ïe od pana
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RÛÏiãky, majitele Vinaﬁství Dolní Zálezly, obdrÏel Ïádost na pﬁíspûvek
40.000,- Kã na poﬁádání MeruÀkov˘ch
slavností dne 26. 7. 2014, kter˘ se
tímto pokusí navázat na tradiãní svátek
léta, kter˘ se kdysi v obci slavil. Pﬁílohou Ïádosti je ãasov˘ harmonogram
programu a rozmístûní stánkÛ.
Pan starosta navrhuje, aby na plakátech bylo uvedeno, Ïe tato akce se poﬁádá ve spolupráci s Obecním úﬁadem
Dolní Zálezly. Dal‰í podmínkou pana
starosty je, Ïe ãástka 40.000,- Kã bude
panu RÛÏiãkovi vyplacena aÏ po uspoﬁádání slavnosti.
Hlasování o pﬁíspûvku 40.000,- Kã
panu RÛÏiãkovi na uspoﬁádání MeruÀkov˘ch slavností dne 26. 7. 2014.
Pro: .................................................7
Proti: ...............................................0
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce chválili pﬁíspûvek
ve v˘‰i 40.000,- Kã panu RÛÏiãkovi
na uspoﬁádání MeruÀkov˘ch slavností.
■ pan starosta ukládá pﬁedsedÛm kontrolního a finanãního v˘boru provést
kontrolu za 1. pololetí roku 2014 a
zprávy odevzdat do 31. 8. 2014;
JUDr. Zemanovi vypracovat návrh
smlouvy na prodej pozemkÛ pro JUDr.
Venerovou a pana RÛÏiãku;
JUDr. Zemanovi vypracovat návrh
smlouvy na pacht pozemkÛ pro pana
RÛÏiãku;
JUDr. Zemanovi vypracovat návrh
smlouvy na spolupráci Obecního úﬁadu
s Vinaﬁstvím Dolní Zálezly na uspoﬁádání MeruÀkové slavnosti;
■ na bûÏném
2.340.000,- Kã

úãtu

má

obec

8. OPRAVA CESTY
NA MORAVANY
Pan starosta poÏádal o dotaci na
opravu cesty na Moravany z programu
Obnovy venkova. Îádosti nebylo vyhovûno, neboÈ obec v posledních letech
obdrÏela z tohoto programu 3 dotace.
Vzhledem k tomu, Ïe se jedná o jedinou pﬁístupovou cestu do obce v pﬁípadû havárie na silnici nebo povodní,
opraví obec tuto cestu z vlastních prostﬁedkÛ. Pan starosta oslovil dvû firmy
Stavchem Ústí n. L. a SaM Dûãín.
Firma Stavchem 245.000,- Kã
/oprava 26 m vozovky, pﬁiãemÏ oprava
1 m vychází na 9.457,- Kã/
Firma SaM 390.000,- Kã /oprava 46
m a potaÏení vozovky, oprava 1 m
vyjde na 8.540,- Kã/
Pan âerven˘ sdûlil, Ïe kdyÏ dostal
podklady k tomuto jednání domu, vzpo-

mnûl si, Ïe na ceduli na Obecním úﬁadu
ãetl, Ïe byla Moravanská ulice opravena vãetnû dal‰ích ulic. Jak je tedy
moÏné, Ïe za nûkolik let se na této ulici
objevuje dal‰í oprava. Dá se tedy vycházet z toho, Ïe opravy byly provedeny ‰patnû a jaká firma opravu provádûla.
Na to pan starosta panu âervenému
sdûlil, Ïe v nûm ãpí zloba a Ïe je zl˘
ãlovûk.
Cestou na Moravany je pﬁesnû vidût,
kde konãí oprava vozovky na Moravany a kde zaãíná star˘ asfalt, pak zaãíná
zatáãka, kde se svah utrhl. Svah je nebezpeãn˘, protoÏe vozovka je jiÏ ve
vzduchu. Tak tato ãást vozovky se
musí opravit. Jedná se tedy o cestu na
Moravany a ne o Moravanskou ulici.
Na to pan âerven˘ odpovûdûl, Ïe
staãilo mu to vysvûtlit, a ne aby v tom
pan starosta hledal z jeho strany nûjakou zlobu. Zeptal se pouze z vûcn˘ch
dÛvodÛ, aby se neopravovalo to, co jiÏ
opraveno bylo ‰patnû.
Dále pan âerven˘ uvedl, Ïe se mûlo
oslovit více firem. Pan starosta uvedl, Ïe
mohl, ale nemusí neboÈ mu to zákon neukládá. S tûmito firmami je spokojen˘.
Pan âerven˘ na to uvedl, Ïe jako byl
pan starosta spokojen˘ s firmou, kterou
vybral na opravu v M·, práci nedokonãila vãas a musely se prodluÏovat
prázdniny. Pan starosta se zeptal, jak
na to pan âerven˘ pﬁi‰el a Ïe je k smíchu. Poté zastupitelé diskutovali o tom,
zda je lep‰í vybrat draÏ‰í ãi lacinûj‰í
firmu, z hlediska kvality opravy do budoucna.
Hlasování o provedení opravy silnice
na Moravany firmou SaM Dûãín.
Pro: ................................................ 5
Proti: ......................1 /pan âerven˘/
ZdrÏel se: ...................1 /pan Lonûk/
Zastupitelé schválili opravu cesty na
Moravany firmou SaM Dûãín.
9. DISKUSE OBâANÒ
K PROJEDNÁVAN¯M, BODÒM
Pan Petr se zeptal, jak je to se sekáním trávy.
Pan starosta odpovûdûl, Ïe tráva
musí b˘t posekána do 30. 6., dotyãn˘
majitel neposekaného pozemku bude
vyzván k poseãení trávy.
Pokud tak nebude v termínu majitelem uãinûno, obãané upozorÀují, Ïe podají stíÏnost.
Pan starosta na závûr je‰tû informoval, Ïe pro velk˘ odbûr vody chataﬁÛ pﬁi
napou‰tûní bazénÛ, netekla 8. ãervna v
ãásti obce voda /nejednalo se tedy o
poruchu/. Vodu v obci ve veãerních hodinách zaji‰Èovala cisterna.

10. PROJEDNÁNÍ
A SCHVÁLENÍ
USNESENÍ
Návrh usnesení z 16. Veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly vypracoval a pﬁeãetl pan Jiﬁí Vesel˘.
Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat:

11. ZÁVùR ZASEDÁNÍ
Pan starosta podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za spolupráci pﬁi pﬁípravû a jednání zastupitelstva, pﬁítomn˘m obãanÛm za úãast na veﬁejném
zasedání.

Hlasování o schválení usnesení.
pro: .................................................7
proti: ................................................0
zdrÏel se:.........................................0
Zastupitelé obce schválili usnesení
z 16. Veﬁejného zasedání zastupitelstva obce.

Zapsala:
Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu:
JUDr. Viktor Zeman
Ale‰ Zíka
Starosta obce:
Miroslav Such˘

V Dolních Zálezlech
dne 13. ãervna 2014

Usnesení z 16. Veﬁejného zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Zálezly konaného dne 9. 6. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Závûreãn˘ úãet obce za rok 2013 bez v˘hrad.
2. Úãetní závûrku M· za rok 2013 podle zákona o obcích §102 odst. 2 písmeno q.
3. Návrh na rozdûlení hospodáﬁského v˘sledku M· za rok 2013 v celkové v˘‰i
14.597,72Kã a to takto:
a) na úhradu ztráty minul˘ch let........................................................10.000,-Kã
b) ve prospûch rezervního fondu.................................................... 4.597,72Kã
4. Prodej ãásti pozemku p. ã. 789/1 o v˘mûﬁe 27m2 JUDr. Vernerové za ãástku
5.090,-Kã urãenou znaleck˘m posudkem, která bude nav˘‰ena o ostatní náklady související s prodejem.
5. Prodej pozemku p. ã. 565 o v˘mûﬁe 232m2 p. RÛÏiãkovi za ãástku 33.890,-Kã
urãenou znaleck˘m posudkem, která bude nav˘‰ena o ostatní náklady související s prodejem.
6. Dlouhodob˘ pacht pozemkÛ p.ã. 1717/1, 1721 a 1723 celkem o v˘mûﬁe
18.042m2 za úãelem zaloÏení vinice. Cena za 1m2/0,30Kã Vinaﬁství Dolní Zálezly René RÛÏiãka. Na dobu 10 let. Po 10 letech bude cena nav˘‰ena o
0,15Kã/1m2 a pacht prodlouÏen o dal‰ích 10 let.
7. Úpravu rozpoãtu ã.02/2014
pﬁíjmy...............................................................................................342.500,-Kã
v˘daje ..............................................................................................556.500,-Kã
rozdíl .............................................................................................- 214.000,-Kã
bude financován z rozpoãtu obce
8. Zadat zpracování PD na opravu Úzké Uliãky odborné firmû.
9. Úãetní závûrku vãetnû v˘sledku hospodaﬁení obce za rok 2013 dle ustanovení
§84 odst. 2 písmeno b) zákona o obcích.
10. Dotaci ve v˘‰i 40.000,-Kã pro Vinaﬁství Dolní Zálezly René RÛÏiãka na akci
„MûruÀkové slavnosti“, která se bude konat ve spolupráci s Obecním úﬁadem
Dolní Zálezly dne 26. 7. 2014.
11. Opravu silnice na Moravany v délce 46m. Opravu provede firma SAM Dûãín
za ãástku 393.018,-Kã vãetnû DPH.
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí:
1. Zprávu o hospodaﬁení a závûreãn˘ úãet Mikroregionu Milada za rok 2013.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. JUDr. Zemanovi vypracovat smlouvy na prodej pozemkÛ pro JUDr. Vernerovou
a p. RÛÏiãku.
2. JUDr. Zemanovi vypracovat smlouvu na pacht pozemkÛ pro p. RÛÏiãku.
3. JUDr. Zemanovi vypracovat smlouvu na spolupráci obecního úﬁadu s Vinaﬁstvím Dolní Zálezly na poﬁádání „MeruÀkov˘ch slavností“.
4. PﬁedsedÛm finanãního a kontrolního v˘boru provést kontrolu za I. pololetí roku
2014 a odevzdat zprávy do 31. 8. 2014.
Zapsal: Jiﬁí Vesel˘ • Schválil: Miroslav Such˘ • Dolní Zálezly dne 9. 6. 2014
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FOTOREPORTÁÎ Z MATE¤INKY
V˘let na zámku v Zákupech 30. kvûtna

Louãení s pﬁed‰koláky - soutûÏe 26. ãervna
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Lenãino divadlo 3. ãervna

V˘let lodí Marií po Labi 4. ãervna
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Víte to?

Dálnice D8 - s tolik touÏebnû oãekávanou
dostavbou - má svoji historii

■ 1938-1950 - Dálnice v trase Praha-DráÏìany se poprvé
objevila na plánech v ﬁíjnu 1938, jen pár t˘dnÛ po mnichovsk˘ch událostech. V sudeto-nûmeck˘ch plánech z let 1938 1945 byla dne‰ní dálnice D8 znaãena jako dálnice A72, v
ãesk˘ch a pozdûji protektorátních plánech jako dálniãní koridor IV. V˘stavba ale nezaãala, protoÏe pﬁednost dostala
stavba jiné dálnice vedoucí také ve smûru Berlín-VídeÀ a to
Exteritoriální dálnice VídeÀ-Vratislav, tehdy oznaãovaná jako
dálnice A88.
Je‰tû pﬁedtím, 15. listopadu 1938, byl podán návrh na
vznik slova dálnice. O mûsíc pozdûji, 23. prosince 1938 bylo
zﬁízeno Generální ﬁeditelství stavby dálnic a pojem dálnice
byl úﬁednû zaveden.
Dne 30. dubna 1942 byl vydán zákaz v˘stavby dálnic v
celé Velkonûmecké ¤í‰i, kam spadal i Protektorát âechy a
Morava z dÛvodÛ pﬁesunutí pracovních sil do váleãné v˘roby. V˘stavba v tomto smûru znovu nezaãala ani po skonãení
války.
Plán v˘stavby dálnice Praha-DráÏìany jako koridor IV zÛstal v ãeskoslovensk˘ch plánech aÏ do prosince 1950, kdy
v˘stavba dálnic byla v âeskoslovensku opût pozastavena.
■ 1963-1971 - Vzhledem k silnému nárÛstu silniãní dopravy v prÛbûhu 50. a 60. let pﬁijala Vláda âSSR dne 10. dubna
1963 usnesení o koncepci dlouhodobého rozvoje silniãní sítû
a místních komunikací v âeskoslovenské socialistické republice. Na nov˘ch plánech se opût objevuje smûr Praha-DráÏìany, av‰ak tentokrát je poprvé uÏit název dálnice D8. V letech 1968-1971 bylo mezi âSSR a NDR projednáno budoucí propojení obou zemí dálnicí.
■ 1984-1990 - V 80. letech 20. století probíhal v Severoãeském kraji masivní postup v dob˘vání hnûdého uhlí. Bylo
plánováno roz‰íﬁení povrchového dolu Chabaﬁovice smûrem
na sever a severozápad, ãímÏ by do‰lo mj. k pﬁeru‰ení jediného silniãního spojení mezi Teplicemi a Ústím nad Labem,
silnicí I. tﬁídy ã. 13. Proto v dubnu 1984 zaãalo 6,5leté budování 4,175 km dlouhého úseku 0806 ¤ehlovice-Trmice pﬁednostnû, protoÏe se tím ve spojení s právû vybudovanou, na
nûj navazující, 7 km dlouhou ãtyﬁpruhovou silnicí II. tﬁídy ã.
613 (II/613) (od roku 1997 rychlostní silnice R63) vytváﬁelo
potﬁebné alternativní silniãní spojení Teplic a Ústí nad Labem.
Po roce 1990 v‰ak do‰lo k celkovému útlumu tûÏby hnûdého uhlí v âeskoslovensku, a tak nakonec povrchov˘ dÛl Cha-

baﬁovice roz‰íﬁen nebyl a silnice I. tﬁídy ã. 13 (I/13) zÛstala
nepﬁeru‰ena. Úsek 0806 byl zprovoznûn v listopadu 1990.
Tento úsek dálnice D8 tak slouÏil 16 let, aÏ do prosince
2006, kdy byl otevﬁen navazující úsek 0807 Trmice - státní
hranice âesko/Nûmecko, jen pro lep‰í spojení mûst Teplice
a Ústí nad Labem, tedy vlastnû pro dopravu ve v˘chodo-západním smûru, nikoli v severo-jiÏním.
■ 1990-2001 - V období po roce 1990 probíhala v˘stavba
dálnice D8 jiÏ klasick˘m zpÛsobem, od poãátku, tedy od
Prahy, v souladu s dopravní poptávkou.
Nejprve byla v roce 1991 protaÏena Prosecká radiála aÏ
do Zdib, kde se nachází nult˘ kilometr dálnice D8. Tento
2,248 km dlouh˘ úsek Bﬁezinûves-Zdiby je znaãen jako rychlostní silnice a tudíÏ není souãástí dálnice D8.
V ãervenci 1993 byl otevﬁen poãáteãní úsek dálnice D8 9,6 km dlouh˘ úsek 0801 Zdiby-ÚÏice a o 3 roky pozdûji, v
ﬁíjnu 1996, se zprovoznil 8,9 km dlouh˘ navazující úsek 0802
ÚÏice - Nová Ves.
Poté následoval v ﬁíjnu 1998 13,425 km dlouh˘ samostatn˘ úsek 0804 Doksany - Lovosice, kter˘ v˘raznû zkrátil a
zrychlil cestu v tomto dopravním smûru. PÛvodní silnice I/8
vedla totiÏ oklikou pﬁes Terezín.
V ãervnu 2001 byl otevﬁen chybûjící 16,351 km dlouh˘
úsek 0803 Nová Ves - Doksany, kter˘ propojil jiÏ provozované úseky 0801 a 0802 Zdiby - ÚÏice - Nová Ves s úsekem
0804 Doksany-Lovosice, ãímÏ vznikla souvislá dálnice od
Zdib aÏ do Lovosic o délce 48,276 km.
■ 2002-2006 - 21. prosince 2006 byl zprovoznûn zatím
poslední úsek - úsek 0807 pﬁes Kru‰né hory od Trmic na státní hranici âesko/Nûmecko o délce 23,344 km s napojením
na nûmeckou dálnici A17 u Petrovic.
■ 2007-2016 - Jedin˘m chybûjícím úsekem dálnice D8 je
16,4 km dlouh˘ úsek 0805 Lovosice-¤ehlovice. Stavba tohoto chybûjícího úseku oficiálnû zaãala 6. listopadu 2007.
7. ãervna 2013 do‰lo na trase dálnice k masivnímu sesuvu
asi 500 tisíc m3 zeminy v km 56,5 dálnice D8 u Litochovic.
Poslední informace naznaãují, Ïe sesuv pÛdy zpÛsobí odklad dokonãení dálnice minimálnû aÏ do roku 2016. Otevﬁela se dokonce opût diskuze, kudy (jiÏ postavenou, av‰ak sesuvem po‰kozenou) dálnici vést. PÛvodní varianta zÛstává
nejreálnûj‰í, aãkoli nestabilita svahu hrozí dálnici v budoucnu
opût zavalit.
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