INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DOLNÍ ZÁLEZLY

PRO OBâANY OBCE V¯TISK ZDARMA

Slovo starosty obce
VáÏení obãané, rozlouãili jsme se se star˘m rokem a pﬁivítali rok nov˘ jiÏ
tradiãnû ohÀostrojem. Opût zazáﬁil a dle odezvy obãanÛ se povedl. Pﬁesto se
na‰li mezi námi jedinci, kteﬁí s touto akcí nesouhlasí. Nevím proã. Obec
tento ‰estiminutov˘ záÏitek stál 7.500,- Kã. To pﬁeci není moc a udûlalo to radost zúãastnûn˘m obãanÛm (a Ïe jich bylo) tak i dûtem a o to pﬁeci jde.
Hned na zaãátku roku 6. ledna probûhla na na‰em úﬁadû beseda o povodních. Besedu vedl pﬁedná‰ející koordinátor z organizace âlovûk v tísni
a t˘kala se hlavnû obãanÛ, kteﬁí mají
své nemovitosti v záplavovém území
obce.
Nûco o poﬁádku ve vsi. Obec vynakládá dost finanãních prostﬁedkÛ, aby
byla uklizená a ona uklizená je. A to
pﬁece chceme v‰ichni, aby tady bylo
ãisto. Co mi vadí, Ïe poslední dobou se
rozmáhá po obci voln˘ pohyb psÛ a jejich venãení na místních komunikacích.
Nic proti tomu, ale je ‰patné, kdyÏ pes
vykoná svoji potﬁebu na ulici, chodníku
apod. a osoba venãící psa to po nûm
neuklidí a klidnû odejde. Spoléhá ta
osoba, Ïe to uklidí zamûstnanci obecního úﬁadu? Skoro sedmdesátilet˘ pan
Vanûk, pan Zajíãek, paní Merklová ãi
paní âernovská? To snad ne. Není problém vytvoﬁit vyhlá‰ku o volném pohybu psÛ po obci. Bude v ní zaneseno mít
povinnû psa na vodítku, bude urãena
plocha, kde se smí pes volnû pohybovat a povinnost uklízet po sv˘ch miláãcích. A pokud tato nebude dodrÏována,
jsem povinen osobu venãící psa nahlá-

sit na pﬁestupkovou komisi do Ústí nad
Labem k vyﬁe‰ení pﬁestupku. To já ale
nechci, to je aÏ to poslední. Navrhuji,
pokud nûkdo pÛjde venãit psa, nesmí
zapomenout na igelitov˘ sáãek a exkrementy po psovi uklidit. Zkusme to.
Za to vám dûkuji.
Obec jako jedna z posledních v okrese poﬁádala vítání obãánkÛ a zaji‰Èovala u pﬁíleÏitosti Ïivotních v˘roãí obãanÛ osobní pﬁedání blahopﬁání a malé
pozornosti v domácnosti jubilanta.
Zákon ã. 101/2000 Sb. O ochranû
osobních údajÛ, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, nám v‰ak nedovoluje pﬁístup
k osobních údajÛm obãanÛ z dÛvodu
jejich vyuÏití pﬁi zaji‰Èování v˘‰e uveden˘ch akcí / vítání nov˘ch obãánkÛ
obce, Ïivotních jubileí obãanÛ a pod/.
Z tûchto dÛvodÛ pﬁestal Sbor pro obãanské záleÏitosti organizovat tyto spoleãenské akce. Vítání nov˘ch obãánkÛ
se mÛÏe uskuteãnit jen na základû Ïádosti rodiãÛ dítûte. Je to nepﬁíjemná informace, za tuto situaci se omlouvám,
ale musím akceptovat právní úpravu.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo padesátiprocentní dotaci za platbu popelnice pro rok 2016. Domácnost tedy za-
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platí jen 690,- Kã za jednu popelnici.
Více o cenách a podmínkách je v zápise z veﬁejného zasedání.
A je‰tû nûco k odpadÛm. Neznám
jinou obec, která by vybírala platbu za
popelnici ne na obãana ale na rodinu.
Zákon dovoluje vybrat na kaÏdého obãana tzn. i dítû aÏ nûkolik set korun na
popelnici. Pﬁeplatek je pﬁíjmem obce.
Napﬁíklad: ãtyﬁãlenná rodina zaplatí
2.000,- Kã. Pﬁeplatek za popelnici
z 2.000,- Kã tedy 620,- Kã /cena za popelnici 1380,- Kã/ jde do obecního rozpoãtu, z kterého se má platit odvoz velkoobjemového kontejneru a dal‰ích
kontejnerÛ umístûn˘ch v obci. To v‰e
ale obec platí ze svého. Za tyto sluÏby
pro obãany bych od obãanÛ chtûl je‰tû
lep‰í tﬁídûní odpadu. Poslední dobou se
rozmáhá ne‰var, voÏení pln˘ch pytlÛ
s netﬁídûn˘m odpadem na obecní dvÛr
s následn˘m vhozením do velkoobjemového kontejneru. V pytlích se nachází sklo, umûlá hmota, papír, hadry
atd. To v‰e se dá vytﬁídit. Pojìme b˘t
poﬁádnûj‰í a tﬁiìme odpad. Podmínky
na to máme.
Na obecním úﬁadû se uvolnila dvû
pracovní místa pro nezamûstnané.
Jedno místo je pro Ïenu a druhé pro
muÏe. Pokud by mûl nûkdo z nezamûstnan˘ch obãanÛ zájem zde pracovat, aÈ se hlásí u paní Strakové.
Obec ve spolupráci s na‰í mateﬁskou
‰kolkou pﬁipravuje opût v˘jezd dûtí na
t˘den do pﬁírody. Tentokráte se pojede
do Harrachova a to koncem kvûtna.
Miroslav Such˘,
starosta obce

V‰e nejlep‰í v novém
roce 2016 pﬁeje v‰em
obãanÛm obce
starosta obce,
obecní zastupitelstvo
a pracovníci
obecního úﬁadu.

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
V roce 2015 se narodili tito noví obãánci :
Koláﬁová Ema, Pro‰ková Anna,
Sypecká Krist˘na
V roce 2015 nás opustili tyto obãané:
Adamová Jaroslava, Anders Rudolf,
Dobrouck˘ Petr, Houdová Jana,
Veselá Eva, Zíka Miroslav

Zápis ze 7. veﬁejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly,
které se konalo dne 8. listopadu 2015
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu
Dolní Zálezly od 18. 00 hodin, ukonãeno bylo v 18.15 hodin. Jednání vedl
starosta obce, pan Miroslav Such˘.

6) Diskuse obãanÛ
7) Usnesení
8) Závûr zasedání

Zastupitelé:
Pﬁítomno: .........................................4
Omluveni: ....................1 / Ale‰ Zíka/
Neomluveni: ................................... 0
Obãané: ...........................................4

Poté nechal hlasovat o programu zasedání.
Pro: .................................................4
Proti: ................................................0
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili program
7. zasedání zastupitelstva obce.

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 ze 7. zasedání zastupitelstva obce: paní PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni
a schváleni pan Zdenûk Pej‰a a Martin
Vojtí‰ek, vypracováním usnesení pan
Miroslav Such˘

2. ODSOUHLASENÍ SMLOUVY
O POSKYTNUTÍ FINANâNÍ
PODPORY Z SFÎP
Tato smlouva o poskytnutí finanãní
podpory ze Státního fondu Ïivotního
prostﬁedí je na nákup kompostérÛ, kontejneru a ‰tûpkovaãe. Je potﬁeba odsouhlasit zastupitelstvem obce, podepsat a vrátit zpût. Nikdo ze zastupitelÛ
nemûl k návrhu smlouvy pﬁipomínky
a pan starosta nechal o jejím znûní hlasovat.

Hlasování o urãení ovûﬁovatelÛ zápisu
a vypracování usnesení.
Pro:...................................................4
Proti: ................................................0
ZdrÏel se: .........................................0
Zastupitelstvo obce schválilo ovûﬁovatele zápisu a zpracovatele usnesení.

Hlasování o odsouhlasení smlouvy
na poskytnutí finanãní podpory
z SFÎP.
Pro: .................................................4
Proti: ................................................0
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili smlouvu
na poskytnutí finanãní podpory ze
Státního fondu Ïivotního prostﬁedí.

V pﬁípadû potﬁeby starosta pﬁedloÏí
návrh na sloÏení návrhové komise
a tento nechá odsouhlasit.
Starosta dále pﬁedloÏil návrh programu 7. zasedání zastupitelstva obce tak,
jak byl vyvû‰en na Úﬁedních deskách:
Program zasedání:
1) Zahájení
2) Odsouhlasení smlouvy o poskytnutí
finanãní podpory z SFÎP
3) Rozpoãtová zmûna ã. 4
4) Prodej parcely 173/4
5)RÛzné
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY

●

3. ROZPOâTOVÁ ZMùNA â. 4
ZastupitelÛm byl pﬁedloÏen návrh
rozpoãtové zmûny ã. 4/2015.
Pﬁíjmy: .......................984.655,65 Kã
V˘daje: ...................1.149.729.42 Kã
Rozdíl: ........................165.073,77 Kã
Rozdíl ve v˘‰i 165.073,77 Kã bude financován z rezerv obce. K návrhu rozpoãtové zmûny ã. 4/2015 nemûl nikdo
ze zastupitelÛ pﬁipomínky a pan starosta nechal o rozpoãtové zmûnû hlasovat.
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Hlasování o schválení rozpoãtové
zmûny ã. 4/2015
Pro: ..................................................4
Proti: ................................................0
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili rozpoãtovou zmûnu ã. 4/2015.
4. PRODEJ PARCELY 173/4
Byl vyvû‰en zámûr prodeje obecních
pozemkÛ p. ã. 1639/4 o v˘mûﬁe 34 m2
a p. ã. 173/4 o v˘mûﬁe 103 m2.
Jedin˘m zájemcem o koupi tûchto
pozemkÛ je pan Milo‰ Plechat˘. Znaleck˘ posudek na tyto pozemky ãiní
1.924,- Kã. Pan starosta navrhuje tuto
ãástku zdvojnásobit a zv˘‰it je‰tû
o ãástku 1.000,- Kã za návrh na vklad
do KN. Celková ãástka za tyto pozemky ãiní potom 4.848,- Kã.
Hlasování o prodeji pozemkÛ parcelní ã. 1639/4 o v˘mûﬁe 34 m2 a ã.
173/4 o v˘mûﬁe 103 m2 panu Milo‰ovi
Plechatému za ãástku 4.848,- Kã.
Pro:...................................................4
Proti:.................................................0
ZdrÏel se: .........................................0
Zastupitelé obce schválili prodej pozemkÛ parcelní ã. 1639/4 o v˘mûﬁe
34 m2 a ã. 173/4 o v˘mûﬁe 103 m2
Panu Milo‰ovi Plechatému za ãástku
4.848,- Kã.
5. RÒZNÉ
Pro informaci pan starosta uvedl:
■ na veﬁejnû prospû‰n˘ch pracích
skonãil jeden zamûstnanec, nebyla mu
prodlouÏena pracovní smlouva;
■ jedna pracovnice na VPP je dlouhodobû nemocná;
■ pan Ondﬁej ·vábek vypracoval
projekt stávajícího stavu kulturního
domu - vnitﬁní a vnûj‰í rozmûry budovy

(pasportizace). Tento projekt je nutn˘
pro obec pﬁi podání Ïádosti o dotaci
a rovnûÏ tak jej potﬁebuje stavební
odbor Magistrátu Ústí nad Labem;
■ v Kulturním domû bude dne 21. listopadu od 9.00 - 11. 00 hodin „Den
otevﬁen˘ch dveﬁí“ a zájemci se mohou
pﬁijít podívat, v jakém stavu se kulturní
dÛm nachází po pﬁede‰l˘ch majitelích;
■ obec plánuje „Program rozvoje
obce“ a z tohoto dÛvodu obdrÏí kaÏdá
domácnost dotazník k vyplnûní.
Dotazník je anonymní a po vyplnûní
jej obãané mohou vhodit do po‰tovní
schránky OÚ. Vyplnûné dotazníky poslouÏí jako podklad k plánování „Programu rozvoje obce“;
6. DISKUZE OBâANÒ
Do diskuse se nikdo z obãanÛ nepﬁihlásil.
7. USNESENÍ
Návrh usnesení ze 7. veﬁejného za-

sedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly vypracoval a pﬁeãetl pan Miroslav
Such˘.
Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat:
Hlasování o schválení usnesení.
Pro: ..................................................4
Proti: ................................................0
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili usnesení
ze 7. Veﬁejného zasedání zastupitelstva obce.
8. ZÁVùR ZASEDÁNÍ
Pan starosta podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za práci a pﬁítomn˘m
obãanÛm za úãast na veﬁejném zasedání.
V Dolních Zálezlech,
dne 20. listopadu 2015
Zapsala: Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu:
Zdenûk Pej‰a, Martin Vojtí‰ek
Starosta obce:
Miroslav Such˘

Usnesení ze
7. veﬁejného zasedání
Zastupitelstva obce
Dolní Zálezly konaného
dne 18. 11. 2015
■ Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. Smlouvu o poskytnutí dotace z
podpory SFÎP na poﬁízení kompostérÛ a ‰tûpkovaãe.
2. Rozpoãtovou zmûnu ã. 4/2015.
3. Prodej parcel ãíslo 1639/4 o v˘mûﬁe 34 m2 a parcely ã. 173/4 o
v˘mûﬁe 103 m2 panu Milo‰i Plechatému jako jedinému zájemci.
âástka za obû
parcely je
4.848,- Kã vãetnû návrhu do katastru.
Zapsal: Miroslav Such˘
Schválil: Miroslav Such˘
V Dolních Zálezlech
dne 20. 11. 2015

Zápis z 8. veﬁejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly,
které se konalo dne 14. prosince 2015
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu
Dolní Zálezly
od 18.00 hodin, ukonãeno bylo v
18.25 hodin. Jednání vedl starosta
obce, pan Miroslav Such˘.

vatele zápisu a zpracovatele usnesení.

Zastupitelé:
Pﬁítomno: ........................................5
Omluveni: .......................................0
Neomluveni: ...................................0
Obãané:.........................................10

Starosta dále pﬁedloÏil návrh programu 8. zasedání zastupitelstva obce tak,
jak byl vyvû‰en na Úﬁedních deskách:

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 8. zasedání zastupitelstva obce: paní PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni a
schváleni paní ing. Nûmeãková a pan
Zíka, vypracováním usnesení pan Ale‰
Zíka.
Hlasování o urãení ovûﬁovatelÛ zápisu a vypracování usnesení.
Pro:...................................................5
Proti:.................................................0
ZdrÏel se: .........................................0
Zastupitelstvo obce schválilo ovûﬁo-

V pﬁípadû potﬁeby starosta pﬁedloÏí
návrh na sloÏení návrhové komise a
tento nechá odsouhlasit.

Program zasedání:
1) Zahájení
2) Návrh rozpoãtu obce na rok 2016
3) Rozpoãet Mikroregionu Milada na
rok 2016
4) Cenov˘ návrh na odvoz popelnic z
domácnosti
5) Nové ceny za autobus MHD
6) RÛzné
7) Diskuse obãanÛ k projednávan˘m
bodÛm
8) Usnesení
9) Závûr zasedání
Poté nechal hlasovat o programu zasedání.
Pro:...................................................5
Proti: ................................................0
ZdrÏel se: .........................................0
Zastupitelé obce schválili program
8. zasedání zastupitelstva obce.
Dále pan starosta uvedl, Ïe úkoly z
minulého zasedání nebyly.

2. NÁVRH ROZPOâTU OBCE NA
ROK 2016
Návrh rozpoãtu obce na rok 2016 byl
ﬁádnû vyvû‰en a byl pﬁedloÏen jako vyrovnan˘ ve v˘‰i 5.703.000,- Kã s tím,
Ïe pﬁíjmy ãiní 5.703.000,- Kã, v˘daje
5,703.000,- Kã, ale bûÏné v˘daje jsou
jen 4.563.000,- Kã a kapitálové
1.140.000,- Kã. Kapitálové v˘daje jsou
urãeny na opravu kulturního domu.
K návrhu rozpoãtu obce na rok 2016
nemûl nikdo ze zastupitelÛ pﬁipomínky
a pan starosta nechal o návrhu hlasovat.
Hlasování o návrhu rozpoãtu obce
na rok 2016.
Pro:...................................................5
Proti:.................................................0
ZdrÏel se: .........................................0
Zastupitelé obce schválili rozpoãet
obce na rok 2016. Rozpoãet byl
schválen jako vyrovnan˘ a závazn˘m ukazatelem jsou celkové pﬁíjmy
a v˘daje.
3. ROZPOâET MIKROREGIONU
MILADA NA ROK 2016
Starostové Mikroregionu Milada na
svém zasedání dne 19. 11. 2015
schválili tento rozpoãet.
Zastupitelé obce berou na vûdomí.

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY

●

3 / 2016

Pro:...................................................5
Proti:.................................................0
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili odmûnu
paní ﬁeditelce M·.

Firma AVE zaji‰Èuje pro obec odvoz odpadu z domácnosti.
4. CENOV¯ NÁVRH NA ODVOZ
POPELNIC Z DOMÁCNOSTI
Pan starosta uvedl, Ïe mûl jednání s
firmou AVE Ústí nad Labem, která zaji‰Èuje pro obec odvoz odpadu z domácnosti. Ceny na leto‰ní rok ãinily
1.380,- Kã pro jednu domácnost a pro
pﬁí‰tí rok zÛstávají na stejné v˘‰i.
Pan starosta navrhl, aby obec obãanÛm pﬁispûla ãástkou 50% z celkové
ãástky 1.380,- Kã. Pro obãany nad 70
let samostatnû Ïijící navrhuje platit 1/4
coÏ ãiní 345,- Kã. Pokud bude nûkterá
domácnost poÏadovat dal‰í popelnici,
její cena bude v plné v˘‰i, tedy 1.380,Kã.
Známky na popelnice budou k dispozici od 4. ledna 2016 a úhrada se bude
provádût jednorázovû na cel˘ rok do
konce února 2016.
Hlasování o v˘‰i ceny za odvoz komunálního odpadu pro rok 2016 tj.
690,- Kã pro jednu domácnost, 345,Kã pro obãana nad 70 let samostatnû
Ïijícího a 1.380,- Kã za dal‰í popelnici
pro domácnost s jednorázovou platbou.
Pro:...................................................5
Proti:.................................................0
ZdrÏel se: .........................................0
Zastupitelé obce schválili cenu
jedné popelnice pro domácnost ve
v˘‰i 690,- Kã, pro obãana nad 70 let
samostatnû Ïijícího ve v˘‰i 345,- Kã
a cenu dal‰í popelnice pro domácnost v plné v˘‰i tj. 1380,- Kã, v‰e s
jednorázovou platbou.

obãan do Ústí nad Labem ráno ‰kolním
autobusem a zpût stihne vlak v 8.02
hodin, mÛÏe tuto jízdenku pouÏít.
Letáãky k tûmto zmûnám rozdal pﬁítomn˘m pan Zíka a dal‰í budou vylepeny na zastávce MHD a dále na obvykl˘ch místech.
6. RÒZNÉ
Pan starosta informoval:
■ byla uãinûna poptávka na zhotovení
celkového projektu opravy kulturního
domu;
Zastupitelé obce berou na vûdomí.
■ pan starosta informoval, Ïe v mateﬁské ‰kolce je nová paní ﬁeditelka a na
své práci si opravdu dává záleÏet. Pﬁichází s nov˘mi nápady, které má ze
své praxe z ústecké ‰kolky. Pan starosta její ãinnost pravidelnû kontroluje
a nemá k práci ﬁeditelky Ïádné pﬁipomínky. Proto navrhuje zastupitelstvu
schválit finanãní odmûnu pro paní Bártovou za dosavadní odvedenou práci.
Ze zastupitelÛ k tomuto nemûl nikdo
pﬁipomínky a pan starosta nechal hlasovat o odmûnû paní ﬁeditelce M·.
Hlasování o odmûnû paní ﬁeditelce
M· za mûsíce záﬁí aÏ prosinec 2015.

■ zmûna úãetního odpisového plánu
na rok 2015. Obec mûla rozpoãet, ve
kterém do‰lo k nûkter˘m zmûnám.
■ Byl zakoupen kulturní dÛm za
1.900.000,- Kâ, u Pro‰kÛ byl zhotoven
mÛstek za 80.000,- Kã, v M· oplocení
ãistiãky odpadních vod, aby do ní dûti
nespadly /cca 17.000,- Kã/. Z tohoto
dÛvodu se musí schválit nov˘ odpisov˘
plán pro rok 2015. Ze zastupitelÛ
nemûl nikdo pﬁipomínky a pan starosta
nechal hlasovat o zmûnû úãetního odpisového plánu na rok 2015.
Hlasování o zmûnû úãetního odpisového plánu na rok 2015.
Pro:...................................................5
Proti:.................................................0
ZdrÏel se: .........................................0
Zastupitelé obce schválili zmûnu
úãetního odpisového plánu na rok
2015.
■ rozpoãtové opatﬁení ã. 5/2015
Návrh rozpoãtového opatﬁení
pﬁíjmy: ...........................317.580,- Kã
v˘daje:...........................243.000,- Kã
financování ...................-74.580,- Kã
Hlasování o návrhu rozpoãtového
opatﬁení ã. 5/2015
Pro: ..................................................5
Proti:.................................................0
ZdrÏel se: .........................................0
Zastupitelé obce schválili rozpoãtové opatﬁení ã. 5/2015.
■ akce likvidace bioodpadu dle zákona
v obci je ukonãena. ObãanÛm byly do
domácností rozvezeny kompostéry.
Obec obdrÏela jeden kontejner na bioodpad a jeden ‰tûpkovaã. Ze státního

5. NOVÉ CENY ZA AUTOBUS
MHD
Pan starosta uvedl, Ïe vzhledem k
tomu, Ïe obec Dolní Zálezly byla pﬁeﬁazena do jiného pásma, neÏ je Ústí nad
Labem, bude jízdenka na ‰kolní autobus od 1. 1. 2016 stát 21,-. Kã. Jízdenka je ãasová /60 minut/, kdyÏ pojede
Obec Dolní Zálezly byla pﬁeﬁazena do jiného pásma, neÏ je Ústí nad Labem
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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fondu Ïivotního prostﬁedí nám pﬁijdou
pﬁí‰tí t˘den na úãet do banky peníze,
které musíme pﬁevést do jiné banky a
okamÏitû zaplatit firmû, která nám v‰e
dodala. Obec dostane na dotacích
861.000,- Kã, coÏ je 90 % celkov˘ch
nákladÛ. Zb˘vajících 10 % do celkové
ãástky uhradí obec;
■ pro mal˘ zájem obãanÛ byl odﬁeknut
zájezd do DráÏìan, pan starosta chtûl
uspoﬁádat zájezd ve spolupráci s obcí
Prackovice, ale ani tak nebyl autobus
obsazen (Prackovice 5, Dolní Zálezly
12 zájemcÛ);
■ v obci bylo rozdáno 200 dotazníkÛ a
vyplnûn˘ch se vrátilo asi 50 kusÛ, coÏ
je úspûch. Vyplnûné dotazníky pan starosta pﬁedá na schÛzi Mikroregionu na
UJEP, kde se s nimi bude dále pracovat a poslouÏí jako podklady pro vypracování plánu rozvoje obce;
■ obecní úﬁad bude pro veﬁejnost od
21. 12. do 31. 12. 2015 uzavﬁen;
■ 1. ledna 2016 od 17.00 hodin probûhne pﬁivítání nového roku ohÀostrojem u tenisov˘ch kurtÛ;
■ je v jednání uzavﬁení smlouvy s firmou Elektrowin a. s., Praha, která vykupuje bíl˘ elektroodpad /lednice, mrazáky/ a obci za to bude platit;
■ dle informací SâVaK stoupne cena
vody na 98,- Kã za m3;
■ pan starosta dal pﬁíkaz k provedení
inventury majetku obce za rok 2015 a
urãil inventurní komisi ve sloÏení
Pﬁedseda:
âlenové:

Ale‰ Zíka
Pavla Straková
Blanka PapeÏová

Inventurní komise provede inventuru
majetku obce do 31. ledna 2016; zastupitelé obce berou na vûdomí
■ byl vypracován roãní plán pﬁíjmÛ a
v˘dajÛ mateﬁské ‰koly na rok 2016; zastupitelé obce berou na vûdomí
■ 6. ledna 2016 od 17.00 hodin byla na
obecním úﬁadû beseda o povodních,
kterou poﬁádá organizace „âlovûk v

tísni“. Obãané budou o této akci je‰tû
informováni.
7. DISKUZE OBâANÒ
Probûhla v‰eobecná diskuse obãanÛ
k bodu ã. 5 - Nové ceny za autobus
MHD.
K tomu je‰tû pan starosta dodal, Ïe
budou muset mít jízdenku i dÛchodci
nad 70 let. DÛchodci ani senioﬁi nad 70
let nebudou mít v autobuse v na‰í zónû
nárok na Ïádnou slevu ani na prÛkazkách. Doporuãil, aby si obãané jízdenky na autobus zakoupili v Ústí nad
Labem za 21,- Kã, protoÏe v autobuse
bude jízdenka stát 25,- Kã. Obec patﬁila do zóny 101 jako Ústí nad Labem, z
této zóny byla vyﬁazena a pro obec
Dolní Zálezly vznikla samostatná zóna
171. âD budou uznávat prÛkazky na
MHD, které budou zakoupené pro zónu
171 (Dolní Zálezly) a 101 (Ústí nad
Labem), stejnû tak budou v MHD uznávány doklady âD.
8. USNESENÍ
Návrh usnesení z 8. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly
vypracoval a pﬁeãetl pan Ale‰ Zíka.
Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat:
Hlasování o schválení usnesení.
Pro:...................................................5
Proti:.................................................0
ZdrÏel se: .........................................0
Zastupitelé obce schválili usnesení
z 8. Veﬁejného zasedání zastupitelstva obce.
9. ZÁVùR ZASEDÁNÍ
Pan starosta podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za práci a pﬁítomn˘m
obãanÛm za úãast na veﬁejném zasedání a pozval v‰echny pﬁítomné na setkání dne 1. 1. 2016 v 17.00 hodin u tenisov˘ch kurtÛ na slavnostním pﬁivítání
nového roku 2016.

V Dolních Zálezlech,
dne 16. prosince 2015
Zapsala:
Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu:
ing. Irena Nûmeãková
Ale‰ Zíka
Starosta obce:
Miroslav Such˘

Usnesení z 8.
Veﬁejného zasedání
Zastupitelstva obce
Dolní Zálezly
konaného
dne 14. 12. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrh rozpoãtu obce na rok
2016.
Pﬁedpokládané pﬁíjmy 5 703 000,00 Kã.
Pﬁedpokládané v˘daje 5 703 000,00 Kã.
Rozpoãet byl schválen jako vyrovnan˘ a závazn˘m ukazatelem
jsou celkové pﬁíjmy a v˘daje.
2. Ceny za odvoz popelnic na rok
2016 se nemûní, to je 1380 Kã za
rok pro jednu domácnost. Obec
bude hradit 50 %, to je 690 Kã.
Osamûlému dÛchodci nad 70 let
ãiní ãástka 345 Kã. Pokud si objednavatel objedná dal‰í popelnici, zaplatí za ní plnou ãástku urãenou firmou AVE. Cena za popelnici se bude hradit jednorázovû.
3. Finanãní odmûnu ﬁeditelce M·.
4. Rozpoãtové opatﬁení ã. 5/2015.
5. Zmûnu úãetního odpisového
plánu na rok 2015.
Zastupitelstvo obce bere
na vûdomí:
1. Rozpoãet Mikroregionu Milada
na rok 2016
2. Provedení inventury majetku
obce do 31. 1. 2016.
SloÏení inventární komise,
pﬁedseda: Zíka Ale‰,
ãlenové: Straková Pavla,
PapeÏová Blanka
3. Vypracování roãního plán pﬁíjmÛ
a v˘dajÛ M· na rok 2016.
4. Uãinûní poptávky na zhotovení
celkového projektu opravy kulturního domu.
Zapsal: Ale‰ Zíka
Schválil: Miroslav Such˘
V Dolních Zálezlech
dne 14. 12. 2015

Beseda o povodních poﬁádala organizace „âlovûk v tísni“
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Ze Ïivota na‰í mateﬁinky

Máme vlastní webové stránky, na kter˘ch najdete v‰echny dÛleÏité informace o na‰í mateﬁské ‰kole.
VáÏen˘ rodiãe a obãané Dolních
Zálezel, Vánoce uÏ sice probûhly,
v‰ichni jsme si popﬁáli hodnû ‰tûstí
a zdraví, ale i tak stojí zato se za nimi
trochu poohlédnout.
Zaãátkem listopadu 11.11. jsme pﬁivítali svatého Martina svatomartinsk˘m
punãem, kter˘ jsme si spoleãnû s dûtmi
a rodiãi uvaﬁili. Tím, Ïe se dûti aktivnû
zapojily do pﬁíprav, nemohly se doãkat
aÏ ho ochutnají. Venku jsme pak vypou‰tûli balónky ‰tûstí. Nûkteré vzlétly
hned, (pﬁedcházelo tomu peãlivé nastudování návodu), nûkomu to trvalo
trochu déle, ale na konec si dal také ﬁíci
a tomu komu nevzlétl vÛbec, tak se nemusí bát, protoÏe tuto pﬁíjemnou akci
jistû je‰tû zopakujeme.
Koncem listopadu uÏ nastal adventní
ãas, a to byla doba, kdy dûti i dospûlí
cítí kouzlo blíÏících se Vánoc. V na‰í
mateﬁské ‰kole i my zachováváme vánoãní tradice, pﬁedáváme je dûtem a
umoÏnily jsme jim se zapojit do v‰ech
pﬁedvánoãních pﬁíprav. Vyzdobili jsme
si tﬁídu i vstupní schodi‰tû do ‰kolky. Ve
tﬁídû jsme mûli adventní kalendáﬁ s ãíslicemi a dûti mohly odpoãítávat kolik dní
zb˘vá do Vánoc. Celou ‰kolku také
provonûly perníãky, které jsme s dûtmi
upekly, ozdobily a zavûsily na vánoãní
stromeãek. Dûti vyrobily drobné dáreãky z keramiky a pﬁáníãka pro své nejbliÏ‰í.
Nauãili jsme se básniãky a písniãky
nejen o ãertech, také pohádku a to v‰e
pak dûti pﬁedvedly rodiãÛm na vánoãní
besídce. Tomu v‰emu je‰tû pﬁedcházeZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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lo peãení ‰trúdlÛ pﬁi odpolední akci s
rodiãi, kde se chvíli zastavili v pﬁedvánoãním shonu a se sv˘mi dûtmi pﬁipravili poho‰tûní na druh˘ den ,,VÁNOâNÍ
BESÍDKU“.
Pﬁed Vánocemi nemohla chybût ani
náv‰tûva Mûstského divadla v Ústí nad
Labem, kam jsme byli pozváni panem
starostou na vánoãní pohádku s pﬁekvapením v podobû drobn˘ch dáreãkÛ
pro dûti a rautem pln˘m pochutin pro
dûti.
Také jsme se byli podívat ve vánoãnû
starobyl˘ch Zubrnicích, kde jsme si
upekli vánoãku a vyrobili malou ozdobu
na stromeãek.
Stihli jsme toho bûhem krátké doby
opravdu hodnû....tento rok nás ãekají
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dal‰í odpolední akce s rodiãi, které se
velice dobﬁe rozbûhly a jsem ráda, Ïe
se jich rodiãe aktivnû úãastní.
Dále nás ãeká zápis do mateﬁské
‰koly, kter˘ bude probíhat v mûsíci
bﬁeznu a bude mu pﬁedcházet DEN
OTEV¤EN¯CH DVE¤Í.
V‰echny na‰e akce a aktivity aÈ jiÏ
probûhlé nebo plánované mÛÏete sledovat na na‰ich novû zhotoven˘ch internetov˘ch stránkách M·.
www.msdolnizalezly.cz.
V‰em dûkuji za spolupráci, která v
loÀském roce byla v˘borná a doufám,
Ïe i ve stejném duchu budeme letos
pokraãovat.
Gabriela Bártová,
ﬁeditelka mateﬁské ‰koly

První snûhové radovánky v mateﬁince.

7. 12. 2015 ODPOLEDNÍ AKCE S RODIâI, PEâENÍ ·TRÒDLÒ - 8. 12. 2015 VÁNOâNÍ BESÍDKA

9. 12. 2015 VÁNOâNÍ P¤EDSTAVENÍ V DIVADLE - 15. 12. 2015 KRMÍME PTÁâKY

17. 12. 2015 V¯LET DO ZUBRNICKÉHO SKANZENU - 21. 12. 2015 ROZDÁVÁNÍ DÁRKÒ

16. 1. 2016 PRVNÍ JEÎDÍKOVÁNÍ NA âERSTVÉM SNùHU
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