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V minulém zpravodaji jsme si přáli všichni už jaro. To jsme ale netušili
co nám "hezkého" jaro přinese. Opět nás Labe zaplavilo. V jedenácti letech již třetí veliká povodeň, která zaplavila 22 obytných domů, poštu,
moštámu, Penzion Labe, Hotel Praha a mateřskou školku. Zničila též oba
povrchy na kurtech. Občané byli o povodni včas informováni.
Scházeli jsme se denně pro informace na obecním úřadě. Přesto povodeň
na majetku občanů škodu nadělala.
Ne všichni si mohli včas vystěhovat
své věci do bezpečí. Labe nedosáhlo
výšky hladiny jako v roce 2002, bylo
o 1,24 cm nižší. Při povodních se opět
projevila solidarita některých našich
občanů a občanů nejenom z obce, ale
např. i z Prahy.
Poslankyně za Ústecký kraj, paní
Gabriela Hubáčková, se snažila pomoci obci a občanům na odstranění škod
při záplavách. Paní Maršíkové a Kopalové koupila nové kuchyně a snažila se
sehnat finanční prostředky na opravu
kurtu s umělým povrchem.
Chtěl bych tímto poděkovat i místním
občanům, kteří přispěli finanční částkou na naši mateřskou školku, která
měla kompletně zaplaveny provozní
místnosti včetně kuchyně. Jedná se
o ing. Petra Roubíčka, pana Josefa
Laskoše a rodinu Vojtíškovu, která dodávala do školky obědy zdarma. Tímto
děkuji i dalším místním občanům např.
panu
Sypeckému,
panu
Málkovi
a panu Seniowovi, kteří se podíleli při

vyklízení věcí a opravách zaplavených
nemovitostí. Děkuji za nabídku pomoci
paní Proškové, Žejglicové, Kamile Kohákové, paní Králové, panu Šindelářovi, Kylíškovi, Stančíkovi, Duplinskému
ml. Paní Bradáčové za nabídku ubytování pro občany postižené povodní,
paní Marušce z prodejny potravin za
poskytování 3denního občerstvení dobrovolným hasičům zdarma, paní MUDr.
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yobce
Derynkové za provedení vstupních prohlídek pracovníků na VPP zdarma
a mnoha dalším nejmenovaným spoluobčanům. Dále děkuji zastupitelstvu za
pomoc při organizaci na odstraňování
škod povodní. Tedy až na jednoho, nového člena zastupitelstva,
který se
v obci při povodni vůbec neangažoval.
Naopak zavolal na mě dopravní policii,
že jsem měl způsobit dopravní nehodu
a zmíněného zastupitele přejet služebním vozidlem. Ještě, že jsem měl
v autě nezávislého svědka od hasičů.
Slušný člověk se diví, kam až může
klesnout lidská namyšlenost či nená(Pokračování na následující straně)

Nadešel čas barevného podzimu.

vist. Příslušníci dopravní policie jen
kroutili hlavami. Jako kdyby v době povodní neměli jinou práci.
Co se týká úklidových prostředků pro
domácnosti, bylo jich určitě dostatečné
množství. Osobně k nám přivezli humanitámí pomoc např. pan starosta
z Telnice, z městyse Višňové, z Chodova u Karlových Varů a další. Občané
a různé organizace se snažili svými
dary pomoci zaplaveným občanům a to
v celé republice. Ne tak stát.
Zaplaveným domácnostem poskytl
příspěvek ve výši 30.000,- Kč oproti
roku 2002, kdy to byla částka 200.000,Kč. A ještě vytvořil takové podmínky,
že na tuto malou částku nemusí občan
ani dosáhnout. Nabízí se otázka, kdo
tuto povodeň zavinil? Neměl by být
předvolán k zodpovědnosti? Povodně
byly v Zálezlech vždycky. Ale nikdy
v tak krátkém časovém úseku a v takovém rozsahu.
Chci Vás upozornit, že se v obci rozmáhají krádeže. Není to v nočních hodinách. Tyto krádeže se dějí během
dne. Zatím zloději .řádí" v chatách
v okolí obce. Zaměřují se na věci, které
se dají odnést a zpeněžit. Pokud spatříte podezřelou osobu, nebo osoby
v obci, kontaktujte mě nebo policii na
telefonním číslo 158. Ono je to ale
těžké, sám jsem během tří neděl chytil
třikrát jednoho a toho samého zloděje
při krádeži. Policie jej vyslechla a už
zase chodí po obci.
Dle zápisu z KHS bylo za pomoci
dotace od Krajského úřadu Ústí nad
Labem opraveno v naší mateřské
školce sociální zařízení včetně elektrických rozvodů, odpadu a rozvodu
vody. Po opravě sociální zařízení
splňuje přísné hygienické podmínky.
Tuto práci provedla firma Jelínek,
která nám perfektně v minulosti opravila budovu obecního úřadu.
Na Labském břehu začala stavba pilotů pro ukotvení přístavních mol. Stavba by měla být dokončena během měsíce řijna a v listopadu by měla být obě
mola přivezena a namontována. Trochu je zdržení v získávání povolení
v přípojce elektrické energie.
Toto barevné vydání zpravodaje
jsme věnovali pěkně vyzdobeným
nemovitostem našich občanu, kteří
se věnují výzdobě svých oken a balkonu. Je to námět pro další občany
obce.
Obec organizuje prosincový zájezd
do Drážďan na sobotu 14. 12. 2013.
Odjezd v 8.30 hodin od Hotelu Praha,
cena 50,- Kč na osobu. Přihlášky, včetně poplatku, přijímá paní Papežová.
Miroslav Suchý,
starosta obce
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Chválíme a obdivujeme
květinovou výzdobu v obci

Zápis z 13. zasedání
Zastupitelstva obce Dolní
Zálezly, které se konalo
dne 7. října 2013
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu
Dolní Zálezly od 18. 00 hodin, ukončeno bylo 19.20 hodin. Jednání vedl starosta obce, pan Miroslav Suchý.
Zastupitelé:
Přítomno:
7
Omluveni:
0
Neomluveni:
0
Občané:
8

1. ZAHÁJENI
Starosta přivítal členy zastupitelstva
obce a občany obce. Konstatoval, že
zasedání zastupitelstva obce je usnášení schopné.
Starosta určil zapisovatele pro pořízení zápisu z 13. zasedání zastupitelstva obce: paní Blanku Papežovou.
Ověřovateli
zápisu
byli
určeni
a schváleni: pan Aleš Zíka a pan JUDr.
Viktor Zeman, vypracováním usnesení
pan Jiří Veselý.
Dále pan starosta navrhl, že každý
ze zastupitelů může k téže věci hovořit
pouze dvakrát v celkové délce 5 min.
Hlasování o určení ověřovatelů zápisu a vypracování usnesení a stanovení
délky připomínek zastupitelů k jednotlivým bodům:
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
O
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu, zpracovatele usnesení
a délku připomínek zastupitelů.
V případě potřeby starosta předloží
návrh na složení návrhové komise
a tento nechá odsouhlasit.
Starosta dále předložil návrh programu 13. zasedání zastupitelstva obce
tak, jak byl vyvěšen na úředních deskách:
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Úkoly z minula
3. Setrvání pana Cerveného ve funkci
zastupitele obce
4. Vyhlášení záměru prodeje pozemku a prodej pozemku na garáže
5. Požadavek MS na nákup materiálu
6. Stav obecního majetku po povodních
7. Obsazenost pracovníků na VPP
8. DokončenI
naučné
stezky na
Chvalov
9. Pronájem obecní plochy po dobu
výstavby říčního mola
10. Slovo starosty
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11. Rozpočtové opatření (úprava rozpočtu)
12. Diskuse členů zastupitelstva k projednávaným bodům
13. Diskuse občanů k projednávaným
bodům
14. Projednání a schválení usnesení
15. Závěr zasedání
Po přečtení programu zasedání se
přihlásil JUDr. Zeman a uvedl, že na
minulém zasedání dostal za úkol zjistit,
zda nedošlo k porušení jednacího řádu
a při čtení zápisu z mimořádného zasedání zastupitelstva vyčetl v bodě 4 a citoval:
"Do diskuze se přihlásil pan Cervený
a uvedl, že chce, aby v zápise bylo
uvedeno, že byl spáchán panem starostou pokus o podvod. Nabídka pana
Jelínka na opravu MŠ a nabídka pana
Miroslava Chachaje jsou dle pana Cerveného totožné a pravděpodobně i tuto
nabídku vypracovával pan Jelínek. Což
je klasická ukázka toho, jak se tady vybírají firmy".
JUDr. Zeman uvedl, že žádá o to,
aby zda byl spáchán pokus o podvod,
prověřila policie. A navrhl toto dát do
usnesení dnešního jednání.
Pan starosta Suchý navrhl zařadit
toto do bodu "Slovo starosty".
Poté nechal hlasovat o programu zasedání.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
O
Zastupitelé obce schválili program
13. Zasedání zastupitelstva obce.
2. ÚKOLY Z MINULA
Pan starosta měl vyvolat jednání
s nadřízenými orgány k řešení nezaplavování části naší obce. Toto jednání
bude na delší dobu. Prvotní informace
je ta, že se nebudou stavět protipovodňové hráze tam, kde škody byly menší
než náklady na vybudování těchto
hrází. Dále uvedl, že se započalo s čištěním koryt řeky Labe a Vltavy.
JUDr. Zeman měl zjistit, zda při minulém zasedání nebyl porušen jednací
řád. Zpráva byla vypracována.
Závěr: "Z provedeného zápisu mimořádného zasedání zastupitelstva bylo
zjištěno
porušení
jednacího
řádu
v těchto bodech
1) čI. VII odst. 7 jednacího řádu.
Před zahájením projednávání jednotlivých bodů se mohou zastupitelé
usnést většinou hlasů přítomných zastupitelů, o tom, že každý může mluvit
v téže věci maximálně dvakrát a rozhodnout o omezení délky jednotlivých
diskusních příspěvků k věci.
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Návrh na řešení:
Ukládá se předsedajícímu zasedání
zastupitelstva, aby po schválení programu zastupitelstva vznesl dotaz, zda
budou procedurální omezení s ohledem na projednávaný program uplatňována a nechat o nich hlasovat.
3. SETRVÁNI PANA ČERVENÉHO
VE FUNKCI ZASTUPITELE OBCE
Pan Cervený při složení slibu zastupitele uvedl špatný datum: Ministerstvem vnitra bylo doporučeno, aby pan
Cerveny tento slib podepsal znovu, doplnil "opravil", podepsal se a uvedl
správné datum.
4. VYHLÁŠENI ZÁMĚRU PRODEJE
POZEMKU A PRODEJ POZEMKU
NA GARÁŽE
Byl vyvěšen záměr prodeje pozemku
Č. 59 o výměře 55 m2 na výstavbu garáže. Na pozemek byl vypracován znalecký posudek a výsledná cena činí
4.240,- Kč. Na základě vyvěšeného záměru se přihlásil pouze pan Žejglic.
Hlasování o prodeji pozemku p. Č. 59
panu Žejglicovi za částku 4.240,- Kč
Pro:
7
Proti:
O
Zdržel se:
O
Zastupitelé obce schválili prodej pozemku p.
59 panu Žejglicovi za
4.240,- Kč
Obec vyhlásí záměr prodeje pozemku p. č. 436 (14 m2) na výstavbu garáže. Jedná se o pozemek V Záskalí. Ze
zájemců bude kupující vybrán na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování o vyvěšení záměru prodeje p. p. Č. 436 na výstavbu garáže.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Zastupitelé obce schválili vyvěšení
záměru pozemku p.
436.
č.

č.

5. POŽADAVEK MŠ NA NÁKUP
MATERIÁLU
V březnu byl podán p. ředitelkou požadavek na vybavení MS. Tento požadavek byl splněn. Do MS byl zakoupen
televizor, DVD, monitor, kopírka, žehlička, koberce a pračka. Kuchařka zakoupí ještě nádobí v hodnotě 2.000,- Kč.
Na vybavení MS byly použity úroky
z termínovaného účtu obce, jak bylo
schváleno na 11. VZZO.
6. STAV OBECNIHO MAJETKU PO
POVODNICH
Obecní majetek po povodni je opraven. Bylo opraveno hřiště, mateřská
školka a dva obecní byty.
Oprava hřiště stála cca 400.000 Kč.
Na opravy nebyly použity obecní peníze, ale peníze z dotacf, které pan starosta sehnal.
Dále pan starosta uvedl, že z MinisZPRAVODAJ DOLNf ZALEZLY.
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terstva pro místní rozvoj již přišly peníze (330.000,- Kč) pro 11 zaplavených
domácností, které pan starosta již dopisem vyzval k předložení dokladů, potřebných k poskytnutí dotace.
7. OBSAZENOST PRACOVNfKŮ
NAVPP
Při povodni nám bylo pracovním úřadem nabídnuto zaměstnat občany na
VPP, takže pan starosta ještě 4 lidi
z obce zaměstnal na úklid po povodni.
Těmto lidem smlouva skončila v srpnu
a nyní je pracovníků 6.
8. DOKONČENfSTEZKY
NA CHVALOV
Naučná stezka na Chvalov je dokončena. Práce na této stezce byly hrazeny EU. Druhá akce "Turistická stezka
Moravany" je před dokončením. Na
příští rok se připravuje generální oprava celého potoka Moravanka.
9. PRONÁJEM OBECNf PLOCHY PO
DOBU VÝSTAVBY ŘfČNfHO
MOLA
Firma, která v obci zajišťuje výstavbu
říčního mola, požaduje po obci na dobu
výstavby
pronájem
obecní plochy.
Jedná se o plochu 16 x 20 m. Je vypracován návrh smlouvy na pronájem
tohoto pozemku. Částka za pronájem
pozemku činí 7.639,- Kč. Akce musí být
hotova do konce roku.
Hlasování o uzavření smlouvy na
pronájem obecního pozemku po dobu
výstavby říčního mola
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
O
Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o pronájmu obecního pozemku s firmou, zajišťující výstavbu řfčního mola.
10. SLOVO STAROSTY
Pan starosta informoval, že obdržel
dopis od Ceského svazu zahrádkářů,
v němž sdělují odstoupení od záměru
koupě části obecního pozemku p. Č.
571 o výměře 16 m2 (rozšíření moštár-

nyl;
Dále pan starosta navrhl uspořádání
předvánočního zájezdu do Drážďan za
cenu 50,- Kč na osobu.
Hlasování o uspořádání zájezdu do
Drážďan za částku 50,- Kč na osobu
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Zastupitelé
schválili
uspořádání
předvánočního zájezdu do Drážďan
cena 50,- Kč/osoba.
Volby do poslanecké sněmovny CR
se konají dne 25. a 26. října 2013
Silnici na Moravany je potřeba opravit, silnice je podhrabaná a ujíždí a rovněž je potřeba udělat nový povrch.
Úsek opravy je v délce cca 26 m a je
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označen páskou. Což je i výzvou pro
zastupitele, aby se též podřleli na opravách a pokusili se sehnat stavební
firmy.
JUDr. Zeman navrhl, aby na základě
vyjádření pana Cerveného na mimořádném zasedání, že byl spáchán
pokus o podvod při podání žádosti
o dotaci na opravu hygienického zázemí MS a výběru dodavatele na tuto
akci, byl dán podnět k prošetření Policii
CR. Tohoto údajného pokusu o podvod
se měl dopustit starosta obce.
Hlasování o dání podnětu Policii CR
k prošetření pokusu o podvod starostou obce
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Zastupitelé obce schválili dát podnět
Policii CR k prošetření pokusu o podvod, kterého se měl dopustit starosta
obce.
Poté se pan starosta zeptal, co je
v zápise napsáno, což JUDr. Zeman
přečetl:
"Do diskuze se přihlásil pan Cervený
a uvedl, že chce, aby v zápise bylo
uvedeno, že byl spáchán panem starostou pokus o podvod. Nabídka pana
Jelínka na opravu MS a nabídka pana
Miroslava Chachaje jsou dle pana Cerveného totožné a pravděpodobně i tuto
nabídku vypracovával pan Jelínek. Což
je klasická ukázka toho, jak se tady vybírají firmy".
Dále JUDr. Zeman uvedl, že každý
trestný čin nebo jeho pokus by měl být
vyšetřen a proto přišel s návrhem, aby
toto bylo dáno policii k prošetření.
K tomu pan Loněk uvedl, že před několika lety, když se opravoval obecní
úřad, byly ve výběru 3 firmy a to Jelínek, Chachaj a ještě jedna firma. A tenkrát někdo (snad paní Vávrová) poslal
podnět do Bma na Úřad pro hospodářskou soutěž, což úřad dle pana Loňka
neřešil. On sám se účastnil výběrového řízení vedle a tenkrát tady byl ještě
nějaký extemí právník, který v podstatě
neměl do ničeho mluvit a ten paradoxně doporučoval firmu Jelínek nebo
firmu pana Chachaje. "Takže jsem
viděl, jak to tady fungovalo. A teď se
tady objeví nabídka firmy Jelínek
a potom pana Chachaje, to doopravdy
vypadá dost zvláštně". Nakonec uvedl
pan Loněk, že se možná plete.
JUDr. Zeman dále uvedl, že je v jiné
pozici než nezávislý právník, že je zastupitelem této obce a že by v tomto
případě nesl na sobě punc toho, že se
zde událo něco, co zavání pokusem
o podvod, a on neuděl nic proto, aby se
to objasnilo.
Hlasování o zanesení tohoto bodu do

usnesení a dání podnětu polici:
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Zastupitelé obce schválili zanesení
tohoto bodu do usnesení a podání podnětu Policii CR.
11. Rozpočtové opatření
Pan starosta uvedl, že zastupitelé
obdrželi domů návrh rozpočtového
opatření. K uvedenému návrhu nikdo
ze zastupitelů neměl připomínky a pan
starosta nechalo návrhu hlasovat
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
O
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření Č. 3/2013.
12. DISKUZE ČLENŮ
ZASTUPITELSTVA
K PROJEDNÁVANÝM BODŮM
Pan Cervený k dalším dotacím uvedl,
že se zde opravovala ulice Rudé Armády a byl to dotační titul "Opravy objektů
zničených povodní" To bylo v roce
2006 a v této ulici se postavila lávka.
Voda tehdy dosahovala 30 - 40 cm.
A této době se začala opravovat celá
ulice Rudé Armády a zničené chodníky.
Pan Cervený tam nic zničeného neviděl. Ale začaly se opravovat i objekty,
kde voda vůbec nebyla a ani být nemohla. Proto by chtěl, aby se tím začal zabývat kontrolní výbor, neboť si myslí, že
zde byla zneužita dotace, protože se
budovaly objekty, které před povodní
nebyly (např. asfaltová cesta na nádraží, asfaltová silnice u paní Hlaváčkové).
Dále uvedl, že chce, aby toto bylo v zápise a aby se tím kontrolní výbor začal
zabývat. K tomu pan starosta uvedl, že
v obci byla na udání pana Cerveného
třikrát kontrola a žádné pochybení nenašla. Třikrát byl na kontrole i finanční
úřad a nebyly shledány žádné pochybnosti. K tomu pan Cervený dodal, že
dal námět.
Pan Loněk uvedl, jaké škody tady
byly při jednotlivých povodních a na
kolik je vyčíslil stát. A tyto částky jsou
dost odlišné na to, aby se rozhodovalo,
zda se zde má stavět protipovodňová
stěna.
Pan starosta k tomu uvedl, že k tomu
nemá co říci, neboť o tom on nerozhoduje.
Dále pan Loněk uvedl, že má připomínku k Moravanskému potoku. Dole
u Labe byla postavena lávka a díky této
lávce se rozebírá celý Labský břeh.
Pan starosta navrhuje, aby tam tato
lávka vůbec nebyla a byla odstraněna.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o náš
majetek, bude pan starosta kontaktovat Povodí Labe.
Pan Loněk se zaptal pana JUDr. Ze-

mana, zda se obecní úřad odvolal v případě Hotelu Praha.
JUDr. Zeman sdělil, že bylo podáno
odvolání. Stavební úřad města Ústí n.
l. k tomu podal svoje stanovisko a poslat ho odvolacímu orgánu, kterým je
Krajský úřad. Na naši urgenci bylo sděleno, že tento spis ještě není vyřízen,
neboť toho Krajský úřad má moc.
Pan Cervený reagoval na informaci
pana starosty, že u potoka byly nalezeny kabely. Myslí si, že se jedná o jeho
kabely, neboť mu byly odcizeny. Předpokládá, že se tak stalo v noci, kdy se
v obci vypínají světla, a tím pádem se
umožňuje různým živlům, aby zde měly
široké pole působnosti. K tomu dále
uvedl, že se zde mluví o úsporách, kterých tímto dosáhneme. Od půlnoci je
v obci tma a ráno v 7 hodin světla svití.
V případě, že jde o úspory, neměla by
světla svítit, když je vidět. Bylo by důležité zjistit, zda jde vůbec o úspory, když
energetické firmy noční proud neúčtují.
Pan starosta uvedl, že v obci se
krade převážně přes den, on sám ve
dne upozomil na tři zloděje.
JUDr. Zeman k tomu uvedl
1) že je potřeba zjistit a občanům
oznámit, kolik financí se ušetřilo za
dobu, kdy se začal provozovat tento
systém k datu zúčtovatelného období,
a zda existuje možnost dostávat elektrickou energii zdarma;
2) tím, že se v noci nesvítí, dochází
k zvýšenému počtu krádeží. Vzhledem
k tomu, že máme zde spolupráci s policií měly bychom policii informovat, ať
udělají v obci svá opatření i v noci;
Pan starosta se tomu nebrání a pokusí se zajistit.
13. DISKUSE OBČANŮ
K PROJEDNAvANÝM BODŮM
Nejprve pan starosta ještě uvedl, že
v obci od 20. září nefungují telefony,
a to samozřejmě
ani na obecním
úřadě, MS a poště. Již 14 dní se snaží
zjistit příčinu, ale bohužel bez úspěchu.
Dle poslední zprávy by měly být telefony zprovozněny 13. října 2013.
JUDr. Zeman navrhl, aby byl panu
starostovi uložen úkol napsat stfžnost
na Ceský telekomunikační úřad, jako
instituci oprávněnou ke kontrole jednotlivých dodavatelů telefonních služeb.
Pan Petr Suchý se zeptal, proč trestní oznámení na pana starostu nepodá
pan Cervený, proč souhlas dát podnět
Policii dává zastupitelstvo obce;
JUDr. Zeman odpověděl: vzhledem,
že toto bylo uvedeno v minulém zápise ze zasedání ZO, podnět dávají zastupitelé, aby nebyli do budoucna kýmkoli označováni, že věděli o nějakém
pokusu podvodu a že v tomto směru
neudělali vůbec nic.

Pan Cervený k tomu uvedl, že je sám
překvapen, že se o tomto hlasovalo.
Byl toho názoru, že špinavé prádlo se
má prát doma.
Pan Zrůst uvedl k venkovnímu osvětlení, že slouží v noci především proto,
aby se snížila trestná činnost. Dále
uvedl, že od roku 2001 se přešlo na
dva tarify a to vysoký a nízký. V době
nízkého tarifu se elektrická energie neúčtuje a tady se šetří tím, že se vypíná,
když je tzv. nízký tarif.
Pan starosta k tomu uvedl, že vypínání lamp schválilo zastupitelstvo obce
a uvidí se, zda se uspořilo, nebrání se
však vrátit k opětovnému
svícení
v noci.
Paní Hlaváčková uvedla, že asfaltovou cestu v roce 2006 Obecnímu úřadu
uhradila.
Paní Hlaváčková dále uvedla k dotaci 30.000,- Kč, že si nedovede představit, že práce na které se dotace vztahuje, by měla hotové do konce října.
V roce 2002 při záplavách jim byt vysychal rok.
Termín vyúčtování dotací je do konce
listopadu. Je možné dotázat se na Ministerstvu, zda termín vyúčtování dotací lze posunout.
Pan starosta uvedl, že se na Ministerstvu informuje.
Paní Blažková uvedla, že do 8. listopadu mají dodat faktury za opravy
a chtěla vysvětlit pokyn Ministerstva

pro obce, kde je uvedeno 3 měsíce od
vydání rozhodnutí a kdy bylo o dotaci
zažádáno. O dotaci bylo zažádáno dne
5. září. Přesto musí být vyúčtování do
30. 11. 2013.
Viz výše, bude vznesen dotaz na Ministerstvo.
14. PROJEDNANI A SCHvALENf
USNESENí
Návrh usnesení z 13. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly vypracoval a přečetl pan Jiří Veselý.
Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat:
Hlasování o schválení usnesení.
pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0
Zastupitelé obce schválili usnesení
z 13. Veřejného zasedání zastupitelstva obce.
15. zA VĚR ZASEDANí
Pan starosta poděkoval členům zastupitelstva obce za spolupráci při přípravě a jednání zastupitelstva, přítomným občanům za účast na veřejném
zasedání.
V Dolních Zálezlech dne 14. 10.2013
Zapsala: Blanka Papežová
Ověřovatelé zápisu: Aleš Zíka
JUDr. Viktor Zeman
Starosta obce: Miroslav Suchý

USNESENí ZE 13. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA
OBCE DOLNí ZÁLEZLY KONANÉHO DNE 7.10.2013
• Zastupitelstvo
obce schvaluje:
1. Prodej pozemku p.p.č.59 o výměře 55m2 p. L:ejglicovi l. bytem
Moravanská
Dolní Zálezly, za cenu určenou znaleckým posudkem.
Kupující zaplatf veškeré poplatky související s prodejem pozemku.
2. Vyvěšení záměru o prodeji pozemku p. p .č. 436 o výměře 14m2•
3. Pronájem plochy stavební firmě Labská strojní a stavební s.r.o. na výstavbu
mola. Jedná se o plochu 320m2 a to po dobu výstavby mola. Nájemné činí
7.639,-Kč za celou dobu užívání.
4. Uspořádání zájezdu do Drážďan v měsíci prosinci. Cena na osobu 50,-Kč.
5. Aby byl dán podnět Policii CR k prošetření údajného pokusu o podvod, kterého se měl dopustit starosta obce při podání žádosti o dotaci na opravu MS
a výběru dodavatele prací s touto opravou související.
6. Návrh rozpočtového opatření č.3/2013.
• Zastupitelstvo
obce bere na vědomí:
1. Nákup materiálu do MS (TV, monitor, DVD přehrávač, pračka, žehlička, koberce).
2. Opravu obecního majetku po povodních.
• Zastupitelstvo
obce ukládá:
1. JUDr. Zemanovi vypracovat smlouvu o prodeji pozemku p. L:ejglicovi.
2. Kontrolnímu výboru prověřit účelovost použití dotace na opravu zničeného
majetku obce (ulice Rudé armády) po povodních v roce 2006.
3. Starostovi napsat stížnost na Ceský telekomunikační úřad ohledně nefungování telefonů pevných linek Telefónici v obci.
Zapsal: Jiří Veselý • Schválil: Miroslav Suchý
V Dolních Zálezlech dne 7. 10.2013

ZPRAVODAJ DOLNf ZÁLEZLY.
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DOLNí ZÁLEZL Y,
původně Zálezly jsou velmi malebnou a velmi starou obcí na levém
břehu Labe mezi Ústím n. L. a Lovosicemi v okrese UL. Již v mladší
době kamenné zde existovalo sídliště.
Slovanské osídlení potvrzuje historie
a od 5.století i archeologie. Prvá zmínka o Zálezlech je v Kapitule litoměřické
r.1057, jako majetek kapitulního kostela sv. Stěpána v Litoměřicích, což bylo
potvrzeno v r.1218. Název osady byl
odvozen od její polohy v zalesněných
svazích Ceského středohoří v malebném ohbí řeky Labe. Dekret krále Přemysla Otakara I. uděluje zálezelským
právo rybolovu a v r. 1226 daruje osadu
doksanskému klášteru.
Majetkem kláštera byla ještě v r.
1273. V r. 1393 patří část Zálezel Dubici. Tu vlastnili v letech 1330 - 1486 páni
z Koldic. Zálezly byly známy jako loviště ryb, zejména lososů. Cervený losos
byl použit jako symbol ve znaku obce
v roce 2000.
V r. 1487 přechází obec do držení
kláštera v Krupce. V r. 1580, když císař
Rudolf II. prodával krupecké panství,
připadla část Zálezel městu Ústí n. L.
V roce 1610 je prodána za 5 000 kop
Litoměřicím. V majetku Litoměřic setrvala část Zálezel až do roku 1850.
Druhá část Zálezel sdílela osud statku
Řehlovice. V r. 1628 od potomků Bedřicha z Bílé, koupil Řehlovice a Zálezly
Ota z Nostic. Nosticové, pozdější majitelé panství Trmice, drželi svou část Zálezel také až do roku 1850. S koncem
patrimoniální správy byly obě části
obce spojeny.
Od r. 1633 vedla přes Zálezly pěší
pošta z Drážďan do Prahy, obstarávaná pěšími posly. Jeden z nich bydlel
v Zálezlech.
Od r. 1652 jezdil posel koňmo a od r.
1752 již pošta fungovala jako vozová,
po zemské silnici podél Labe.
V r. 1787 stálo v obci 72 domů. Stavba železnice Praha - Drážďany v letech
1847 - 1850 zasáhla do dalšího uspořádání obce. Původně kulatý půdorys
obce byl značně změněn výstavbou
železnice, kdy nejstarší část obce zmizela. Po zahájení provozu v r.1850 význam obce rychle rostl. Koncem
19. století se Zálezly staly význačným
turistickým střediskem a výchozím místem do krásného okolí s dominantou
kostelíku sv. Barbory v Dubicích. Obec
proslula
ovocnářstvím,
vinařstvím
a lovem lososů.
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aše obec na historických pohlednicích
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