INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DOLNÍ ZÁLEZLY

PRO OBâANY OBCE V¯TISK ZDARMA

Slovo starosty obce
VáÏení obãané, dnes dostáváte do
rukou poslední ãíslo na‰eho zpravodaje pﬁed komunálními volbami,
které se uskuteãní v pátek 10. ﬁíjna
od 14.00 hodin do 22.00 hodin.
hodin a v sobotu od 8.00 hodin do
14.00 hodin v zasedací místnosti obecního úﬁadu. Dovolím si vyuÏít této pﬁíleÏitosti a moÏnosti, podûkovat v‰em obãanÛm a pracovníkÛm, kteﬁí se podíleli
a podílejí svoji ãinností na chodu na‰í
obce. Nejde jen o ãleny zastupitelstva
ale i o pracovníky na veﬁejnû prospû‰né práce, bez kter˘ch by obec nevypadala tak jak vypadá. Dûkuji ãlenkám
komise pro obãanské záleÏitosti, které
ve svém volnu nav‰tûvují na‰e obãany
pﬁi jejich v˘znamn˘ch Ïivotních jubileích. I kdyÏ se nám poslední dobou
stalo, Ïe jeden obdarovan˘ obãan nám
dárek i s pﬁáním vrátil s nekomentovan˘m zde slovním doprovodem. Dûkuji
panu Královi, Ïe i v jeho pokroãilém
vûku se stará o veﬁejné osvûtlení v
obci. Dûkuji paní ﬁeditelce a ostatnímu
personálu v na‰í mateﬁské ‰kolce za
bezchybn˘ provoz ‰kolky a dobrou
v˘uku na‰ich mal˘ch obãánkÛ. Celkem
se podílí na chodu obce 27 na‰ich obãanÛ. V‰em jmenovan˘m a nejmenovan˘m patﬁí moje podûkování.
V mûsíci záﬁí se doÏila úctyhodn˘ch
narozenin nejstar‰í obãanka obce, paní
RÛÏena Mar‰íková, dne 29. záﬁí osla-

vila 95 rokÛ Ïivota. V na‰í obci Ïije od
dubna 1946 v tom samém bytû.
Dne 26. ãervence po odluce nûkolika
desetiletí se díky panu RÛÏiãkovi konala v obci obnovená MeruÀková slavnost. Název meruÀková navazuje na
pÛvodní název této slavnosti a pﬁál
bych si, aby tento název byl zachován v
dal‰ích letech. Pan RÛÏiãka poﬁádal takovouto velikou akci poprvé. BudiÏ mu
odpu‰tûno nûkolik mal˘ch nedostatkÛ.
Pﬁí‰tí rok to jiÏ urãitû bude precizní a poﬁadatelé se vytáhnou. Také hlavnímu
poﬁadateli patﬁí mé podûkování.
Na mûsíc prosinec a to konkrétnû na
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sobotu 13. 12., se pﬁipravuje autobusov˘ zájezd na vánoãní trhy do DráÏìan. To dlouhé opékané „cigáro“ nemûlo chybu. Doufám, Ïe nebude takové náledí, jako bylo pﬁedloni. O moÏnosti pﬁihlásit se na tento zájezd budete vãas informováni.
Byl jsem osloven paní Renatou
Hou‰kovou, instruktorkou zumby, zdali
by ze strany Ïen a dívek v obci nebyl
zájem o toto cviãení pﬁi hudbû. Cviãení
by probíhalo vÏdy v pátek od 18.00 do
19.00 hodin v místnosti obecního
úﬁadu. Jedna hodina cviãení pro dospûlé ãinní 70,- Kã. V pﬁípadû zájmu
kontaktujte paní PapeÏovou. Cviãení
by zaãínalo od 7. listopadu.

Obnovíli jsme po 50 letech slavnosti meruÀek.

Miroslav Such˘,
starosta obce

FOTOREPORTÁÎ NA STR. 6-8

Zápis ze 17. zasedání
Zastupitelstva obce Dolní
Zálezly, které se konalo
dne 15. záﬁí 2014

Chválíme a obdivujeme
kvûtinovou v˘zdobu v obci

Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního
úﬁadu Dolní Zálezly od 18. 00 hodin,
ukonãeno bylo 18.25 hodin. Jednání
vedl starosta obce, pan Miroslav
Such˘.

Zastupitelé: .....................................
Pﬁítomno: ........................................7
Omluveni:........................................0
Neomluveni:....................................0
Obãané:...........................................9
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 17. zasedání zastupitelstva obce: paní Blanku PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni a
schváleni: MUDr. Martin Konschill a
pan Jiﬁí Vesel˘, 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 17. zasedání zastupitelstva obce
tak, jak byl vyvû‰en na úﬁedních deskách:
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1) Zahájení
2) Úkoly z minula
3) V˘stavba ãistiãky odpadních vod v
obci
4) Realizace opravy potoku Moravanka
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5) Komunální volby do zastupitelstva
obcí
6) RÛzné
7) Diskuse obãanÛ k projednávan˘m
bodÛm
8) Projednání a schválení usnesení
9) Závûr zasedání
Poté nechal hlasovat o programu zasedání.
Pro: ..................................................7
Proti:................................................0
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili program
17. Zasedání zastupitelstva obce.
2. ÚKOLY Z MINULA
Kontrolní a finanãní v˘bor pﬁedal
zprávy o hospodaﬁení za 1. pololetí
roku 2014 v termínu do 31. 8. 2014,
úkol byl splnûn.
JUDr. Zeman vypracoval smlouvy na
prodej pozemkÛ panu RÛÏiãkovi a paní
Venerové. Dále vypracoval smlouvu na
spolupráci obecního úﬁadu s Vinaﬁstvím
Dolní Zálezly na poﬁádání „MeruÀkov˘ch slavností“.
Dále JUDr. Zeman uvedl, Ïe v konceptu byly vypracovány smlouvy o pronájmu pozemkÛ pro pana RÛÏiãku a
paní Schejbalovou. Pan RÛÏiãka od realizace svého zámûru (zaloÏení vinice)
odstoupil. Paní Schejbalová nesplnila
podmínky pro vypracování smlouvy
(nedodala potﬁebné podklady).
Zámûr pronájmu pozemkÛ paní
Schejbalovou nadále trvá.
Zámûr pronájmu pozemkÛ panem
RÛÏiãkou, schválen˘ usnesením ã. 16,
bod 6 ze dne 9. 6. 2014 bude revokován.
Pan starosta nechal hlasovat o revokaci usnesení ã. 16 bodu 6 ze dne 9. 6.
2014.
Pro: .................................................7
Proti: ...............................................0
ZdrÏel se: .......................................0
Zastupitelé obce schválili revokaci
usnesení ã. 16 bodu 6 ze dne 9. 6.
2014.

VáÏení ãtenáﬁi, jako minul˘ rok i toto vydání zpravodaje jsme nechali vytisknout
barevnû, abychom se pokochali krásnou kvûtinovou v˘zdobou nûkter˘ch domÛ v
obci. Dûkujeme v‰em obãanÛm, kteﬁí si takto vyzdobí okna a tím pﬁispûjou ke zvelebení vzhledu obce.

3. V¯STAVBA âISTIâKY
ODPADNÍCH VOD
V souvislosti s projektem stavby „UL
038 315 Ústí n. L., Sebuzín, Církvice,
Dolní Zálezly - odstranûní kanalizaãních v˘ústí“, bude firma AZ Consult v
záﬁí 2014 zaji‰Èovat pﬁedbûÏn˘ geologick˘ prÛzkum v místû stavby kanalizaãního protlaku pod Labem. Z tohoto
dÛvodu byla obci zaslána Ïádost o povolení vstupu techniky na její pozemek.
Obec se vstupem na pozemek za úãelem provedení geologického prÛzkumu
souhlasí.
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4. REALIZACE OPRAVY POTOKU
MORAVANKA
Pan starosta informoval, Ïe Lesy âR
budou provádût opravu ﬁeãi‰tû potoka
Moravanka.
Oprava
bude
stát
10.399.000,- Kã a práce musí b˘t hotové do konce roku 2015, neboÈ jde o dotace, a termín musí b˘t dodrÏen. 3. mil.
bude stát oprava mostku v Moravenech, ostatní peníze pÛjdou na opravu
ﬁeãi‰tû potoka Moravanka.
5. KOMUNÁLNÍ VOLBY DO
ZASTUPITELSTVA OBCÍ
Dále pan starosta uvedl, Ïe volby do
zastupitelstev obcí probûhnou dne 10.
a 11. ﬁíjna 2014.
V na‰í obci jsou dvû kandidátní listiny, v jedné je lídrem pan JUDr. Zeman,
a ve druhé, pan Such˘.
Pan starosta se podivil, Ïe nespokojení obãané nepostavili Ïádnou kandidátku.
6. RÒZNÉ
Pan starosta informoval:
■ vypnutím osvûtlení v noci vznikla
úspora 23.000,- Kã (nyní jiÏ se osvûtlení nevypíná, neboÈ v obci jsou v provozu dvû restaurace);
■ projektová dokumentace na opravu Úzké uliãky je pﬁipravena, zadání
zakázky a realizaci bude jiÏ ﬁe‰it nové
zastupitelstvo;
■ oprava opûrné zdi pod komunikací
na Moravany je hotová a bude vyfakturována;
■ stavy úãtÛ
bûÏn˘ úãet: .................2.741.000,- Kã
spoﬁící úãet: ................2.719.000,- Kã
úãet u âNB: ...................621.000,- Kã
úãet FRB:.......................303.000,- Kã
celkem: .......................6.384.000,- Kã
■ âeské dráhy poÏadují po obci pokácení dvou kusÛ topolÛ rostoucích v
blízkosti kolejí. Jeden topol je jiÏ velmi
‰patn˘ a druh˘ hrozí pádem na koleje.
Zamûﬁením bylo prokázáno, Ïe pozemek, na kterém tyto stromy rostou, je
obecní. Topoly budou pokáceny na náklady obce. Vzhledem k tomu, Ïe se
jedná o veliké stromy, musí pokácení
provést odborná firma a cena za pokácení bude nemalá;
■ u cesty na Moravany zaãala vznikat ãerná skládka. Byla zde umístûna
cedule zákaz skládky a zakoupena fotopast (cena i s montáÏí cca 14.000,Kã).
■ Krajsk˘ úﬁad navrhl ﬁeditelce mateﬁské ‰koly finanãní odmûnu za 1. pololetí roku 2014;
■ Hlasování o schválení odmûny
paní ﬁeditelce M· Zímové za 1. pololetí
roku 2014
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Pro: ..................................................7
Proti:................................................0
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili odmûnu
ﬁeditelce M· paní Zímové za 1. pololetí 2014.
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■ Návrh rozpoãtové zmûny ã.
3/2014
Pﬁíjmy:............................103.000,- Kã
V˘daje:...........................338.000,- Kã
Rozdíl:............................235.000,- Kã
bude pokryt a z bûÏného úãtu

Hlasování o rozpoãtové zmûnû ã. 3
Pro: .................................................6
Proti: ...............................................0
ZdrÏel se: ...............1 (pan âerven˘)
Zastupitelé obce schválili rozpoãtovou zmûnu ã. 3/2014.
■ dále pan starosta informoval, Ïe
zajistil autobusov˘ zájezd do DráÏìan
na 13. prosince 2014;
7. DISKUSE OBâANÒ
K PROJEDNÁVAN¯M BODÒM
■ Pan Ko‰ner se zeptal, zda se bude
opravovat zeì naproti V‰eteãkov˘m.
■ Pan starosta odpovûdûl, Ïe tato
zeì patﬁí soukrom˘m majitelÛm, kteﬁí
na opravu zdi nemají finanãní prostﬁedky (nezamûstnanost, nemoc - objekt,
jehoÏ souãástí je i tato zeì je nabídnut
k prodeji).
■ Dále pan Ko‰ner uvedl, Ïe nepochopil, co se bude opravovat v Úzké
uliãce. Pan starosta odpovûdûl, Ïe v
Úzké uliãce je nahnutá zeì o 65 cm a
propadá se silnice. Tato zeì patﬁí obci.
Pan Ko‰ner si spletl Úzkou uliãku s ulicí
U Trati.
■ Pan Ko‰enr sdûlil, Ïe i v ulici U
Trati je zeì (majitel pan Kubín) nahnutá a nelze tam projet s vozíãkem nebo
koãárkem. Pan starosta hovoﬁil s
panem Kubínem, kter˘ mu sdûlil, Ïe je
nemocn˘ a nemÛÏe opravu nahnuté
zídky provést.

Usnesení ze 17. Veﬁejného zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Zálezly konaného dne 15. 9. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Finanãní odmûnu ﬁeditele M· pí. Zímové.
2. Úpravu rozpoãtu Rozpoãtové opatﬁení ã.3/2014
Pﬁíjmy ..........................................................................103.000,- Kã
V˘daje..........................................................................338.000,- Kã
Rozdíl .........................................................................-235.000,- Kã
rozdíl bude hrazen z bûÏného úãtu obce.
3. Revokaci bodu ã. 6 z usnesení ã. 16 Veﬁejného zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Zálezly ze dne 9. 6. 2014.
Zapsal: Jiﬁí Vesel˘ • Schválil: Miroslav Such˘ • Dolní Zálezly dne 15. 9. 2014

Atrakce pro nejmen‰í na slavnosti merunûk

8. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ
USNESENÍ
Návrh usnesení ze 17. 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
ze 17. 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 pﬁítomné ke komunálním
volbám.

V Dolních Zálezlech
dne 17. záﬁí 2014
Zapsala:
Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu:
MUDr. Martin Konschill
Jiﬁí Vesel˘
Starosta obce:
Miroslav Such˘
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Obnovili jsme po 50 letech slavnosti meruÀek!
Celá sláva se odehrála v sobotu 26. 7. 2014
Jedin˘m zklamáním pro náv‰tûvníky, kter˘ch mohlo b˘t
celkem jistû pﬁes tisíc, bylo, Ïe opravdickou meruÀku „na
Ïivo“ na oslavách nevidûli ani jednu. Prostû letos zde meruÀky dozrály 14 dnÛ dﬁíve a náhradní dodávku se nepodaﬁilo zajistit.
Kdo byl rychl˘, údajnû mohl ukoﬁistit meruÀkov˘ koláã, kdo
ne, musel se spokojit s lango‰em a to je teda na meruÀkove
slavnosti na pováÏenou.
MeruÀkové slavnosti bez meruÀek tak uplnû nebyli? Náv‰tûvníci si mohli pﬁipít na zdraví s 350 kalí‰ky meruÀkovice.
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JEDLÍCI V OBCI
Velkou pozornost se tû‰ila soutûÏ o nejvût‰ího jedlíka. 20
jedlíkÛ a jedlic se pustilo do jednoho tisíce meruÀkov˘ch knedlíkÛ. Zvítûzil jedlík Bechtold, kter˘ jich spoﬁádal úctyhodn˘ch 27. âesk˘ rekord je myslím nûco pﬁes 120, ale ty zálezelské byly prostû takové vût‰í! Vítûz, i po v˘konu v plné
formû, vymetl radostí kotrmelec a posiloval zdviháním plného
sudu piva, kter˘ vyhrál.
Náv‰tûvníkÛm zahrála známá kapela Bonifanti a Petr Bultas Band, na závûr byl ohÀostroj. Tû‰íme se na dal‰í roãník
Slavnosti meruÀek.

Vítûz v pojídání
meruÀkov˘ch
knedlíkÛ s cenou,
sudem piva 1. místo Pavel
Bechtold z Prahy
27 ks knedlíkÛ.
■■■

SoutûÏe se zúãastnil redaktor
Ústeckého deníku, pan Vorlíãek,
kter˘ obsadl
3. místo s poãtem 19 ks snûden˘ch knedlíkÛ.

Vydává Obecní úﬁad v Dolních Zálezlech ve spolupráci s firmou MAPA VYDAVATELSTVÍ ÚSTÍ
NAD LABEM • NevyÏádané pﬁíspûvky se nevracejí. • Náklad tohoto vydání je 250 v˘tiskÛ. •
TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE – evidenãní ãíslo: MK âR E 10350.

