INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DOLNÍ ZÁLEZLY

PRO OBâANY OBCE V¯TISK ZDARMA

Slovo starosty obce
VÁÎENÍ OBâANÉ. OD POSLEDNÍHO VYDÁNÍ ZÁLEZELSKÉHO ZPRAVODAJE UBùHLY T¤I MùSÍCE A V TùCHTO T¤ECH MùSÍCÍCH PROBùHLO T¤IKRÁT VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ NA·EHO ZASTUPITELSTVA.
Je to hlavnû z dÛvodu jít do moÏnosti koupû Penzionu Labe a nebo nejít
a celou budovu pﬁenechat spekulantÛm s byty. Myslím, Ïe je to poslední
moÏnost jak vrátit kdysi nevhodnû prodan˘ objekt v majetku obce b˘val˘m
zastupitelstvem zpût do vlastnictví
obce. Znaleck˘ posudek o cenû budovy je vypracován a budova má hodnotu 1.456.000,- Kã.
Vím, Ïe to bude pro obecní rozpoãet
a pro dal‰í zastupitelstvo trochu zátûÏ,
ale obec by mûla vlastnit takovouto budovu. Dokonce se uÏ ozval i váÏn˘ zájemce o nájem celého patra s mal˘m
sálem. Oprava celé budovy je urãitû
bûh na dlouhou traÈ. Zateplení a v˘mû-

na oken by se snad dalo poﬁídit z dotaãního titulu Zelená úsporám, kter˘ se
právû rozebíhá. Ostatní by zﬁejmû záleÏelo na obecním rozpoãtu ãi jin˘ch dotaãních programech.
K práci pedagogÛ na‰í M· uvádím,
Ïe celá nepﬁíjemná událost byla postoupena k ‰etﬁení nadﬁízen˘m a kompetentním orgánÛm. ·etﬁením â·I bylo
zji‰tûno, Ïe v práci pedagogÛ M· nebyly shledány pochybení a uvedené
skuteãnosti ve zpravodaji v dubnu
2015 byly nepravdivé.
TaktéÏ stíÏnost k Ministerstvu vnitra,
odboru kontroly a dozoru na nezákonn˘ postup zastupitelÛ obce, odbor kontroly a dozoru nezjistil okolnosti, které
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by zavdávaly dÛvod k vyuÏití pravomocí a kontroly nad v˘konem samostatné
pÛsobnosti obce dle § 123, zákona o
obcích. Tímto po dohodû s pedagogick˘mi pracovnicemi na‰í M· je celá vûc
povaÏována za uzavﬁenou.
V˘bûrové ﬁízení na ﬁeditelku na‰í
‰kolky probíhá. Patnáctého ãervence je
na programu druhé kolo ﬁízení.
Se stavební firmou Komastav, která
bude opravovat Úzkou uliãku je dohodnut koneãn˘ termín opravy nejpozdûji
do 15. ﬁíjna t.r. Stavební práce na úpravû Moravanského potoka se blíÏí pro
tento rok ke konci. Chybí je‰tû dodûlat
nov˘ most k Pro‰kÛm. Dokonãovací
práce zaãnou aÏ pﬁí‰tí rok. TaktéÏ se
pracuje na obnovû stezky do VaÀova.
Tato oprava bude letos dokonãena.
V‰e ostatní je uvedeno v zápisech ze
zasedání na‰eho zastupitelstva.
Miroslav Such˘,
starosta obce

ROZLOUâENÍ S P¤ED·KOLÁKY - kaÏdého z nás ãeká za Ïivot nûkolik zásadních zmûn, jedna z nich potkala i na‰e
nejmen‰í, kteﬁí se dne 26. ãervna rozlouãili s kamarády, uãitelkami a prostﬁedím mateﬁinky. Od záﬁí je ãeká nová etapa
jejich Ïivota. Pﬁejeme jim mnoho úspûchÛ.
Dal‰í fotoreportáÏe z M· najdete uvnitﬁe tohoto vydání zpravodaje.

Bílá sobota v Dolních Zálezlech
Na Bílou sobotu 4. 4. 2015 se v na‰í
obci konala první Vigilie Hodu BoÏího
velikonoãního.
Akci spolupoﬁádala obec Dolní Zálezly ve spolupráci s Církví ãeskoslovenskou husitskou, jejíÏ duchovní je
obãankou na‰í obce. Impuls k uspoﬁádání této akce pﬁi‰el od pana starosty
Suchého. JiÏ po dva roky jsme se s
partou nad‰encÛ scházeli o ·tûdrém
veãeru pﬁed kapliãkou k ‰tûdroveãerní
vigilii a zpûvu koled.
Ve 20 hodin se shromáÏdilo na 35
úãastníkÛ u ohni‰tû v dolní ãásti obce,
aby spolu oslavili nejv˘znamnûj‰í kﬁesÈansk˘ svátek - Velikonoce a pﬁipomnûli si jeho vznik a tradice. Probûhla

slavnost svûtla, pﬁi které jsme pﬁipravili
pa‰kál - dlouhou kostelní svíci na níÏ je
vyryt kﬁíÏ, letopoãet a ﬁecká písmena
alfa a omega. Do kﬁíÏe na svíci se vtlaãuje pût trnÛ, které symbolizují rány
Kristovi. Pa‰kál se kaÏdoroãnû zapaluje pﬁi velikonoãní vigilii, symbolizuje
vzkﬁí‰eného Krista jehoÏ svûtlo podle
kﬁesÈanské nauky rozráÏí temnoty
smrti, písmena alfa a omega znaãí, Ïe
Kristus je zaãátek i konec a do kﬁíÏe zapsané ãíslice letopoãtu symbolizují, Ïe
Kristus vládne dûjinám.
Od pa‰kálu si pak v‰ichni zúãastnûní
zapálili svíãku. ·lo se prÛvodem s trojím zvoláním „Svûtlo Kristovo“ potemnûlou obcí na Mírové námûstí ke ka-

pliãce, kde jsme se shromáÏdili k vigilii.
Vigilii vedla a na text z Markova evangelia kázala Petra A. Kotková, poslechli jsme stﬁedovûké písnû v podání Komorního sboru Mistra Jakoubka ze
Stﬁíbra, starozákonní texty nám ãetl
Achab Haidler z âinoherního studia v
Ústí nad Labem. Po závûreãné spoleãné písni „Kde je dobrota a láska“ jsme
se pﬁesunuli do klubovny manÏelÛ Urcov˘ch, kde na nás ãekalo malé poho‰tûní. Vznikl nám tak pﬁíjemn˘ prostor pro osobní rozhovory, reflexi biblick˘ch textÛ a kázání a spoleãn˘ zpûv u
kytary.
V‰em zúãastnûn˘m tímto dûkuji, Ïe
pﬁi‰li i pﬁes ponûkud chladné poãasí a
mohli jsme spoleãnû proÏít velikonoãní
ãas.
Petra A. Kotková

Zápis z 3. veﬁejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly,
které se konalo dne 29. dubna 2015
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu Dolní Zálezly
od 18. 00 hodin, ukonãeno bylo v 19.10 hodin.
Jednání vedl starosta obce, pan Miroslav
Such˘. Zastupitelé: Pﬁítomno: 5. Omluveni:
0. Neomluveni: 0. Obãané: 23. Host: MUDr.
Petrová
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 3. zasedání zastupitelstva obce: paní PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni a schváleni pan
Pej‰a a pan Vojtí‰ek, vypracováním usnesení
pan Ale‰ Zíka. Hlasování o urãení ovûﬁovatelÛ
zápisu a vypracování usnesení a stanovení
délky pﬁipomínek zastupitelÛ k jednotliv˘m
bodÛm:
Pro: 5. Proti: 0. ZdrÏel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo ovûﬁovatele
zápisu a zpracovatele usnesení.
V pﬁípadû potﬁeby starosta pﬁedloÏí návrh na
sloÏení návrhové komise a tento nechá odsouhlasit. Starosta dále pﬁedloÏil návrh programu
3. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvû‰en na úﬁedních deskách:
Program zasedání:
01) Zahájení
02) Projekt 6 minut pro zdraví - vystoupí dr.
Petrová
03) Odsouhlasení finanãních pﬁíspûvkÛ
04) Zahájení pﬁívozu
05) Nástup pracovníkÛ na VPP
06) Nabídka odkoupení Penzionu Labe
07) Nové odmûny zastupitelstva obce
08) RÛzné - M·
09) Diskuse
10) Usnesení
11) Závûr zasedání
Poté nechal hlasovat o programu zasedání.
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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Pro: 5. Proti: 0. ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili program 3. zasedání zastupitelstva obce.
2. Projekt 6 minut pro zdraví vystoupí dr. Petrová
Pan starosta informoval o projektu 6 minut
pro zdraví, kter˘ by chtûl instalovat v obci pro
obãany a vyzval pﬁítomnou paní Dr. Petrovou,
aby obãanÛm tento projekt pﬁiblíÏila. Paní Dr.
Petrová uvedla, Ïe jde o aplikaci medicínské
metody do bûÏného uÏití lidí k vlastnímu testování fyzické zdatnosti, aniÏ by byl potﬁeba lékaﬁ
nebo mûﬁící pﬁístroje. Tato metoda je známá ve
svûtû, ale pouÏívá se pouze na klinikách. Metodu pouÏívá pouze lékaﬁ a pﬁesnû instruovan˘
personál a je urãena pro velmi nemocné lidi, u
nichÏ se testuje, zda pﬁeÏijí, nebo s jak˘m rizikem vstoupí do operace anebo jak funguje
odoperované srdce. Princip jak to pouÏít v‰eobecnû je takov˘, Ïe známá data o lidech v
rÛzné vûkové skupinû, se pﬁenesou tak, aby si
je mohli sami vyzkou‰et. Testuje se, kolik je
dan˘ ãlovûk schopen ujít metrÛ za 6 minut co
nejrychlej‰í chÛzí. Musí to b˘t na rovinû, kde se
vyt˘ãí úsek, kter˘ má 150, 300 nebo 600 m.
Úsek je vybaven panelem, kter˘ jednodu‰e vysvûtlí jak na tom po absolvování 6 minut rychlé
chÛze ãlovûk je. Je vytvoﬁen systém semaforÛ,
kde v zelené zónû je v˘sledek uspokojiv˘, ve
Ïluté zónû je riziko - pozor, a v ãervené zónû
je ‰patn˘ v˘sledek, kter˘ by mûl ãlovûka vyslat
k lékaﬁi. Z pﬁítomn˘ch obãanÛ nemûl nikdo k
paní doktorce dotaz a pan starosta paní doktorce Petrové podûkoval a uvedl, Ïe se zastupiteli poradí a budou ji informovat.
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí Projekt
6 minut pro zdraví.
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3. Odsouhlasení finanãních prostﬁedkÛ
Obecní úﬁad obdrÏel Ïádost od dvou orga-

nizací sociálních sluÏeb na finanãní pﬁíspûvek
pro jejich ãinnost. Jedná se o ranou péãi EDA
a sociální péãi Opora. Tyto dvû sociální sluÏby
jezdí do obce a pomáhají 2 na‰im obãanÛm.
Pan starosta uvedl, Ïe raná péãe Eda chce po
obci 5000,- Kã a sociální terénní sluÏby Opora
2.000,- Kã. Pan starosta nechal hlasovat o finanãním pﬁíspûvku pro Ranou péãi EDA ve
v˘‰i 5.000,- Kã a pﬁíspûvek pro terénní sluÏby
OPORA VE V¯·I 2.000,- Kã.
Pro: 5. Proti: 0. ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili finanãní pﬁíspûvky pro Ranou péãi Eda VE V¯·I 5.000,- Kã
a sociální sluÏby OPORA ve v˘‰i 2.000,- Kã.
4. Zahájení pﬁívozu
Pan starosta informoval zastupitele o zahájení provozu pﬁívozu pﬁes Labe. Pﬁívoz bude
jezdit pravidelnû od 30. kvûtna kaÏd˘ den do
28. záﬁí a to od 9.00 hodin do 18.30 hodin.
Byla podepsána smlouva s panem Tﬁe‰Àákem.
Obec na provoz pﬁívozu jiÏ vyãlenila peníze.
Veﬁejnost bude je‰tû informována v tisku a
rozhlasem. Pan starosta informoval, Ïe ná‰ pﬁívoz je 2. nejdel‰í v âeské republice, trasa mûﬁí
890 m.
5. Nástup pracovníkÛ na VPP
Veﬁejnû prospû‰ní pracovníci nastoupili 1.
dubna. PracovníkÛ je 6 a mohou pracovat ve 2
partách. Poãet VPP byl tedy nav˘‰en. Smlouvy mají tito pracovníci pouze do konce ﬁíjna.
Zda budou smlouvy prodluÏeny nebo budou
muset pracovní pomûr pracovníci skonãit a
znovu nastoupit se zatím je‰tû neví.
6. Nabídka odkoupení penzionu Labe
Obec dostala od majitelky nabídku na odkoupení Penzionu Labe. Toto je zatím v jednání, majitelka má na Penzion Labe úvûr od
banky. Jednání se zúãastÀuje i pﬁekladatel. Za-

stupitelé nemohou pﬁistoupit na pÛvodní v˘‰i
ceny navrÏenou majitelkou, neboÈ znají ãástku,
za kterou byl Penzion Labe zakoupen. Do
dne‰ního dne se majitelka mûla ozvat, po telefonické urgenci panem starostou sdûlila, Ïe se
je‰tû ozve, zda bude dal‰í jednání. Zastupitelé
mají o tento Penzion Labe zájem a chtûjí zde
vybudovat zázemí pro obãany. Zatím by se
opravil pouze sál, zasklily okna a vrchní ãást
budovy by se neopravovala. /to aÏ podle v˘‰e
finanãních prostﬁedkÛ/. Pan Pej‰a uvedl, Ïe
obec, která nemá hasiãe, myslivce, fotbalisty,
má jedinou ‰anci a zázemí v sále, kde se
mohou konat kulturní akce /plesy, Mikulá‰ské
besídky, cviãení pro Ïeny a dal‰í/. Obec takovéto velikosti má mít odpovídající prostor, kde
by se mohly konat akce v období mimo kvûten
aÏ záﬁí. Na opravu vrchní ãásti objektu, kde se
nacházejí ubytovací prostory v dezolátním
stavu, se zastupitelstvo pokusí získat dotaci.
7. Nové odmûny zastupitelstva obce
Od 1. dubna 2015 platí nové naﬁízení vlády,
kter˘m se ãlenÛm zastupitelstva zvy‰ují mûsíãní odmûny. Pan starosta navrhl zastupitelÛm,
aby se nav˘‰ení odmûn vzdali a jejich odmûny
tak zÛstaly na pÛvodní v˘‰i. Zastupitelé s tímto
návrhem souhlasili. Hlasování o vzdání se nav˘‰ení mûsíãních odmûn zastupitelÛ a jejich
ponechání na pÛvodní v˘‰i.
Pro: 5. Proti: 0. ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili ponechání sv˘ch
odmûn na pÛvodní v˘‰i.
8. RÛzné - M·
Pan starosta informoval:
• v domû ã. p. 76 byly u zadního vchodu namontovány mﬁíÏe, z dÛvodu vlhkosti ze sklepa
po povodni;
• zítra, 30. 4. se koná od 17.00 hodin Pálení ãarodûjnic naproti Hotelu Praha;
• plán na projektu roz‰íﬁení Moravanské
ulice; pan starosta pﬁedal slovo panu Pej‰ovi
• pan Pej‰a uvedl, Ïe projektantem je úsek
roz‰íﬁení ulice zamûﬁen, ulice má v nejuÏ‰ím
místû 2,6 m, pﬁedpoklad je roz‰íﬁení na cca
3,5 m. S majiteli nemovitostí jsou zastupitelé v
kontaktu, zatím jsou majitelé tomuto projektu
naklonûni. Problém je s prostﬁední parcelou,
kde probíhá exekuãní ﬁízení.
Celá realizace této akce odhadem vyjde na
1,5 - 1,8 milionu Kã a obec by ji musela realizovat na etapy, minimálnû na 3 nebo by musela získat nûjakou dotaci. Jedná se o úsek ulice
od hﬁbitova aÏ k zatáãce v ulici U Kaolínky, cca
380 m. Dal‰í postup závisí na odkupu pozemkÛ od majitelÛ, nyní se zamûﬁuje, kolik pozemku bude obec k roz‰íﬁení ulice od majitelÛ
potﬁebovat, projektant pozemky vyt˘ãí a bude
vypracován geometrick˘ plán, poté se vstoupí
do jednání s majiteli o v˘kupu pozemkÛ;
• oprava Úzké uliãky - 3 x obec Ïádala o dotaci na opravu Úzké uliãky, dotaci obec nezískala ani letos.
Pan starosta navrhuje opravu Úzké uliãky z
obecního rozpoãtu a poprosil zastupitele, aby
oslovili nûjaké firmy, které by byly schopny re-

alizaci opravy Úzké uliãky provést;
• dále pan starosta informoval, Ïe zítra konãí
pﬁíjem obálek k v˘bûrovému ﬁízení na ﬁeditelku
M·, zatím byly doruãeny obálky od 3 zájemcÛ;
paní MuÏíková se zeptala, zda by pan starosta
mohl sdûlit, kdo se do v˘bûrového ﬁízení pﬁihlásil. Pan starosta odpovûdûl, Ïe to neví,
neboÈ obálky jsou zalepené a otvírat je bude
aÏ v˘bûrová komise, o jejíÏ sestavení musí poÏádat krajsk˘ úﬁad;
• obec obdrÏela od firmy Chládek-Tintûra
návrh smlouvy na zﬁízení vûcného bﬁemene.
Jedná se o sloup v DláÏdûné ulici a zabrání
0,18 m2 pozemku. V návrhu smlouvy firma
uvedla ãástku 1.000,- Kã, pan starosta s firmou
dohodl ãástku 3.000,- Kã, coÏ je bûÏná ãástka
za zﬁízení vûcného bﬁemene. Hlasování o návrhu smlouvy na zﬁízení vûcného bﬁemene
firmû Chládek-TiÀtûra za ãástku 3.000,- Kã.
Pro: 5. Proti: 0. ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili smlouvu na zﬁízení vûcného bﬁemene pro firmu Chládek TiÀtûra za ãástku 3.000,- Kã.
• schválení úãetní závûrky M· za rok 2014
K pﬁedloÏené úãetní závûrce M· za rok
2014 nemûl nikdo ze zastupitelÛ pﬁipomínky a
pan starosta nechal hlasovat o jejím schválení.
Pro: 5. Proti: 0. ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili úãetní závûrku
M· za rok 2014 bez pﬁipomínek.
• pan Vojtí‰ek poÏádal o prodej hrobového
místa ã. 162, znaleck˘ posudek na hrobku ãiní
7.335,- Kã.
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí prodej
hrobového místa ã. 162 za ãástku 7.335,- Kã
panu Vojtí‰kovi.
• Firmou Spiskomplex, která sídlí v Dolních
Zálezlech - pan Kohák, byla vypracována
Smûrnice pro spisov˘ a skartaãní ﬁád pro
Obecní úﬁad Dolní Zálezly.
Pan starosta nechal hlasovat o znûní nové
Smûrnice pro spisov˘ a skartaãní ﬁád pro
Obecní úﬁad Dolní Zálezly.
Pro: 5. Proti: 0. ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili novou Smûrnici
pro spisov˘ a skartaãní ﬁád pro Obecní úﬁad
Dolní Zálezly.
• byla zpracována Ïádost o dotaci na nákup
200 ks kompostérÛ, 1 ks ‰tûpkovaãe a 1kontejneru na bioodpad, krajsk˘ úﬁad se k této Ïádosti vyjádﬁil, Ïe je v souladu s plánem odpadového hospodáﬁství Ústeckého kraje a Ïádost bude postoupena pﬁíslu‰né instituci. Pan
starosta pﬁedpokládá, Ïe obec by do konce
roku mohla kompostéry, ‰tûpkovaã a kontejner
obdrÏet;
• dále pan starosta informoval, Ïe mateﬁská
‰kolka se vrátila úspû‰nû z t˘denního pobytu v
pﬁírodû a jak se informoval, v‰e probûhlo bez
závad. Dodal, Ïe pﬁí‰tí rok se ‰kolka v pﬁírodû
mÛÏe opakovat. Dûtem se ve ‰kolce v pﬁírodû
líbilo.
• pan starosta dále pﬁedal slovo panu Pej‰ovi k projednávání stíÏností na práci paní uãitelky mateﬁské ‰kolky, vznesen˘ch na minulém
zasedání zastupitelstva obce.

Pan Pej‰a uvedl, Ïe se na nû obrátili nûkteﬁí rodiãe s tím, Ïe jsou nespokojeni se situací v
mateﬁské ‰kolce. Situace ve ‰kolce je taková,
Ïe ‰kolka má relativnû málo dûtí a místo aby
pﬁib˘valy, tak spí‰e ub˘vají. Na to konto probûhla jednání s paní ﬁeditelkou, s paní uãitelkou i
s nespokojen˘mi rodiãi. Nûkteﬁí nespokojení
rodiãe se pozdûji stáhli, s tím Ïe toto nechtûjí
projednávat veﬁejnû. Nûkteré informace, popﬁípadû obvinûní, která padla, se neprokázala.
Pan Pej‰a, uvedl, Ïe chápe, Ïe obãané mají
nûjak˘ názor a respektuje jej a poÏádal pﬁítomné obãany, aby oni zase respektovali jeho názory. Poté vystoupila paní uãitelka s dopisem,
ve kterém pokládá otázky jak starostovi, tak
zastupitelstvu obce.
Po pﬁeãtení tohoto dopisu byla veliká diskuze, kde pan Pej‰a znovu upﬁesÀoval, proã
tento bod vzal na veﬁejné zasedání. Diskuse
byla uÏ dost vyhrocená. Do diskuse se zapojovali nûkolikráte i cizí obãané, kteﬁí nemohou do
jednání zastupitelstva obce zasahovat. Celé
toto jednání nesmûﬁovalo k Ïádnému konci.
Poté si vzal slovo pan starosta a sdûlil, Ïe
obec je sice zﬁizovatelem mateﬁské ‰kolky, ale
chod ‰kolky podléhá odboru ‰kolství na krajském úﬁadû. Obec tudíÏ nemÛÏe tento spor
ﬁe‰it. A na základû obdrÏeného dopisu podepsan˘ rodiãi dûtí umístûn˘ch ve ‰kolce, kdy se
rodiãe postavili za paní uãitelku, bere celou
nepﬁíjemnou událost za ukonãenou se závûrem, Ïe paní uãitelka zÛstává dál na svém pracovním místû.
9. Diskuse
Do diskuse se Ïádn˘ z pﬁítomn˘ch obãanÛ
nepﬁihlásil.
10. Projednání a schválení usnesení
Návrh usnesení z 3. 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 3. Veﬁejného zasedání zastupitelstva obce.
11. Závûr zasedání
Pan starosta podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za práci a pﬁítomn˘m obãanÛm za
úãast na veﬁejném zasedání.

Usnesení z 3. Veﬁejného zasedání
Zastupitelstva obce Dolní Zálezly
konaného dne 29. 4. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Finanãní pﬁíspûvek ve v˘‰i 5000,- Kã. pro
sociální sluÏbu EDA a 2000,- Kã.pro organizaci OPORA. Finanãní pﬁíspûvky budou pouÏity
pro sociální sluÏby obãanÛ.
2. Návrh o zachování pÛvodní v˘‰e finanãních odmûn zastupitelÛ obce.
3. Îádost o zﬁízení vûcného bﬁemene na
parcele ãíslo 694 v katastru obce Dolní Zálezly
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firmû Chládek Tintûra.
4. Úãetní závûrku za rok 2014 M· a rozdûlení hospodáﬁského v˘sledku dle pﬁedloÏeného
návrhu.
5. Smûrnici pro spisov˘ a skartovací ﬁád
obce Dolní Zálezly.

Zastupitelstvo obce bere na vûdomí:
1. Projekt paní doktorky Petrové, vyznaãení
cesty v Kvûtinové ulici s názvem 6 minut pro
zdraví obãanÛ.
2. Zahájení provozu pﬁívozu od 30.5. do
28.9. 2015 v ãase od 9.00 do 18.30.h.

3. Nástup pracovníkÛ pro VPP.
4. MoÏnost odkoupení penzionu Labe
5. Prodej hrobového místa ã. 162, panu Vojtí‰kovi.
6. Vyjádﬁení pana Pej‰i k reakci rodiãÛ dûtí
M· na práci paní uãitelky.

Zápis ze 4. veﬁejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly,
které se konalo dne 10. ãervna 2015
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu Dolní Zálezly
od 18. 00 hodin, ukonãeno bylo v 18.20 hodin.
Jednání vedl starosta obce, pan Miroslav
Such˘. Zastupitelé: Pﬁítomno: 5. Omluveni:
0. Neomluveni: 0. Obãané: 13
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 4. zasedání zastupitelstva obce: paní PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni a schváleni pan
Ale‰ Zíka a paní ing. Irena Nûmeãková, vypracováním usnesení pan Ale‰ Zíka. Hlasování o
urãení ovûﬁovatelÛ zápisu a vypracování usnesení a stanovení délky pﬁipomínek zastupitelÛ
k jednotliv˘m bodÛm:
Pro: 5. Proti: 0. ZdrÏel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo ovûﬁovatele
zápisu a zpracovatele usnesení.
V pﬁípadû potﬁeby starosta pﬁedloÏí návrh na
sloÏení návrhové komise a tento nechá odsouhlasit. Starosta dále pﬁedloÏil návrh programu
4. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvû‰en na úﬁedních deskách:
Program zasedání:
1) Zahájení
2) Odkoupení budovy Penzionu Labe do vlastnictví obce
3) RÛzné
4) Diskuse
5) Usnesení
6) Závûr zasedání
Poté nechal hlasovat o programu zasedání.
Pro: 5. Proti: 0. ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili program 4. zasedání zastupitelstva obce.
2. Odkoupení budovy Penzionu Labe do
vlastnictví obce
Pan starosta uvedl, Ïe Paní Stanková, b˘valá majitelka Penzionu Labe, prodala tento objekt vietnamsk˘m obãanÛm, pﬁestoÏe mûl o
objekt zájem obãan Zálezel. B˘valá majitelka
potﬁebovala rychle peníze. Dále pan starosta
uvedl, Ïe nebude rozvádût, co se potom v penzionu dûlo. Jisté je, Ïe z objektu byly odstranûny Ïidle, stoly, byl zlikvidován bar, chybí
kotel, jde v podstatû o prázdnou budovu. Zbylo
pouze sociální zaﬁízení. Majitelé penzionu by
tento objekt rádi odprodali a Obec má o tento
objekt zájem. PÛvodní cena za koupi objektu
ãinila 2, 800.000,- Kã, do‰lo v‰ak k nûkolika
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY

●

jednáním mezi obcí a majiteli a nakonec se
strany
dohodly na ãástce 1,800.000,- Kã.
Obec peníze má a tuto ãástku by mohla zaplatit ke‰, obci by zbyly je‰tû 2 miliony korun na
kontû.
Pan Pej‰a k tomu uvedl, Ïe souãasní majitelé touto budovou ruãí za úvûr u finanãní spoleãnosti v Praze jinému obãanovi vietnamské
národnosti. Stav je nyní takov˘, Ïe úvûr nesplácejí a objekt by se mohl dostat do exekuãního ﬁízení /event. nûjak˘ch spekulací apod./.
Dal‰í vûc, která zastupitelstvo k tomu vede, je
ta, Ïe obec této velikosti by mûla mít prostor,
kde by se daly poﬁádat kulturní akce, aÈ uÏ to
budou bály, cviãení pro Ïeny, akce pro dûti.
Pﬁedstava je taková, Ïe objekt by se zakoupil a v první fázi by se opravila stﬁecha, okna a
vnûj‰í vstupy a opravila by se spodní ãást objektu, coÏ je sál, pﬁísálí a sociální zaﬁízení. Objekt by byl zrekonstruován tak, Ïe by mohl b˘t
vytápûn pouze pﬁíleÏitostnû. Kotle by se umístili tﬁeba do 2. patra, aby nebyly po‰kozeny
pﬁípadnû velkou vodou. Spodek by byl opraven
pouze tak, aby pﬁípadná povodeÀ zpÛsobila co
nejmen‰í ‰kody a byl by zprovoznûn jen v pﬁípadû kulturní akce. Druhá motivace, která zastupitele vede ke koupi objektu je daná tím, Ïe
tento objekt je v katastru nemovitostí zapsán
jako objekt k bydlení. Zastupitelstvo obce chce
zabránit tomu, aby se z uvedeného objektu
stala ubytovna pro sociálnû slabé. V objetu je
cca 12 pokojÛ, ze kter˘ch by se dalo udûlat 12
malometráÏních bytÛ.
Z tûchto dÛvodÛ je ãástka 1,8 mil. Kã za
koupi objektu dle zastupitelÛ akceptovatelná,
není v˘borná nebo skvûlá, ale akceptovatelná.
Paní Nûmeãková dodala, Ïe se nûkomu ãástka
1,8 mil. mÛÏe zdá hodnû, ale pÛvodní dohoda
za koupi ãiní 1,5 mil. Kã, a tím Ïe je úvûr u vietnamské banky, jsou úroky jiné a zastupitelé
chtûjí úvûrem splatit tento úvûr pﬁedãasnû.
Pﬁedãasné splacení úvûru ãiní cca 290.000,Kã coÏ je nav˘‰ení z 1, 5 mil na 1,8 mil. Kã.
Pan starosta kontaktoval âSOB, aby se informoval na poskytnutí úvûru ve v˘‰i
3.000.000,- Kã. Z toho by se zaplatilo 1,8 mil.
za koupi objektu a 1.2 mil by zbylo na nejdÛleÏitûj‰í opravy. Nabídka âSOB pﬁi v˘‰i úvûru
3.000.000,- Kã na 10 let, úrokové sazbû 1.6%
ãiní splátku 27.000,- Kã mûsíãnû. Celková ãástka úvûru by se za 10 let nav˘‰ila o 248.000,Kã.
Paní Nûmeãková je‰tû uvedla, Ïe smlouvu
zpracoval právník, protoÏe je pomûrnû nároãná, neboÈ tam vstupuje jak prodávající, kupují-
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cí, tak zástavní vûﬁitel, hlavní dluÏník a advokát
na svûﬁenecké fondy.
Pan starosta nechal hlasovat o zakoupení
objektu Penzionu Labe Obcí Dolní Zálezly za
ãástku 1,8 mil. Kã.
Pro: 5. Proti: 0. ZdrÏel se : 0
Zastupitelé obce schválili zakoupení objektu Penzionu Labe do vlastnictví obce za
ãástku 1,8 mil. Kã.
3. RÛzné
Za úãelem opravy Úzké uliãky byly osloveny
dvû firmy: Firma Komastav navrhuje opravu
uliãky - zámkovou dlaÏbou za cenu 456.000,Kã vã. DPH - Ïiviãn˘m povrchem za cenu
489.000,- Kã vã. DPH. Firma Stavchem navrhuje opravu - zámková dlaÏba za cenu
489.000,- Kã vã. DPH. Pan starosta navrhuje
vybrat firmu Komastav za cenu 456.000,- Kã
se zámkovou dlaÏbou, z dÛvodu v˘hody rozebrání chodníku pﬁi opravách. Hlasování v˘bûru
firmy Komastav za ãástku 456.000,- Kã na
opravu Úzké uliãky.
Pro: 5. Proti: 0. ZdrÏel se: 0
Zastupitelé odhlasovali v˘bûr firmy Komastav na opravu Úzké uliãky za ãástku
456.000,- Kã vãetnû DPH.
Obec obdrÏela Ïádost o dotaci od zahrádkáﬁÛ v kolonii za panem Matzkem na zﬁízení odbûrného místa a rozvod elektrické energie. V
této kolonii je celkem 11 parcel, 5 nájemníkÛ se
dohodlo, Ïe chtûjí zavést elektrick˘ proud. Celkové náklady na zﬁízení odbûrního místa a rozvod elektﬁiny ãiní 56.408,- Kã. Po obci poÏadují dotaci 40.000,- Kã.
Pan starosta nechal hlasovat o poskytnutí
dotace zahrádkáﬁÛm na zﬁízení odbûrního
místa elektrické energie.
Pro: 0. Proti: 5. ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce zamítli Ïádost zahrádkáﬁÛ
o dotaci na zﬁízení odbûrního místa elektrické energie v zahrádkáﬁské kolonii.
Dále pan starosta informoval o odumírání
smrkÛ pichlav˘ch, u kter˘ch mohou pomoci
ochranná opatﬁení. Silnû napadené stromy je
moÏno kácet i na základû oznámení. Smrky
odumírají z dÛvodu pﬁemnoÏení m‰ice smrkové. Oznámení se zasílá na území chránûn˘ch
krajinn˘ch oblastí âeské stﬁedohoﬁí na Agenturu ochrany pﬁírody a krajiny Regionální pracovi‰tû Ústecko, Michalská 14, 415 00 Litomûﬁice. Ve zpravodaji vyjde k tomuto je‰tû ãlánek.
Pan starosta uvedl, Ïe na dûtském dnu bylo
vybráno od 115 platících dûtí 9.150,- Kã; celkovû se dûtsk˘ den povedl, vy‰lo i poãasí.

4. Diskuse
Do diskuze se nikdo z pﬁítomn˘ch nepﬁihlásil.

Zastupitelé obce schválili usnesení ze 4. Veﬁejného zasedání zastupitelstva obce.

5. Projednání a schválení usnesení
Návrh usnesení ze 4. 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

6. Závûr zasedání
Pan starosta podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za práci a pﬁítomn˘m obãanÛm za
úãast na veﬁejném zasedání a uvedl, Ïe pﬁí‰tí
zasedání bude v ãervnu.
USNESENÍ ZE 4. VE¤EJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ ZÁLEZLY

KONANÉHO DNE 10. 6. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Odkoupení penzionu Labe za ãástku
1.800.000,- Kã.
2. Opravu Úzké uliãky firmou Komastav za
ãástku 456.810,- Kã.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Îádost o dotaci na zﬁízení odbûrného
místa a rozvodu el. energie na pozemcích zahrádkáﬁské kolonie za panem Maczkem.

Zápis z 5. veﬁejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly,
které se konalo dne 29. ãervna 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˘. Zastupitelé: Pﬁítomno: 5. Omluveni:
0. Neomluveni: 0. Obãané: 4
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 5. zasedání zastupitelstva obce: paní PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni a schváleni pan
Pej‰a a pan Vojtí‰ek, vypracováním usnesení
pan Ale‰ Zíka. Hlasování o urãení ovûﬁovatelÛ
zápisu a vypracování usnesení.
Pro: 5. Proti: 0. ZdrÏel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo ovûﬁovatele
zápisu a zpracovatele usnesení.
V pﬁípadû potﬁeby starosta pﬁedloÏí návrh na
sloÏení návrhové komise a tento nechá odsouhlasit. Starosta dále pﬁedloÏil návrh programu
5. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvû‰en na úﬁedních deskách:
Program zasedání
01) Zahájení
02) Hospodaﬁení Mikroregionu Milada
3) Strategick˘ plán obce
04) Závûreãn˘ úãet obce za rok 2014
05) Úãetní závûrka za rok 2014
06) Rozpoãtová zmûna ã. 2
07) MeruÀkové slavnosti
08) RÛzné
09) Diskuse
10) Usnesení
11) Závûr zasedání
Poté nechal hlasovat o programu zasedání.
Pro: 5. Proti: 0. ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili program 5. zasedání zastupitelstva obce.
2. Hospodaﬁení Mikroregionu Milada
Pan starosta uvedl, Ïe v‰ichni starostové,
kteﬁí patﬁí do Mikroregionu, mûli minul˘ t˘den
schÛzi, na které bylo odsouhlaseno hospodaﬁení Mikroregionu Milada bez v˘hrad, vãetnû
zprávy o hospodaﬁení a závûreãn˘ úãet Mikroregionu Milada. Zastupitelstvo obce bere na

vûdomí.
3. Strategick˘ plán obce
Podle nového zákona, pokud chce obec získat nûjaké dotace, musí mít vypracován strategick˘ plán obce. V tomto plánu by mûlo b˘t zahrnuto, jak si obec pﬁedstavuje dal‰í hospodaﬁení, jaké obec chystá nové akce, opravy atd.
Tento plán se vypracovává vÏdy na 4 roky.
Starostové toto konzultovali na Mikroregionu
Milada a domluvili se, Ïe plán za obce vypracuje Mikroregion. Najme se síla, která je do
toho jiÏ zasvûcená a pro obce tento plán vypracuje. Zpracování strategického plánu obcí
zaplatí Mikroregion. Zastupitelstvo obce bere
na vûdomí.
4. Závûreãn˘ úãet obce za rok 2014
Zastupitelé byli seznámení s návrhem závûreãného úãtu obce za rok 2014, k nûmuÏ nikdo
z nich nemûl pﬁipomínky a pan starosta nechal
o schválení závûreãného úãtu za rok 2014 hlasovat. Hlasování o schválení závûreãného úãtu
obce za rok 2014.
Pro: 5. Proti: 0. ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili závûreãn˘ úãet
obce za rok 2014 bez v˘hrad.
5. Úãetní závûrka za rok 2014
Zastupitelé mûli moÏnost nahlédnout do
úãetní závûrky za rok 2014. Zastupitelé k úãetní závûrce za rok 2014 nemûli pﬁipomínky. Pan
starosta nechal hlasovat o schválení úãetní závûrky za rok 2014.
Pro: 5. Proti: 0. ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili úãetní závûrku za
rok 2014.
6. Rozpoãtová zmûna ã. 2
V rozpoãtové zmûnû ã. 2 se jedná
a) o pﬁevod ãástky na mateﬁskou ‰kolku ve
v˘‰i 35.000,- Kã z obecního rozpoãtu, kterou
M· zaplatila za pobyt dûtí v pﬁírodû. Obec tuto
ãástku pﬁevádí na úãet mateﬁské ‰kolky. Hlasování o pﬁevodu ãástky 35.000,- Kã na úãet
mateﬁské ‰kolky.
Pro: 5. Proti: 0. ZdrÏel se: 0
Zastupitelé schválili pﬁevod ãástky 35.000,Kã na úãet M·
b) dále jde o rozpoãtovou zmûnu ve v˘dajo-

vé poloÏce za koupi Kulturního domu za
1,800.000,- Kã. Hlasování o rozpoãtové zmûnû
za koupi Kulturního domu ve v˘‰i 1.800.000,Kã.
Pro: 5. Proti: 0. ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili zmûnu ve v˘dajové poloÏce 1.8000.000,- Kã na koupi Kulturního domu. Zastupitelé schválili rozpoãtovou zmûnu ã. 2/2015.
7. MeruÀkové slavnosti
Pan starosta pﬁeãetl dopis, kter˘ obdrÏel od
pana René RÛÏiãky, ve kterém pan RÛÏiãka informoval, Ïe jeho Vinaﬁství nebude letos dne
11. 7. 2015 poﬁádat MeruÀkové slavnosti z dÛvodu nedostateãného finanãního krytí celé
akce. Pro pﬁí‰tí rok se pan RÛÏiãka pokusí poÏádat o dotaci z Ústeckého kraje z programu
podpory turistiky a rozvoje regionu. Pan starosta k tomu uvedl, Ïe zastupitelé poÏádali
pana RÛÏiãku o cenov˘ návrh, kolik by potﬁeboval od obecního úﬁadu. Pan RÛÏiãka obec
poÏádal o 80.000,- Kã.
8. RÛzné
• koupû kulturního domu
Pan Pej‰a uvedl, Ïe je vypracován návrh
kupní smlouvy, uzavﬁena dohoda s bankou na
vymazání zástavního práva. Kupní smlouva na
Penzion Labe bude podepisována dne 10. 7.
2015 v 9.30 hod. u paní Dr. Satrapové /notáﬁky/ v Teplicích. ZároveÀ bude podepsána dohoda o notáﬁské úschovû finanãních prostﬁedkÛ, coÏ znamená, Ïe dokud nebude podepsána kupní smlouva, doloÏen z banky doklad o
provedeném v˘mazu zástavního práva, proveden návrh na vklad do katastru nemovitosti a
obec se nestane vlastníkem tohoto objektu,
nebudou pﬁevedeny finanãní prostﬁedky na
úãet prodávajícího. Pan Pej‰a pﬁedpokládá, Ïe
majiteli Penzionu Labe bychom se Obec mohla
stát do konce ãervence. Pan starosta k tomu
uvedl, Ïe se mu jiÏ ozval zájemce na pronájem
celého 1. patra vãetnû malého sálu.
Pan Zíka informoval, Ïe má kolegu, kter˘ je
pﬁedsedou Skautské organizace v Ústí nad
Labem a shání také místnosti k pronajmutí,
takÏe by mûl zájem o 2 místnosti;
• dále pan starosta uloÏil finanãnímu a kontrolnímu v˘boru vypracovat a pﬁedloÏit do 15.
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záﬁí 2015 zprávy o provedení kontrol za 1. pololetí roku 2015;
• paní Dana Schejbalová poÏádala obec o
pronájem cca 10.000 m2 pozemkÛ nahoﬁe Na
Horkách pro chov koní, ovcí a dal‰ích zvíﬁat.
Dále pan starosta citoval ze Ïádosti: „Tyto pozemky jsou na katastru zapsány jako trval˘
travní porost a rádi by je vyuÏívali jako pastvinu nebo zázemí pro zvíﬁata a pozemkÛm tak
navrátili pÛvodní ráz a vyuÏití. Souãasn˘ stav,
kdy je vût‰ina zmínûn˘ch pozemkÛ zarostlá
náletov˘mi dﬁevinami, chceme zmûnit takov˘m zpÛsobem, Ïe nálety vykácíme, podstatnou ãást vzrostl˘ch stromÛ zanecháme pro
vyuÏití pﬁirozeného stínu pasen˘ch zvíﬁat. Pozemky bude vyuÏívat nezisková organizace,
která se vûnuje klientÛm s hendikepem,
dûtem i ostatním lidem se speciálními potﬁebami formou zooterapie a ekologické v˘chovy. Na na‰i ãinnost nepobíráme Ïádné dotace
ãi granty, ve‰keré náklady na ãinnost a aktivity hradíme z vlastních zdrojÛ. S likvidací náletÛ pomohou dobrovolníci z dal‰ích neziskov˘ch organizací“.
Pan starosta navrhl, aby tento bod byl staÏen z dne‰ního jednání a zastupitelstvo se jím
zab˘valo aÏ na zasedání v záﬁí, neboÈ se jedná
o sloÏitûj‰í záleÏitost. Je tﬁeba si tyto pozemky
projít, pﬁipravit návrh smlouvy, dohodnout se na
cenû. Zastupitelé s pﬁeloÏením tohoto bodu
jednání na záﬁí 2015 vyslovili souhlas.
Pan Pej‰a k tomu je‰tû dodal, Ïe je potﬁeba
vyzvat paní Schejbalovou o doplnûní Ïádosti,
neboÈ na pozemcích chce budovat nûjaké stavby a víme sami, Ïe na tom finanãnû není extra
dobﬁe, pan Pej‰a má problém s tím, aby tam
nevznikla nûjaká kolonie z vlnitého plechu.
Proto pan starosta navrhuje tento bod projednávat aÏ v záﬁí, uskuteãnit s paní Schejbalovou
jednání, pﬁípadnû napsat dopis se Ïádostí o doplnûní informací. Pan Pej‰a k tomu je‰tû uvedl,
Ïe se tam byl podívat, a Ïe je to spí‰ na tûÏkou techniku neÏ na dobrovolníky. Hlasování o
pﬁesunutí bodu o pronájmu pozemkÛ paní
Schejbalovou na veﬁejné zasedání v záﬁí.
Pro: 5. Proti: 0. ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili pﬁesunutí bodu o
pronájmu pozemkÛ paní Schejbalovou na
zasedání v záﬁí.
• dále pan starosta uvedl, Ïe vzhledem k odchodu ﬁeditelky M·, paní Zímové, do dÛchodu
/ve funkci ﬁeditelky pracovala 13 let a 31. 8.
2015 odchází do dÛchodu/, navrhuje paní ﬁeditelce finanãní odmûnu za léta, která zde pracovala. Samozﬁejmû pan starosta i zastupitelé
paní Zímové podûkují. Odmûna bude z provozních nákladÛ obce. Hlasování o finanãní odmûnû pro paní ﬁeditelku M· paní Zímovou.
Pro: 5. Proti: 0. ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili odmûnu pro paní
ﬁeditelku M· Marii Zímovou.

RÛÏiãky Ïádost na 80.000,- Kã, zastupitelé s
panem RÛÏiãkou hovoﬁili s tím, Ïe jsou ochotni
dát 40.000,- Kã, tak jako v loÀském roce. Pana
RÛÏiãku poÏádali o doplnûní Ïádosti ohlednû
organizaãního zaji‰tûní akce, co v‰e na akci
bude, jaké stánky, atrakce a jak˘ program, pak
jsou ochotni o ãástce 80.000,- Kã jednat. Pan
RÛÏiãka Ïádost nedoplnil.
Pan âerven˘ uvedl, Ïe zastupitelé pﬁed chvílí odsouhlasili odmûnu pro paní ﬁeditelku, coÏ
se mu zdá divné, neboÈ 2 zasedání zpátky
byly váÏné v˘hrady k její ãinnosti a navíc se obãané doposud nedozvûdûli, jak celá kauza dopadla. Pan starosta uvedl, Ïe obãané se to nemohli dozvûdût, neboÈ je‰tû nevy‰el zpravodaj.
Dnes teprve pﬁi‰el dopis z âeské ‰kolní inspekce, kam byla stíÏnost postoupena. Zítra
má pan starosta schÛzku s paní ﬁeditelkou a
paní uãitelkou a celá vûc bude doﬁe‰ena.
Pan Pej‰a uvedl, Ïe paní ﬁeditelka dostává
odmûnu za celé pÛsobení ve ‰kolce, coÏ je 13
let ve funkci ﬁeditelky, kdy se zde starala o
na‰e dûti a povaÏuje to za slu‰nost, nelze to
smû‰ovat se posledními událostmi ve ‰kolce,
neboÈ stíÏnost se net˘kala paní ﬁeditelky.
Pan âerven˘ uvedl, Ïe si myslí, Ïe ﬁeditelka
je zodpovûdná za provoz mateﬁské ‰kolky a
zamûstnance. Zní to velice divnû, Ïe najednou
dostává odmûnu, coÏ se zdá jako mal˘ zlat˘
padák. Pan Pej‰a uvedl, Ïe to si nemyslí,
neboÈ práce ve ‰kolství mu nepﬁipadá nijak lukrativní zamûstnání.
Pan starosta dodal, Ïe v dne‰ním dopise z
âeské ‰kolní inspekce je uvedeno, Ïe paní ﬁeditelka se nedopustila Ïádné chyby.
Pan âerven˘ se zeptal, kdo se tedy dopustil chyby a pan starosta odpovûdûl, Ïe se nikdo
nedopustil chyby. Na to pan âerven˘ uvedl:
„TakÏe bude následovat omluva“?
Pan starosta uvedl, Ïe o tom rozhodne zastupitelstvo.
• paní Svobodová se zeptala, zda uÏ je vybraná nová ﬁeditelka M·, pan starosta uvedl,

9. Diskuse
Pan Petr Such˘ se zeptal, kdyby Vinaﬁství
dostalo 80.000,- Kã na MeruÀkové slavnosti,
zda by je pan RÛÏiãka udûlal.
Pan Pej‰a k tomu uvedl, Ïe pﬁi‰la od pana
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Ïe v˘bûrové ﬁízení na ﬁeditele M· probûhne v
polovinû ãervence.
10. Projednání a schválení usnesení
Návrh usnesení z 5. 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 5. Veﬁejného zasedání zastupitelstva obce.
11. Závûr zasedání
Pan starosta podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za práci a pﬁítomn˘m obãanÛm za
úãast na veﬁejném zasedání a popﬁál v‰em
pûknou dovolenou.
USNESENÍ Z 5. VE¤EJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ ZÁLEZLY
KONANÉHO DNE 29. 6. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Závûreãn˘ úãet hospodaﬁení obce za rok
2014 a tento úãet schvaluje bez v˘hrad.
2. Úãetní závûrku obce za rok 2014.
3. Rozpoãtovou zmûnu ã. 2/2015.
4. Îádost paní Schejbalové na pronájem pozemku pﬁesunout na dal‰í jednání zastupitelstva obce.
5. Finanãní odmûnu ﬁeditelce M· paní Zímové, z dÛvodu odchodu do dÛchodu.
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí.
1. Hospodaﬁení Mikroregionu Milada za rok
2014, závûreãn˘ úãet za rok 2014 a tento úãet
schvaluje bez v˘hrad.
2. Nutnost vypracování strategického plánu
rozvoje obce.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Kontrolnímu a finanãnímu v˘boru vypracovat zprávu o provedení kontroly za první pololetí 2015. Termín do 15. 9. 2015.

Poslední den ve ‰kolce...

FOTOREPORTÁÎ: V mateﬁince se nikdy nenudíme

13. bﬁezna • divadelní pﬁedstavení Brouk Pytlík

20. bﬁezna • dûti si poslechly Lenãiny zpívánky

8. dubna • nav‰tívil nás klaun Kristián

1. ãervna • probûhl tradiãní Dûtsk˘ den
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Na‰e dûti si uÏívaly na ‰kole v pﬁírodû
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