INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DOLNÍ ZÁLEZLY

PRO OBâANY OBCE V¯TISK ZDARMA

Slovo starosty
VáÏení spoluobãané, vychází dal‰í a to
prázdninové ãíslo na‰eho zpravodaje.
Od dubnového vydání k dne‰nímu dni se konala dvû veﬁejná zasedání zastupitelstva. Zprávy ze zasedání jsou na dal‰ích stránkách listu.
Zápisy ze zasedání na‰eho zastupitelstva jsou
ve zpravodaji uvádûny úmyslnû a to z dÛvodu
vût‰í informovanosti obãanÛ obce. Informovanost obãanÛ o ãinnosti zastupitelstva a dûní
v obci je hlavní náplní na‰eho zpravodaje. To je
vysvûtlení pro ty kritiky, kteﬁí chtûjí mít na stránkách nûco jiného. Rád je pﬁíjmu do redakãní
rady a mohou se podílet na tvorbû na‰eho
zpravodaje.
Leto‰ní oslavu dûtského dne povaÏuje zastupitelstvo, co se t˘ká zaji‰tûní celého odpoledne,
jako jednu z nejúspû‰nûj‰ích oslav tohoto svátku. Touto cestou patﬁí podûkování sleãnû Kateﬁinû Vojtí‰kové a jejím spoluÏaãkám, které pﬁipravily pro dûti celé odpoledne zajímav˘ch soutûÏí. Odpoledne nezkazila ani krátká de‰Èová
pﬁeháÀka. Dûti se poté vyﬁádily v nafoukané
pûnû od poÏární jednotky hasiãÛ z Prackovic.
Oslovil jsem b˘valého obãana obce pana
Oldﬁich Pazderníka jako geologa se Ïádostí
o popsání znûlcové skály u Moravanského potoka. Pan Pazderník nejen mi vyhovûl ale poslal je‰tû dopis, kter˘ uvádím v plném znûní na
druhé stranû tohoto vydání zpravodaje.
Máme v obci mezi mládeÏí mistra republiky
ve veslování. Tadeá‰ Konschill se na veslaﬁsk˘ch závodech v Raãicích stal mistrem republiky v dorostu na dvouskifu. Blahopﬁejeme.
Miroslav Such˘,
starosta obce

âERVENEC 2016

BOREC Z NA·Í OBCE

Tadeá‰ Konschill a Vojta Votruba ze Slavoje Litomûﬁice
MATE¤INKA NA ·KOLE V P¤ÍRODù

Za podpory OU vyjely dûti na ‰kolu v pﬁírodû. âtûte na stranû 7 a 8.

Podûkování
Dne 8. kvûtna t.r. jsem se se svojí rodinou zúãasnila jiÏ ãtvrtého (pro mne
prvního) roãníku Zálezelské vyjíÏìky na
poãest ukonãení 2. svûtové války.
Z obce nás vyjíÏdûlo 14 cyklistÛ a cestou se je‰tû tﬁi cyklisté pﬁidali. Vlakem
do Mal˘ch Îernosek s následnou pû‰í
tÛrou do Dolského ml˘na vyrazily i tﬁi
Ïeny.
Z cesty jsem mûla trochu obavy, jestli ji zvládne mÛj sedmilet˘ syn. Vedl si,
ale stateãnû a celou cestu ‰lapal. Po
odpoãinku a dobrém jídle v restauraci
jsme sjeli cyklostezkou k pﬁívozu do
Velk˘ch Îernosek. Na pﬁívoz bylo tolik
zájemcÛ, Ïe pﬁeváÏel turisty i mimo
jízdní ﬁád. Bylo to zﬁejmû dáno krásn˘m
poãasím. Po dohodû se v‰emi cykloturisty, Ïe si zpáteãní cestu do obce prodlouÏíme pﬁes vaÀovské zdymadla,
pan starosta zru‰il objednanou loì
Marii, která nás mûla pﬁevézt z Církvic
zpût do obce.
Jsem sportovkynû a vá‰nivá cyklistka. Tento v˘let byl pro mne v leto‰ním
roce jeden z nejhezãích a jiÏ se tû‰ím
na dal‰í roãníky.
Tímto dûkuji organizátorÛm akce.
Gabriela Bártová
ﬁeditelka mateﬁské ‰koly
Dolní Zálezly

Zápis z 10. veﬁejného
zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Zálezly,
které se konalo dne
25. kvûtna 2016
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu
Dolní Zálezly od 18. 00 hodin, ukonãeno bylo v 18.35 hodin. Jednání vedl
starosta obce, pan Miroslav Such˘.
Zastupitelé:
Pﬁítomno: ......................................5
Omluveni: .....................................0
Neomluveni: .................................0
Obãané:......................................... 9
1. ZAHÁJENÍ
Starosta pﬁivítal ãleny zastupitelstva
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY

●

obce a obãany obce. Konstatoval, Ïe
zasedání zastupitelstva obce je usná‰ení schopné.
Starosta urãil zapisovatele pro poﬁízení zápisu z 10. zasedání zastupitelstva obce: paní PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni
a schváleni pan Zíka a paní Ing. Nûmeãková, 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 progra-
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mu 10. zasedání zastupitelstva obce
tak, jak byl vyvû‰en na Úﬁedních deskách:
Program zasedání:
1) Zahájení
2) Odsouhlasení úvûru na opravu kulturního domu
3) Smlouva o zﬁízení vûcného bﬁemene
4) Rozpoãtová zmûna ã. 2/2016
5) Zru‰ení po‰ty v obci
6) RÛzné
7) Diskuse obãanÛ k projednávan˘m
bodÛm
8) Usnesení
9) Závûr zasedání
Ze zastupitelÛ nikdo program nedoplnil a pan starosta nechal hlasovat o programu zasedání, jak byl vyvû‰en.
Pro: ..............................................5
Proti: ............................................0
ZdrÏel se: ....................................0

Zastupitelé obce schválili program 10. zasedání zastupitelstva
obce.
Dále pan starosta konstatoval, Ïe
úkoly z minulého zasedání nebyly.
2. ODSOUHLASENÍ ÚVùRU NA
OPRAVU KULTURNÍHO DOMU
Jedná se o úvûr ve v˘‰i 10.000.000,Kã s dobou splatnosti 15 let, kter˘ Obci
poskytne âSOB. Pan starosta uvedl,
Ïe obe‰el nûkolik penûÏních ústavÛ
a tato nabídka úvûru od âSOB se mu
zdá nejsolidnûj‰í.
Úroková sazba ãiní 0,74 %. Pﬁi splátce 58.713,- Kã mûsíãnû po dobu 15 let
zaplatí obec na úrocích 568.000,- Kã.
K této ãástce se musí pﬁiãíst je‰tû poplatek ve v˘‰i 3.000,- Kã za vypracování smluvní dokumentace, poplatek za
správu úvûru po celou dobu ve v˘‰i
36.000,- Kã, ale âSOB obci 15.000,Kã pﬁidá, takÏe celková ãástka pﬁeplacení úvûru pro obec ãiní 592.340,- Kã.
Pro zajímavost pan starosta uvedl,
Ïe pﬁi úvûru na 10 let by mûsíãní splátka ãinila 85.000,- Kã a na 20 let
45.000,- Kã, zde by ale obec na úrocích
zaplatila cca 1.000.009,- Kã.
Hlasování o poskytnutí úvûru
âSOB Obci Dolní Zálezly ve v˘‰i
10.000.000,- Kã na dobu 15 let na
opravu kulturního domu v obci.
Pro: ..............................................5
Proti: ............................................0
ZdrÏel se: ....................................0
Zastupitelé obce schválili poskytnutí úvûru ve v˘‰i 10.000.000,- Kã
âSOB Obci Dolní Zálezly s dobou
splatnosti 15 let na náklady spojené
s opravou kulturního domu.
3. SMLOUVA O Z¤ÍZENÍ VùCNÉHO
B¤EMENE
Firma Vama s. r. o. elektromontáÏe
pﬁi zhotovení a uloÏení kabelové pﬁípojky k novému domu pﬁekopala komunikaci v MeruÀkové ulici. Na obec jako
vlastníka pozemku se firma obrátila se
Ïádostí o uzavﬁení smlouvy o zﬁízení
vûcného bﬁemene. Pan starosta za toto
vûcné bﬁemeno navrhl 3.000,- Kã
a firma souhlasí. Proto pan starosta navrhuje tuto smlouvu o zﬁízení vûcného
bﬁemene odsouhlasit.
Hlasování o uzavﬁení smlouvy
o zﬁízení vûcného bﬁemene za ãástku 3.000,- Kã
Pro: ..............................................5
Proti: ............................................0
ZdrÏel se: ....................................0
Zastupitelé obce schválili uzavﬁení smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene v MeruÀkové ulici za ãástku
3.000,- Kã.

4. ROZPOâTOVÉ OPAT¤ENÍ
â. 2/2016
K návrhu rozpoãtového opatﬁení ã.
2/2016 nemûl nikdo ze zastupitelÛ pﬁipomínky a pan starosta o návrhu nechal hlasovat.
Hlasování o schválení rozpoãtového opatﬁení ã. 2/2016.
Pro: ..............................................5
Proti: ............................................0
ZdrÏel se: ....................................0
Zastupitelé obce schválili rozpoãtové opatﬁení ã. 2/2016.
5. ZRU·ENÍ PO·TY V OBCI
âeská po‰ta oslovila Obec Dolní Zálezly, zda by se nestala Partnerem
âeské po‰ty, coÏ znamená, Ïe obec
by potom suplovala práci âeské po‰ty.
Musela by mít svého pracovníka, prostory na provoz po‰ty a provozní dobu
minimálnû 4 hodiny dennû.
Po‰ta nabízí obci k odprodeji budovu
po‰ty nebo pronájem prostor v této budovû k provozování po‰ty.
âeská po‰ta sice na provoz Partner
po‰ty pﬁispívá, ale náklady obce na zamûstnance, pronájem a dal‰í v˘lohy
s tím spojené daleko pﬁevy‰ují pﬁíspûvek po‰ty. Pan starosta se informoval
na nûkolika obcích, které fungují jako
Parter po‰ty a bylo mu potvrzeno, Ïe
na tom tyto obce prodûlávají a Ïe uÏ by
na toto Partnerství nikdy nepﬁistoupily.
Pokud obec na toto formu Partner
po‰ty nepﬁistoupí, bude si po‰ta v obci
hledat jiného partnera.
V Ïádném pﬁípadû po‰ta v obci zru‰ena nebude.
Hlasování o nepﬁistoupení Obce
Dolní Zálezly na formu Po‰ta Partner.
Pro: ..............................................5
Proti: ............................................0
ZdrÏel se: ....................................0
Zastupitelé obce neschválili pﬁistoupení Obce Dolní Zálezly na nabídku âeské po‰ty na po‰ta Partner.

6. RÒZNÉ
Pan starosta informoval:
■ dne 11. kvûtna probûhla na Obci
Dolní Zálezly kontrola z Krajské hygienické stanice.
Zamûstnanci musí kaÏd˘ rok absolvovat periodickou zdravotní kontrolu,
z tohoto dÛvodu uzavﬁela Obec
s MUDr. Kvûtou Derynkovou smlouvu,
aby jako závodní lékaﬁ provádûla zdravotní kontroly zamûstnancÛ Obce Dolní
Zálezly. V‰ichni zamûstnanci tuto periodickou kontrolu absolvovali s v˘sledkem schopni.
V úklidové místnosti jsou uskladnûna
Sava, která jsou nebezpeãn˘mi chemick˘mi látkami. Pro tyto látky musí b˘t
vypracována pravidla pro jejich uÏívání
a nakládání s nimi. Pravidla byla vypracována;
■ parcelu nad skleníky zakoupila
firma Modﬁanská zemûdûlská a. s.,
která chce v obci stavût rodinné domy.
Pozemek má b˘t rozparcelován na 8
rodinn˘ch domkÛ. Musí b˘t vypracován
územní plánovací podklad, potom projekt, coÏ je otázka nûkolika let. Zastupitelé obce se dohodli, Ïe je tﬁeba ze
strany Obce Dolní Zálezly vypracovat
urãité podmínky pro stavbu tûchto rodinn˘ch domÛ - nedoﬁe‰ená pﬁíjezdová
cesta, nedostatek pitné vody v obci,
cyklostezka, a dále pﬁedev‰ím vyﬁe‰it
pﬁístupovou (únikovou) cestu pﬁi záplavách v obci. Toto v‰e bude uvedeno
v podmínkách obce pro vypracování
projektu stavby rodinn˘ch domÛ.
Firma pﬁedloÏila návrh smlouvy o poﬁízení územnû plánovacího podkladu
„Územní studie Dolní Zálezly zmûna
ÚPnSÚ ã. 3, plocha PB 3.2.“
Hlasování o návrhu smlouvy o poﬁízení územnû plánovacího podkladu „Územní studie Dolní Zálezly zmûna ÚPnSÚ ã. 3, plocha PB
3.2“
Pro: ..............................................5
Proti: ............................................0

V Ïádném pﬁípadû po‰ta v obci zru‰ena nebude.
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY

●
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3. Rozpoãtovou zmûnu ã. 2/2016.
4. Smlouvu o poﬁízení územnû plánovacího podkladu.
5. Úãetní uzávûrku M· za rok 2015.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Zámûr âeské po‰ty k realizaci pﬁevodu poboãky âeské po‰ty v Dolních Zálezlech na formu po‰ta Partner.
Zapsal: Ale‰ Zíka
Schválil: Miroslav Such˘
V Dolních Zálezlech dne 25. 5. 2016

Dne 21. 5. byl zahájen pﬁívoz Dolní Zálezly - Církvice.
ZdrÏel se: ....................................0
Zastupitelé obce schválili smlouvu o poﬁízení územnû plánovacího
podkladu.
■ dále pan starosta informoval, Ïe
dne 21. 5. byl zahájen pﬁívoz Dolní Zálezly - Církvice, do konce ãervna bude
pﬁívoz jezdit kaÏdou sobotu a nedûli,
v ãervenci a srpnu kaÏd˘ den, od záﬁí
do 2. ﬁíjna v sobotu, nedûli a ve svátek;
■ na veﬁejnû prospû‰n˘ch pracích
v obci v souãasné dobû pracuje pouze
paní Nováková a pan Balog z Moravan,
pan Vanûk jako zamûstnanec obce.
Proti bûÏnému stavu 7 zamûstnancÛ je
to velmi málo, proto pan starosta prosí
obãany obce o shovívavost, pokud nebude v‰e perfektnû uklizeno. Od ãervence bude stav zamûstnancÛ na VPP
zase kompletní (nastoupí pan Zajíãek,
paní âernovská a dal‰í);
■ v sobotu 4. ãervna se na fotbalovém hﬁi‰ti od 13.00 hodin koná dûtsk˘
den, jsou zaji‰tûny kolotoãe, houpaãky
a dal‰í pouÈové atrakce, poníci, soutûÏe
pro dûti, které organizuje a zaji‰Èuje
mládeÏ z obce. Obãerstvení je zaji‰tûno
firmou Tipka. Vstupné je pro v‰echny
dûti do 3 let zdarma, místní dûti nad 3
roky platí 50,- Kã a pﬁespolní 100,- Kã;
■ dále pan starosta navrhl zastupitelÛm schválení úãetní závûrky M· za rok
2015, tak jak byla zastupitelÛm pﬁedloÏena.
Hlasování o schválení úãetní závûrky M· za rok 2015
Pro: ..............................................5
Proti: ............................................0
ZdrÏel se: ....................................0
Zastupitelé obce schválili úãetní
závûrku M· za rok 2015.
7. DISKUZE OBâANÒ
K PROJEDNÁVAN¯M BODÒM
Paní Janou‰ková vznesla dotaz, kudy
se bude dopravovat stavební materiál
na stavbu nov˘ch rodinn˘ch domÛ.
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY

●

Pan starosta uvedl, Ïe bude potﬁeba
dodrÏovat povolenou tonáÏ. Dopravu
lze omezit pouze dopravními znaãkami. Jiná pﬁístupová cesta neÏ ulice Na
Horkách k tomuto pozemku zatím není.
To v‰e je ale otázkou nûkolika let.
Dále paní Janou‰ková vznesla dotaz
ohlednû po‰ty. Odpovídal pan starosta
Such˘.
8. USNESENÍ
Návrh usnesení z 10. 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 10. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce.
9. ZÁVùR ZASEDÁNÍ
Pan starosta podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za práci a pﬁítomn˘m
obãanÛm za úãast na veﬁejném zasedání.
V Dolních Zálezlech,
dne 31. kvûtna 2016
Zapsala: Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu: Ale‰ Zíka
Ing. Nemeãková
Starosta obce: Miroslav Such˘

Usnesení z 10. Veﬁejného zasedání
Zastupitelstva obce Dolní Zálezly
konaného dne 25. 5. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Vzetí úvûru od âSOB na opravu kulturního domu ve v˘‰i 10. 000. 000,Kã.
2. Uzavﬁení smlouvy o zﬁízení vûcného
bﬁemene, za úãelem pﬁekopu místní
komunikace pro elektrické vedení k
novû postavenému domu v ulici MeruÀková.
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Zápis z 11. veﬁejného
zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Zálezly,
které se konalo dne
29. ãervna 2016.
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:.......................................4
Omluveni:......................................1
Neomluveni: ..................................0
Obãané: .......................................5
Zasedání se zúãastnil pan Ondﬁej
·vábek, jako stavební dozor realizace
oprav Kulturního domu.
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 11. 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: ..............................................4
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 11. zasedání zastupitelstva obce
tak, jak byl vyvû‰en na Úﬁedních deskách:
Program zasedání:
01) Zahájení

02) Závûreãn˘ úãet obce za rok 2015
03) Schválení úãetní závûrky za rok
2015
04) Rozpoãtová zmûna ã. 3/2016
05) Schválení zadávací dokumentace
na realizaci veﬁejné zakázky
06) Schválení ãlenÛ komise pro veﬁejnou zakázku a náhradníkÛ
07) Schválení poãtu firem a jejich obeslání
08) RÛzné
09) Diskuse obãanÛ k projednávan˘m
bodÛm
10) Usnesení
11) Závûr zasedání
Ze zastupitelÛ nikdo program nedoplnil, pan starosta navrhl z programu jednání zastupitelstva vyﬁadit
bod ã. 7) Schválení poãtu firem a jejich obeslání, neboÈ se jedná o nadlimitní veﬁejnou zakázku nad 10
mil. Kã a mÛÏe se pﬁihlásit kaÏdá
firma, která splní stanovené podmínky. Poté nechal pan starosta hlasovat o programu zasedání.
Pro: ..............................................4
Proti: ...........................................0
ZdrÏel se: ....................................0
Zastupitelé obce schválili program 11. zasedání zastupitelstva
obce.
Dále pan starosta konstatoval, Ïe
úkoly z minulého zasedání nebyly.
2. ZÁVùREâN¯ ÚâET OBCE ZA
ROK 2015
Souãástí závûreãného úãtu obce za
rok 2015 byla kontrolní zpráva hospodaﬁení obce za rok 2015.
Pﬁezkoumáním, které provedl krajsk˘
úﬁad, byly zji‰tûny ménû závaÏné
chyby a nedostatky. Firma TENDRA,
která pro obec zaji‰Èovala dotaci na poﬁízení kompostérÛ, ‰tûpkovaãe a kon-

tejnéru nezveﬁejnila na profilu zadavatele smlouvu uzavﬁenou na veﬁejnou
zakázku malého rozsahu, jejíÏ cena
pﬁesáhla 500.000,- Kã.
Z tohoto dÛvodu bude závûreãn˘
úãet obce za rok 2015 projednán
a schválen s v˘hradou. K odstranûní
ménû závaÏné chyby pﬁijme obec opatﬁení k její nápravû a to zavedením dal‰ího kontrolního stupnû.
Hlasování o schválení závûreãného úãtu obce za rok 2015 s v˘hradou
a pﬁijetí opatﬁení k nápravû ménû závaÏné chyby zavedením dal‰ího
kontrolního stupnû.
Pro: .............................................4
Proti: ..........................................0
ZdrÏel se: ....................................0
Zastupitelé obce schválili závûreãn˘ úãet obce za rok 2015 s v˘hradou
a pﬁijetím opatﬁení k nápravû.
3. SCHVÁLENÍ ÚâETNÍ ZÁVùRKY
ZA ROK 2015
K úãetní závûrce za rok 2015 nemûl
nikdo ze zastupitelÛ pﬁipomínky a pan
starosta nechal hlasovat o jejím schválení.
Hlasování o schválení úãetní závûrky za rok 2015.
Pro: ..............................................4
Proti:.............................................0
ZdrÏel se: .....................................0
Zastupitelé obce schválili úãetní
závûrku za rok 2015.
4. ROZPOâTOVÉ OPAT¤ENÍ
â. 3/2016
K návrhu rozpoãtového opatﬁení ã.
3/2016 nemûl nikdo ze zastupitelÛ pﬁipomínky a pan starosta o návrhu nechal hlasovat.
Hlasování o návrhu rozpoãtového
opatﬁení ã. 3/2016.
Pro: ..............................................4

Proti: ...........................................0
ZdrÏel se: ....................................0
Zastupitelé obce schválili rozpoãtové opatﬁení ã. 3/2016.
5. SCHVÁLENÍ ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE NA REALIZACI
VE¤EJNÉ ZAKÁZKY
Projektovou dokumentaci na opravu
kulturního domu vypracoval pan Ondﬁej
·vábek. Zastupitelé k vypracované
projektové dokumentaci nemûli pﬁipomínky a pan starosta nechal hlasovat
o jejím schválení.
Hlasování o schválení projektové
dokumentace na opravu kulturního
domu.
Pro: ..............................................4
Proti: ...........................................0
ZdrÏel se: .....................................0
Zastupitelé obce schválili projektovou dokumentaci na opravu kulturního domu.
Na pﬁí‰tím zasedání zastupitelÛ obce
bude tuto dokumentaci umoÏnûno obãanÛm shlédnout.
6. SCHVÁLENÍ âLENÒ KOMISE
PRO VE¤EJNOU ZAKÁZKU
A NÁHRADNÍKÒ
Pan starosta uvedl, Ïe pro v˘bûrové
ﬁízení musí b˘t sestavena komise, která
bude mít 5 ãlenÛ, souãasnû musí b˘t
urãeno 5 náhradníkÛ. Za ãleny v˘bûrové komise byli navrÏeni:
Ale‰ Zíka
Martin Vojtí‰ek
Zdenûk Pej‰a
Ondﬁej ·vábek
ing. Irena Nûmeãková
náhradníky do v˘bûrové komise byli
navrÏeni:
Miroslav Such˘
Milan Kylí‰ek
Petr Such˘
Petr Krejsa
Stanislav Krampera ml.

Firma TENDRA, která pro obec zaji‰Èovala dotaci na poﬁízení kompostérÛ,
‰tûpkovaãe a kontejnéru nezveﬁejnila na profilu zadavatele smlouvu uzavﬁenou na
veﬁejnou zakázku.

Hlasování o schválení ãlenÛ a náhradníkÛ v˘bûrové komise pro veﬁejnou zakázku.
Pro: ..............................................4
Proti: ...........................................0
ZdrÏel se: ....................................0
Zastupitelé obce schválili ãleny
v˘bûrové komise pro veﬁejnou zakázku ve sloÏení: Ale‰ Zíka, Martin
Vojtí‰ek, Zdenûk Pej‰a, Ondﬁej ·vábek a ing. Irena Nûmeãková a náhradníky ve sloÏení: Miroslav
Such˘, Milan Kylí‰ek, Petr Such˘,
Petr Krejsa a Stanislav Krampera ml.
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7. SCHVÁLENÍ POâTU FIREM
A JEJICH OBESLÁNÍ
Tento bod byl z veﬁejného zasedání
zastupitelÛ obce vypu‰tûn.
8. RÒZNÉ
Pan starosta informoval:
■ v mateﬁské ‰kolce byla opravena
ãistiãka, náklady na opravu ãinily
31.000,- Kã;
■ dûtského dne se zúãastnilo 46
místních a 61 cizích dûtí;
Pﬁíjem z dûtského dne: 8.400,- Kã
V˘daje na dûtsk˘ den: 52.000,- Kã;
■ dále pan starosta uvedl, Ïe ve ãtvrtek dne 16. 6. 2016 mûl na obecním
úﬁadû svatbu, v poﬁadí jiÏ 7. za jeho volební období;
■ pan starosta dává zastupitelÛm na
vûdomí, Ïe starostové Mikroregionu
Milada se se‰li a odsouhlasili
• Závûreãn˘ úãet Mikroregionu Milada
za rok 2015
• Zprávu o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení Mikroregionu Milada za rok
2015
• Zprávu o hospodaﬁení Mikroregionu
Milada za rok 2015
Zastupitelé obce berou na vûdomí.
■ krajsk˘ úﬁad navrhl ‰kolce odmûny, jak paní ﬁeditelce, tak personálu.
Tyto odmûny jsou náklady krajského
úﬁadu a ne obce
Hlasování o schválení odmûn
z krajského úﬁadu pro paní ﬁeditelku
a personál mateﬁské ‰kolky
Pro: ..............................................4
Proti: ...........................................0
ZdrÏel se: .....................................0
Zastupitelé obce schválili odmûny
z krajského úﬁadu pro ﬁeditelku
a personál mateﬁské ‰kolky.
■ pan starosta dále uvedl, Ïe udûlat
v˘bûrové ﬁízení je sloÏité a z tohoto dÛvodu byla oslovena firma, která jiÏ pro
obec v˘bûrové ﬁízení dûlala. Jedná se
o firmu paní Bc. Aleny Bílkové z Dûãína. Pan starosta proto navrhuje povûﬁit paní Bílkovou plnou mocí k zastupování obce k zaji‰tûní v˘bûrového ﬁízení
na akci oprava kulturního domu za
cenu, kterou si stanovila.
Hlasování o udûlení plné moci
paní Bc. Bílkové k zastupování obce
pﬁi zaji‰tûní v˘bûrového ﬁízení na
akci oprava kulturního domu za
cenu, kterou si stanovila.
Pro: ..............................................4
Proti: ...........................................0
ZdrÏel se: ....................................0
Zastupitelé obce schválili udûlení
plné moci paní Bc. Alenû Bílkové
k zastupování obce pﬁi zaji‰tûní v˘ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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bûrového ﬁízení na akci oprava kulturního domu za cenu, kterou si stanovila.
■ zadávací podmínky pro realizaci
stavby a pﬁestavby kulturního domu;
Pan starosta uvedl, Ïe pokud budou
dnes schváleny zadávací podmínky,
ãeká se nejménû 52 dní, a kdyÏ v‰e
dobﬁe pÛjde a Ïádná firma se neodvolá, mohou první pracovníci na opravu
kulturního domu nastoupit 10. 10.
2016. Práce na opravû kulturního
domu by potom mûly b˘t hotové do
konce kvûtna 2017. CoÏ bude jedna ze
zadávacích podmínek - 7 mûsícÛ na
stavbu a pﬁestavbu budovy kulturního
domu.
Pan Pej‰a k tomu dodal, Ïe zakázka
bude soutûÏit formou otevﬁeného nadlimitního ﬁízení, to znamená, Ïe nebudou
osloveny Ïádné firmy. Zadávací dokumentace bude uveﬁejnûna na centrální
adrese, která je pﬁístupná v‰em firmám
âeské republiky. KaÏdá firma, která
splní zadávací podmínky, se mÛÏe do
tohoto v˘bûrového ﬁízení pﬁihlásit. Informace o tom, Ïe se bude o tuto veﬁejnou zakázku soutûÏit, musí b˘t na
centrální adrese zveﬁejnûna po dobu
30 dní, aby se firmy staãily seznámit se
zadávacími podmínkami a pﬁipravit se
na veﬁejnou soutûÏ. Z tohoto dÛvodu
tûch 52 dní a zahájení prací v ﬁíjnu
2016, pﬁesto termín dokonãení pﬁestavby kulturního domu kvûten 2017 je reáln˘.
Hlasování o schválení zadávacích
podmínek pro veﬁejnou soutûÏ na
pﬁestavbu kulturního domu.
Pro: ..............................................4
Proti:.............................................0
ZdrÏel se: .....................................0
Zastupitelé obce schválili zadávací podmínky pro veﬁejnou soutûÏ na
opravu kulturního domu.
9. DISKUSE OBâANÒ
K PROJEDNÁVAN¯M BODÒM
Do diskuse se nikdo z obãanÛ nepﬁihlásil.
Pan starosta je‰tû pﬁeãetl dopis od
b˘valého obãana Dolních Zálezel pana
Ing. Oldﬁicha Pazderníka. Text dopisu
bude uveﬁejnûn v pﬁí‰tím Zálezelském
zpravodaji.
10. USNESENÍ
Návrh usnesení z 11. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly vypracoval a pﬁeãetl pan Ale‰ Zíka.
Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat:
Hlasování o schválení usnesení
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z 11. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly.
Pro: .............................................4
Proti: ..........................................0
ZdrÏel se: ...................................0
Zastupitelé obce schválili usnesení z 11. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly.
11. ZÁVùR ZASEDÁNÍ
Pan starosta podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za práci a pﬁítomn˘m
obãanÛm za úãast na veﬁejném zasedání.
V Dolních Zálezlech,
dne 1. ãervence 2016
Zapsala: Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu: Zdenûk Pej‰a
Martin Vojtí‰ek
Starosta obce: Miroslav Such˘

Usnesení z 11. Veﬁejného zasedání
Zastupitelstva obce Dolní Zálezly
konaného dne 29. 6. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Závûreãn˘ úãet obce za rok 2015
s úpravou a to takto: Závûreãn˘ úãet
obce za rok 2015 byl projednán
a schválen s v˘hradou. K odstranûní zji‰tûné ménû závaÏné chyby pﬁijme obec opatﬁení k její nápravû a to
zavedením dal‰ího kontrolního stupnû.
2. Úãetní závûrku obce za rok 2015.
3. Rozpoãtovou zmûnu ã. 3/2016.
4. Zadávací dokumentaci na realizaci
veﬁejné zakázky na pﬁestavbu kulturního domu.
5. Schválení ãlenÛ komise pro v˘bûrové ﬁízení a náhradníkÛ.
6. Finanãní odmûnu ﬁeditelce M·
a personálu.
7. Udûlení plné moci firmû v zastoupení paní Bc. Alenou Bílkovou k povûﬁení v ﬁízení pﬁi v˘bûrovém ﬁízení
firem na pﬁestavbu kulturního domu
a cenu za v˘bûrové ﬁízení ve v˘‰i
50.000,-Kã.
8. Zadávací podmínky pro realizaci
pﬁestavby kulturního domu.
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí:
1. Závûreãn˘ úãet Mikroregionu Milada
za rok 2015.
2. Zprávu o v˘sledku pﬁezkoumání
hospodaﬁení Mikroregionu Milada za
rok 2015.
3. Zprávu o hospodaﬁení Mikroregionu
Milada za rok 2015.
Zapsal: Ale‰ Zíka
Schválil: Miroslav Such˘
V Dolních Zálezlech dne 29. 6. 2016

Mateﬁská ‰kola byla na ‰kolce v pﬁírodû v Harrachovû
Zaãátkem ‰kolního roku 2015 podal pan starosta Miroslav Such˘ návrh, Ïe by byl rád, kdyby dûti z mateﬁské
‰koly vyjely na ‰kolku v pﬁírodû.
Podpora v˘jezdu dûtí, která nebyla jen o finanãním pﬁíspûvku ze strany obce mne velice potû‰ila, protoÏe oba dva
jakoÏto sportovci víme, Ïe upevÀování kondice dûtí pohybem
na ãistém vzduchu, otuÏit je, posílit jejich vytrvalost a dopﬁát
jim nové záÏitky - to je cílem v˘jezdních pobytÛ pﬁed‰kolních
dûtí. Vybrali jsme tedy pro ‰kolku v pﬁírodû místo v Harrachovû - Penzion Eden, kam jsme dorazili v sobotu 14. 5. a
kde nám poskytli v˘borné zázemí do odjezdu a to do
21. 5. 2016.
Bylo sice koncem kvûtna, ale i tak se nám vystﬁídala
v‰echna roãní období od snûhov˘ch pﬁehánûk aÏ po letní sluníãko. Nás to v‰ak neodradilo a ven jsme chodili za kaÏdého
poãasí. Dûti se seznámily se sportovní tradicí v Harrachovû

a to se skoky na lyÏích, nav‰tívili jsme místní sklárnu, kde
dûti poznávaly v˘robu skla a práci skláﬁÛ. Ze sklárny si dûti
odnesly mal˘ dáreãek v podobû, jak jinak neÏ sklenûného
prasátka. Také jsme mûli moÏnost s dûtmi tﬁikrát nav‰tívit víﬁivku a bazének, kde jsme poﬁádnû dovádûli. Zvládli jsme i
celodenní v˘let do Jilemnice, tam jsme nav‰tívili místní
zámek s nejstar‰ím pohybliv˘m Betlémem a muzeum Krakono‰e.
Dûti pﬁekvapivû nejvíce zaujal film o v˘voji lyÏování, kter˘
se v tomto muzeum pou‰tûl. Podívali jsme se také do ,,Zvûdavé uliãky“, která nás oãarovala místní a dávnou architekturou hrázdûn˘ch chaloupek. Samozﬁejmû jsme nemohli neopomenout náv‰tûvu Mumlavsk˘ch vodopádÛ v Harrachovû,
ke kter˘m jsme si zajeli vláãkem. Kromû záÏitkÛ, které dûti
mûly kaÏd˘ den v podobû v˘letÛ a poznávání okolní pﬁírody,
(Pokraãování na následující stranû)
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kdy si mohly stavût domeãky a hrát s pﬁírodninami, bylo o
dûti velice dobﬁe postaráno v penzionu. Pro dûti se vaﬁilo i na
pﬁání napﬁ. krupicová ka‰e, palaãinky s ovocem, zmrzlinov˘
pohár a dûtmi nejvíce vytouÏen˘ ﬁízek.
Den pﬁed odjezdem si dûti mohly opéct vuﬁty a koneãnû si
zaskákat na trampolínû. Vûﬁím, Ïe ‰kolu v pﬁírodû si v‰ichni
moc uÏili, dûti pﬁijely plny záÏitkÛ a tû‰ím se na to, Ïe i v pﬁí‰tím ‰kolním roce budeme ve v˘jezdech na ‰kolku v pﬁírodû
pokraãovat za velké finanãní podpory obce.
Gabriela Bártová, ﬁeditelka M·.
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