INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DOLNÍ ZÁLEZLY

PRO OBâANY OBCE V¯TISK ZDARMA

SLOVO STAROSTY OBCE
VáÏení obãané, vychází podzimní ãíslo na‰eho zpravodaje. Uvnitﬁ listu
jsou uveﬁejnûny tﬁi zápisy z veﬁejného zasedání zastupitelstva obce, vãetnû
zápisu z usnesení. Dále a to je dÛleÏité pro kaÏdou domácnost, je vyti‰tûna
nová obecní vyhlá‰ka o odpadech a jejich tﬁídûní. Tuto vyhlá‰ku schválilo
zastupitelstvo obce na svém sedmnáctém veﬁejném zasedání 11. záﬁí a vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti dnem sejmutí z úﬁední desky obce. Hlavní zmûnou
je ve vyhlá‰ce nakládání s bioodpadem a se stavebním odpadem.
Na základû stíÏnosti nového obãana
obce pﬁi‰la kontrola ze Ïivotního prostﬁedí na obecní úﬁad za úãelem kontroly skládky za vodárnou. Tuto „skládku“ vyuÏívají i âeské dráhy a jejich dodavatelé. Obec tam vozí jen bioodpad,
kter˘ se ãasem rozkládá. Z pohledu
kontrolního orgánu je v‰e v poﬁádku.
Pisatel zbyteãnû zamûstnal nûkolik
úﬁedníkÛ ze Ïivotního prostﬁedí, ães-

k˘ch drah, vãetnû mé osoby. Mohl pﬁijít
na obec a tam se informovat, v‰e by
mu bylo vysvûtleno.
Koneãnû zaãala oprava na‰eho kulturního domu. Stavební firma má na
celkovou opravu dle smlouvy 320 dní.
Oprava by mûla skonãit koncem ãervence 2018. Na opravû se pracuje
i o sobotách a nedûlích.
Pﬁívoz nám skonãil prvního ﬁíjna.

PRAVIDELNÉ TVO¤ENÍ RODIâÒ S DùTMI V NA·Í MATE¤SKÉ ·KOLE...
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Kolik se pﬁepravilo osob a spotﬁebovalo PHM a dal‰í náklady se obec dozví
po pﬁedloÏení uzávûrky. Jedno je ale
jasné, Ïe pﬁí‰tí rok musí pﬁevozník projít ‰kolením na provozování radiostanice. Asi kdyby na Labi zabloudil. Mobil
nestaãí.
V brzké dobû se zaãne brousit a potahovat v celkové ‰íﬁi vozovka z Dolních Zálezel do VaÀova. Tímto upozorÀuji obãany na zv˘‰en˘ provoz automobilÛ smûrem na Moravany.
Ve dnech 20. a 21. ﬁíjna probûhnou
volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR. Okrsková volební komise
obce Dolní Zálezly byla stanovena
v poãtu 6 ãlenÛ. Pût ãlenÛ volební komise je delegováno kandidujícími politick˘mi stranami. ·est˘ ãlen volební komise je dosazen obcí.
Miroslav Such˘, starosta obce

Zápis z 15. veﬁejného zasedání
Zastupitelstva obce Dolní Zálezly,
které se konalo
dne 22. kvûtna 2017
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: 7

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 15. zasedání zastupitelstva obce: paní PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni
a schváleni pan Zdenûk Pej‰a a pan
Ale‰ Zíka, 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 15. zasedání zastupitelstva obce
tak, jak byl vyvû‰en na úﬁedních deskách:
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Oprava komunikace k vodojemu
3. Revokace usnesení ã. 10/2016 bod
jedna
4. Schválení úvûru na opravu kulturního domu od KB
5. Schválení smlouvy na provozování
pﬁívozu na rok 2017
6. Rozpoãtové opatﬁení ã. 2/2017
7. Poﬁízení územního plánu obce
8. Schválení zájemce na pronájem pozemkÛ
9. RÛzné
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závûr zasedání
Ze zastupitelÛ program nikdo nedoplnil a pan starosta nechal hlasovat
o programu zasedání.
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Pro: 5 , Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili program
15. zasedání zastupitelstva obce.
Dále pan starosta konstatoval, Ïe
úkoly z minulého veﬁejného zasedání
zastupitelstva obce Ïádné nebyly.
2. OPRAVA KOMUNIKACE
K VODOJEMU
Obec poÏádala Krajsk˘ úﬁad o dotaci
na opravu místní komunikace k vodojemu. Dotaci obec obdrÏela ve v˘‰i
158.000,- Kã. Obec má zaji‰tûné spolufinancování akce, celkové náklady na
opravu komunikace k vodojemu ãiní
213.000,- Kã. Letos se musí tato komunikace opravit a pan starosta je domluven s firmou Dokom Final, Ïe tuto opravu provede a pﬁitom znovu opraví i v˘moly v obci, tak aby obec byla v poﬁádku.
Hlasování o opravû komunikace
k vodojemu na základû obdrÏené dotace od Krajského úﬁadu ve v˘‰i
158.000,- Kã a spolufinancování
akce obcí.
Pro: 5, Proti: 0
ZdrÏelo se: 0
Zastupitelé obce schválili opravu
komunikace k vodojemu na základû
dotace ve v˘‰i 158.000,— Kã od
Krajského úﬁadu a spolufinancování
akce obcí.
3. REVOKACE USNESENÍ
â. 10/2016 BOD JEDNA
Na 10. veﬁejném zasedání dne 25. 5.
2016 bylo zastupiteli schváleno vzetí
úvûru od âSOB na opravu kulturního
domu ve v˘‰i 10.000.000,- Kã. Mezitím
ubûhla nûjaká doba a obci se podaﬁilo
vyjednat lep‰í podmínky u jiného finanãního ústavu a vzhledem k tomu,
Ïe se zmûnila i v˘‰e úvûru, navrhuje
pan starosta revokovat bod ã. 1, usnesení ã. 10 ze dne 25. 5. 2016.
Hlasování o revokaci bodu ã. 1,
usnesení ã. 10 ze dne 25. 5. 2016.
Pro: 5, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé schválili revokaci bodu
ã. 1, usnesení ã. 10 ze dne 25. 5.
2016.
4. SCHVÁLENÍ ÚVùRU NA OPRAVU
KULTURNÍHO DOMU OD KB
Pan starosta navrhuje, aby si obec
na opravu kulturního domu vzala úvûr
od Komerãní banky v Ústí nad Labem,
která zajistí obci úvûr na 17 let se stálou pevnou úrokovou sazbou 1,37%.
V˘‰e úvûru bude 15.000.000,- Kã pﬁi
mûsíãní splátce 87.865,- Kã. Ze zastupitelÛ nemûl nikdo pﬁipomínky.
Hlasování o poskytnutí úvûru obci
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Komerãní
bankou
ve
v˘‰i
15.000.000,- Kã pﬁi mûsíãní splátce
87.865,- Kã na dobu 17 let.
Pro: 5, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili poskytnutí úvûru Komerãní bankou ve v˘‰i
15.000.000,- Kã na dobu 17 let s mûsíãní splátkou 87.865,- Kã.
5. SCHVÁLENÍ SMLOUVY NA
PROVOZOVÁNÍ P¤ÍVOZU
NA ROK 2017
Od 1. 6. bude v provozu pﬁívoz. Jízdní ﬁád je vyvû‰en na obecních stránkách i ve vitrínû u Labe. Pﬁívoz bude
jezdit v ãervenci a srpnu kaÏd˘ den,
v ãervnu a záﬁí bude jezdit v sobotu,
nedûli a svátky a ve v‰ední dny na telefonické zavolání.
Provozní doba pﬁívozu je od 9. 00
hodin do 18.15 hodin.
Pan starosta navrhuje, aby obec na
leto‰ní provoz tohoto pﬁívozu uvolnila
70.000,- Kã. Ze zastupitelÛ tento návrh
nikdo nedoplnil, a pan starosta nechal
o návrhu hlasovat.
Hlasování o poskytnutí 70.000,- Kã
na leto‰ní provoz pﬁívozu.
Pro: 5 , Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili uvolnûní
70.000,- Kã obcí na leto‰ní provoz
pﬁívozu.
6. ROZPOâTOVÉ OPAT¤ENÍ
â. 2/2017
Pan starosta uvedl, Ïe rozpoãet je
nav˘‰en o ãástku na opravu tenisov˘ch
kurtÛ. Ze zastupitelÛ nemûl nikdo pﬁipomínky a pan starosta dal o rozpoãtové zmûnû ã. 2/2017 hlasovat.
Hlasování o rozpoãtové zmûnû ã.
2/2017.
Pro: 5, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé schválili rozpoãtovou
zmûnu ã. 2/2017.
7. PO¤ÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
OBCE
Oddûlení územního plánování Magistrátu mûsta Ústí nad Labem poÏaduje, aby obec vypracovala nov˘ územní
plán obce. Souãasn˘ územní plán obce
platí do roku 2022. Vypracování nového územního plánu je sloÏité a zdlouhavé.
Pan starosta navrhuje schválit vypracování nového územního plánu, dal‰ím
bodem schválení je návrh zahájení ãinnosti na vytvoﬁení nového územním
plánu obce, pan starosta navrhuje zaãátek prací na jaro roku 2019 a ukonãení v roce 2021.
Obec nebude tento nov˘ územní

plán vypracovávat sama, ale ve spolupráci s oddûlením územního plánování
mûsta Ústí nad Labem. Dále je potﬁeba
navrhnout a schválit ãlena zastupitelstva, kter˘ bude za obec s oddûlením
územního plánování Magistrátu mûsta
Ústí nad Labem spolupracovat.
Hlasování o vypracování nového
územní plánu obce.
Pro: 5, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili vytvoﬁení
nového územního plánu obce.
Hlasování o zahájení ãinnosti na
tvorbû nového územního plánu obce
na jaﬁe roku 2019 s dokonãením
v roce 2021.
Pro: 5, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili zahájení
ãinnosti na vytvoﬁení nového územního plánu obce na jaﬁe 2019 s dokonãením v roce 2021.
Hlasování o ãlenu zastupitelstva pro
vytvoﬁení nového územního plánu
obce panu Martinu Vojtí‰kovi.
Pro: 5, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili pana Martina Vojtí‰ka jako ãlena zastupitelstva obce pro vytvoﬁení nového
územního plánu obce ve spolupráci
s oddûlení územního plánování
mûsta Ústí nad Labem.
8. SCHVÁLENÍ ZÁJEMCE NA
PRONÁJEM POZEMKÒ
Byl vyvû‰en zámûr pronájmu pozemkÛ p. ã. 1717/1, 1721, 1730, 1732,
1734, 1735 a 1739 /celkem cca 5ha/.
Jedná se o velmi zarostlé a tûÏko pﬁístupné pozemky nad lomem.
Pﬁihlásil se jeden zájemce ze Stebna, se kter˘m bude uzavﬁena pachtovní smlouva s 5 letou v˘povûdní lhÛtou.
Za pronájem tûchto pozemkÛ zaplatí
10.000,- Kã roãnû.
Hlasování o pronájmu pozemkÛ p. p.
ã. 1717/1, 1721, 1730, 1732, 1734,
1735 a 1739 za 10.000,- Kã roãnû.
Pro: 5 , Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili pronájem
pozemkÛ p. p. ã. 1717/1, 1721, 1730,
1732, 1734, 1735 a 1739 o celkové
v˘mûﬁe 48.022 m2 za roãní pronájem
10.000,- Kã.
9. RÒZNÉ
Pan starosta informoval
■ firma Terra Group pro obec v aukci
vysoutûÏila levnûj‰í dodavatele energií, na elektrické energii by obec mûla
za 2 roky u‰etﬁit 62.506,- Kã, za dodávku zemního plynu za 2 roky
71.066,- Kã;

■ pan Vojtí‰ek informoval, Ïe dne
10. 6. 2017 se bude konat dûtsk˘ den,
atrakce budou tradiãní jako kaÏd˘ rok,
kolotoãe, houpaãky a dal‰í. Obec se
navíc spojila s agenturou Dûti na
hrad, takÏe budou i nové nafukovací
atrakce jako Safari park, lezecká vûÏ
a dal‰í skákadla a také tetování.
Budou se poﬁádat i klasické dûtské
soutûÏe, probûhne ukázka policejní
techniky a zúãastní se i Besip a dûti si
budou moci vyzkou‰et „opilecké br˘le“.
Co do velikosti to bude nejvût‰í dûtsk˘
den, kter˘ kdy v obci byl, uvedl pan Vojtí‰ek.
■ pan starosta navrhl paní ﬁeditelce
mateﬁské ‰koly odmûnu za první pololetí roku 2017, uvedl, Ïe odmûna není
z rozpoãtu obce, ale od Krajské úﬁadu
Ústeckého kraje.
Hlasování o odmûnû paní ﬁeditelce
M· za 1. pololetí roku 2017
Pro: 5, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili odmûnu
paní ﬁeditelce M· za 1. pololetí roku
2017
10. DISKUSE
Pan Krejsa se zeptal na opravu kulturního domu, odpovídal pan Pej‰a.
Jsou shromáÏdûny v‰echny podklady pro veﬁejnou soutûÏ, a protoÏe je to
akce za hodnû penûz, administrace je
velká a sloÏitá. Do 30 dnÛ aÏ 1 a pÛl
mûsíce by mûl b˘t znám vítûz veﬁejné
soutûÏe. Tímto se termín posunul
o kousek dále a první akce v kulturním
domû by mûla b˘t v kvûtnu 2018.
Pan Pokorn˘ mûl dotaz k pﬁívozu,
zda Stﬁekov, pod kter˘ patﬁí Církvice,
také pﬁispûje finanãnû na jeho provoz.
Odpovídal pan starosta.
Stﬁekov na provoz pﬁívozu pﬁispûje
také 70.000,- Kã.
11. USNESENÍ
Návrh usnesení z 15. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly vypracoval a pﬁeãetl pan Ale‰ Zíka.
Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat:
Hlasování o schválení usnesení
z 15. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly.
Pro: 5 , Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili usnesení
z 15. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly.
12. ZÁVùR ZASEDÁNÍ
Pan starosta podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za práci a pﬁítomn˘m
obãanÛm za úãast na veﬁejném zasedání.

V Dolních Zálezlech, 24. kvûtna 2017
Zapsala: Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu:
Zdenûk Pej‰a
Ale‰ Zíka
Starosta obce:
Miroslav Such˘

Usnesení z 15. Veﬁejného
zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Zálezly konaného
dne 22. 5. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Opravu komunikace k vodojemu
z dotace Programu obnovy venkova
od Krajského úﬁadu ve v˘‰i
158.000,— Kã za spolufinancování
akce obcí.
2. Revokaci bodu ã. 1 v usnesení ã. 10.
ze dne 25. 5. 2016.
3. Vzetí úvûru od Komerãní banky na
opravu kulturního domu ve v˘‰i
15 000.000,- Kã., na dobu 17 let,
s pevnou úrokovou sazbou 1.37%
a pﬁi mûsíãní splátce 87. 865,- Kã.
4. Smlouvu o provozu pﬁívozu na rok
2017.
5. Rozpoãtové opatﬁení ã. 2/ 2017.
6. Poﬁízení nového územního plánu
obce.
7. Zahájení ãinnosti na tvorbû nového
územního plánu obce na jaﬁe 2019
s termínem dokonãení 2021.
8. âlena zastupitelstva pro územnû
plánovací ãinnost, pana Vojtí‰ka
Martina.
9. Pronájem pozemkÛ v katastru obce
o celkové v˘mûﬁe 48. 022 m2 za
roãní pronájem 10. 000,- Kã.
10. Finanãní odmûnu ﬁeditelce M·.
Zapsal: Ale‰ Zíka
Schválil: Miroslav Such˘
V Dolních Zálezlech dne 22. 5. 2017
■■■

Zápis z 16. veﬁejného zasedání
Zastupitelstva obce Dolní Zálezly,
které se konalo
dne 19. ãervna 2017.
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu
Dolní Zálezly od 18.00 hodin, ukonãeno bylo v 18.15 hodin. Jednání vedl
starosta obce, pan Miroslav Such˘.
Zastupitelé:

Pﬁítomno: 4
Omluveni: 0
Neomluveni: 1 /pan Pej‰a/
Obãané: 7
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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 16. zasedání zastupitelstva obce: paní PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni
a schváleni pan ing. Nûmeãková a pan
Vojtí‰ek.
Hlasování o urãení ovûﬁovatelÛ zápisu.
Pro: 4 , Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo ovûﬁovatele zápisu.
V pﬁípadû potﬁeby starosta pﬁedloÏí
návrh na sloÏení návrhové komise
a tento nechá odsouhlasit.
Starosta dále pﬁedloÏil návrh programu 16. zasedání zastupitelstva obce
tak, jak byl vyvû‰en na úﬁedních deskách:
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Závûreãn˘ úãet obce za rok 2016
3. Schválení úãetní závûrky za rok
2016
4. Pitná voda v obci
5. RÛzné
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závûr zasedání
Ze zastupitelÛ program nikdo nedoplnil a pan starosta nechal hlasovat
o programu zasedání.
Pro: 4, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili program
16. zasedání zastupitelstva obce.
2. ZÁVùREâN¯ ÚâET OBCE
ZA ROK 2016
Pan starosta uvedl, Ïe zastupitelstvo mûlo moÏnost nahlédnout do Závûreãného úãtu obce za rok 2016
a zeptal se, zda má nûkdo ze zastupitelÛ pﬁipomínky. Zastupitelé nemûli
pﬁipomínky a pan starosta nechal
o závûreãném úãtu obce za rok 2016
hlasovat.
Hlasování o schválení Závûreãného
úãtu obce za rok 2016.
Pro: 4, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili Závûreãn˘
úãet obce za rok 2016.
3. SCHVÁLENÍ ÚâETNÍ ZÁVùRKY
ZA ROK 2016
Zastupitelé obce mûli moÏnost nahlédnout do úãetní závûrky za rok 2016
a nikdo ze zastupitelÛ nemûl k úãetní
závûrce pﬁipomínky, pan starosta neZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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chal o schválení úãetní závûrky za rok
2016 hlasovat.
Hlasování o schválení úãetní závûrky za rok 2016
Pro: 4, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili úãetní závûrku za rok 2016
4. PITNÁ VODA V OBCI
Pan starosta informoval, Ïe v obci
netekla 2 x pitná voda. Poprvé to bylo
asi pﬁed 3 t˘dny a potom minul˘
t˘den.
Pﬁítok vody do Dolních Zálezel je dostaãující. Zaji‰Èuje jej vodárna Litomûﬁice, Flájská pﬁehrada a pokud by to nestaãilo, tak je napojení aÏ na Ostrov
nad Ohﬁí. Pﬁítok do Zálezel je dostaãující, ale pﬁed 3 t˘dny byl odbûr vût‰í neÏ
pﬁítok /chataﬁi, napou‰tûní bazénÛ, zalévání zahrad/. Podruhé nebyla voda
ve ãtvrtek nebo v pátek minul˘ t˘den
chybou SãVaKu. Technici nûco provedli ve vodojemu, naãeÏ se údajnû zasekl plovák a voda pﬁestala téct. Zamûstnanci SãVaK okamÏitû pﬁijeli, závadu
odstranili a vodu pustili.
Pan starosta vûﬁí, Ïe uÏ problémy
s vodou nebudou, neboÈ bazény mají
v‰ichni jiÏ napu‰tûné.
5. ROZPOâTOVÉ OPAT¤ENÍ
â. 3/2017
Zastupitelé se mohli seznámit s rozpoãtov˘m opatﬁením ã. 3/2017. Nikdo
ze zastupitelÛ nemûl pﬁipomínky a pan
starosta nechal hlasovat o rozpoãtové
zmûnû ã. 3/2017.
Hlasování o rozpoãtové zmûnû ã.
3/2017.
Pro: 4, Proti: 0
ZdrÏel: 0
Zastupitelé obce schválili rozpoãtovou zmûnu ã. 3/2017.
6. RÒZNÉ
Pan starosta informoval:
■ SãVaK plánuje celkovou opravu
vedení kanalizace a vody v Kvûtinové
ulici a pﬁipravuje se projekt. Kvûtinová
ulice je v souãasnû dobû na tﬁech místech rozkopaná, protoÏe se musí dûlat
sondy, aby se zjistilo, kudy vede plynovod. Dokumentace není k dispozici. Je
moÏné, Ïe se bude muset dûlat pﬁeloÏka plynovodu, pokud bude leÏet na kanalizaci a vodovodu. PﬁeloÏení plynovodu vãetnû vypracování dokumentace
potom bude v reÏii správce plynovodu.
Tato akce se bude provádût aÏ v roce
2019;
■ starostové Mikroregionu Milada
schválili závûreãn˘ úãet Mikroregionu
Milada za rok 2016; pan starosta dává
tímto zastupitelÛm na vûdomí;
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■ dûtského dne se zúãastnilo cca
180 dûtí, obec má ve vûku od 3 do 15
let 75 dûtí, pﬁi‰lo tedy i hodnû dûtí pﬁespolních, vybralo se pﬁes 11.000,- Kâ.
Dle zastupitelÛ to byl jeden z nejvût‰ích
dûtsk˘ch dnÛ v obci a i ohlasy byly
kladné;
■ z Magistrátu mûsta Ústí nad
Labem pﬁi‰el panu starostovi návrh
nové veﬁejnoprávní smlouvy na vykonávání pﬁenesené pÛsobnosti v projednávání pﬁestupkÛ proti poﬁádku namísto orgánÛ Obce Dolní Zálezly. Za
vyﬁízení 1 pﬁestupku platila obec Magistrátu mûsta Ústí nad Labem
1.000,- Kã, v návrhu smlouvy jsou za
jedno vyﬁízení navrhovány nyní
2.000,- Kã.
Pan starosta nechal hlasovat o uzavﬁení veﬁejnoprávní smlouvy s Magistrátem mûsta Ústí nad Labem ve
v˘‰i 2.000,- Kã za projednání 1 pﬁestupku.
Pro: 4, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili uzavﬁení
veﬁejnoprávní smlouvy s Magistrátem mûsta Ústí nad Labem ve v˘‰i
2.000,- Kã za 1 pﬁestupek;
■ dále pan starosta informoval, Ïe
na základû anonymního udání nav‰tívila obec kontrola ze Ïivotního prostﬁedí
a kontrolovala, jak se ﬁe‰í odpad
v obci. Pan starosta ãeká na závûreãnou zprávu a myslí si, Ïe jsme jedna
z mála obcí v okrese, která má vyﬁe‰en˘ odpad;
■ tûlov˘chovná jednota Prackovice
/fotbal/ poÏádala obec o pﬁíspûvek na
tuto sezonu 2017 /tuto TJ nav‰tûvuje 5
dûtí z obce/ pan starosta je pro a navrhuje pﬁíspûvek 10.000,- Kã;
Hlasování o pﬁíspûvku 10.000,- Kã
pro Tûlov˘chovnou jednotu Prackovice na fotbal.
Pro: 4, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitele obce schválili finanãní
pﬁíspûvek ve v˘‰i 10.000,- Kã pro Tûlov˘chovnou jednotu Prackovice.
Dále pan starosta ukládá kontrolnímu a finanãnímu v˘boru pﬁedloÏit zprávy za 1. pololetí roku 2017 v termínu do
10. záﬁí.
Pan starosta si bere na starost zadání a zpracování nové Obecnû závazné vyhlá‰ky o odpadech a nakládání
s bioodpady na území obce Dolní Zálezly.
7. DISKUSE
Do diskuse se nikdo z pﬁítomn˘ch
nepﬁihlásil.

8. USNESENÍ
Návrh usnesení z 16. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly vypracoval a pﬁeãetl pan Ale‰ Zíka.
Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasování o schválení usnesení
z 16. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly.
Pro: 4 , Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili usnesení
z 16. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly.

Zápis ze 17. veﬁejného zasedání
Zastupitelstva obce Dolní Zálezly,
které se konalo
dne 11. záﬁí 2017.
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu
Dolní Zálezly od 18. 00 hodin, ukonãeno bylo v 18.40 hodin. Jednání vedl
starosta obce, pan Miroslav Such˘.
Zastupitelé:

9. ZÁVùR ZASEDÁNÍ
Pan starosta podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za práci a pﬁítomn˘m
obãanÛm za úãast na veﬁejném zasedání.
V Dolních Zálezlech,
dne 20. ãervna 2017
Zapsala: Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu:
ing. Irena Nûmeãková
Martin Vojtí‰ek
Starosta obce:
Miroslav Such˘

Usnesení z 16. Veﬁejného
zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Zálezly konaného
dne 19. 6. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Závûreãn˘ úãet za rok 2016. Závûreãn˘ úãet obce za rok 2016 byl projednán a schválen bez v˘hrad.
2. Úãetní závûrku obce za rok 2016.
3. Rozpoãtové opatﬁení ã. 3/ 2017.
4. Finanãní dotaci ve v˘‰i 10.000,- Kã
Tûlov˘chovné jednotû Prackovice
nad Labem.
5. Veﬁejnoprávní smlouvu o pﬁestupcích proti poﬁádku v obci.
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí:
1. Závûreãn˘ úãet Mikroregionu Milada
za rok 2016 a úãetní závûrku Mikroregionu Milada za rok 2016.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. PﬁedsedÛm kontrolního a finanãního
v˘boru vypracovat zprávy o hospodaﬁení za první pololetí roku 2017
a to de 10. záﬁí 2017.
2. Starostovi obce zpracování nové vyhlá‰ky o komunálních odpadech
a nakládání s bioodpady na území
Obce Dolní Zálezly.
Zapsal: Ale‰ Zíka
Schválil: Miroslav Such˘
V Dolních Zálezlech dne 19. 6. 2017
■■■

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

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 PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni
a schváleni pan Zdenûk Pej‰a a pan
Ale‰ Zíka, vypracováním usnesení pan
Ale‰ Zíka.
Hlasování o urãení ovûﬁovatelÛ zápisu.
Pro: 5, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo ovûﬁovatele zápisu.
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. Nová vyhlá‰ka o odpadech
4. Jmenování povûﬁence pro ochranu
osobních údajÛ
5. V˘lep volebních materiálÛ
6. Smlouva s Hasiãsk˘m záchrann˘m
sborem
7. Schválení studie pro v˘stavbu RD
8. RÛzné
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závûr zasedání
Ze zastupitelÛ program nikdo nedoplnil a pan starosta nechal hlasovat
o programu zasedání.
Pro: 5 , Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili program
17. zasedání zastupitelstva obce.

2. ÚKOLY Z MINULA
Úkoly z minula byly dva.
1. PﬁedloÏení zpráv finanãním a kontrolním v˘borem za první pololetí roku
2017. Obû zprávy byly vypracovány
a pﬁedloÏeny - úkol byl splnûn.
2. Vypracování nové obecnû závaznû vyhlá‰ky o odpadech panem starostou. Vyhlá‰ka byla vypracována a je
pﬁedmûtem bodu 3. tohoto veﬁejného
zasedání.
3. NOVÁ VYHLÁ·KA
O ODPADECH
Pan starosta uvedl, Ïe vyhlá‰ka ã.
5/2011 o stanovení systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Dolní Zálezly neobsahovala v‰echny náleÏitosti, které by
nová vyhlá‰ka mûla mít, zejména sloÏku o zpracování bioodpadu v obci, musela se vypracovat vyhlá‰ka nová. Zastupitelé mûli moÏnost konzultovat
návrh této vyhlá‰ky s panem starostou
na poradách a nemají k novû vypracované vyhlá‰ce Ïádné pﬁipomínky.
Hlasování o znûní Obecnû závazné
vyhlá‰ky ã. 6/1/2017, tak jak byla
pﬁedloÏena.
Pro: 5, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili znûní
obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 6/1/2017
o odpadech.
4. JMENOVÁNÍ POVù¤ENCE PRO
OCHRANU OSOBNÍCH
ÚDAJÒ
Dále pan starosta informoval, Ïe dne
25. kvûtna 2018 vstoupí v platnost naﬁízení Evropského parlamentu a Rady
EU o ochranû fyzick˘ch osob v souvislosti se zpracováním osobních údajÛ
a o volném pohybu tûchto údajÛ. Jednou z povinností, kterou toto nové naﬁízení zavádí, je povinnost správcÛ
a zpracovatelÛ osobních údajÛ zﬁídit
funkci povûﬁence pro ochranu osobních údajÛ. Tato povinnost se t˘ká kaÏdého kraje, mûsta i obce. Vtip je v tom,
Ïe tohoto povûﬁence bude obec platit
ze svého rozpoãtu. Pokud tuto placenou funkci nezﬁídí, hrozí jí pokuta aÏ 10
mil. EURO. Ministerstvo vnitra pﬁipravilo metodické doporuãení k organizaãnû-technickému zabezpeãení funkce
povûﬁence pro ochranu osobních údajÛ
v podmínkách obcí, které se zamûﬁuje
pouze na organizaãní zaji‰tûní této
funkce, nikoli na její samotn˘ v˘kon.
Tento povûﬁenec má b˘t kvalifikovanou
osobou /znalost právních pﬁedpisÛ na
ochranu osobních údajÛ/.
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5. V¯LEP VOLEBNÍCH
MATERIÁLÒ
Volební strany, které chtûjí v obci vylepit volební materiály, jsou povinni obci
za toto zaplatit. Pan starosta navrhuje
za pouÏití 0,5 m2 plochy úhradu ve v˘‰i
100,- Kã. Ze zastupitelÛ nemûl nikdo
pﬁipomínky.
Hlasování o úhradû ve v˘‰i 100,- Kã
za pouÏití 0,5 m2 plochy pro vylepení volebních materiálÛ.
Pro: 5, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili cenu 100,Kã za 0,5 m2 plochy pro vylepení volebních materiálÛ.
6. SMLOUVA S HASIâSK¯M
ZÁCHRANN¯M SBOREM
Pan starosta uvedl, Ïe na budovû
obecního úﬁadu je jiÏ asi 10 let umístûna siréna a teprve nyní zaslal Hasiãsk˘
záchrann˘ sbor Ústeckého kraje návrh
smlouvy o umístûní koncového prvku
varování s cílem zabezpeãení ochrany
obyvatelstva.
K návrhu smlouvy nemûl nikdo ze
zastupitelÛ pﬁipomínky a pan starosta nechal o návrhu smlouvy hlasovat.
Pro: 5, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili smlouvu
s Hasiãsk˘m záchrann˘m sborem
Ústeckého kraje na umístûní koncového prvku varování.
7. SCHVÁLENÍ STUDIE PRO
V¯STAVBU RD
Zastupitelé se seznámili s pﬁedloÏenou studií na v˘stavbu 7 rodinn˘ch
domkÛ naproti Jahodovému poli /na
pozemku, kter˘ prodal pan ·imon/. Ze
zastupitelÛ nemûl nikdo ke studii pﬁipomínky a pan starosta nechal hlasovat
o jejím schválení.
Hlasování o schválení studie na v˘stavbu 7 rodinn˘ch domkÛ.
Pro: 5, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili studii na
v˘stavbu 7 rodinn˘ch domkÛ naproti Jahodovému poli.
8. RÒZNÉ
Pan starosta informoval:
■ Krajsk˘m úﬁadem byla provedena
dílãí kontrola hospodaﬁení obce za
I. pololetí roku 2017. V zápise je uvedeno, Ïe byla zji‰tûna ménû závaÏná
chyba. U neuvolnûného místostarosty
do‰lo panem starostou k chybnému
propoãtu odmûny a vyplácená odmûna
je vy‰‰í neÏ stanovilo zastupitelstvo.
Z tohoto dÛvodu musí zastupitelé revokovat usnesení ã. 13 z 12. 12. 2016,
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY

●

kde se navrhovalo 4 %
zv˘‰ení
odmûn.
Pan starosta navrhuje nyní správnou
ãástku a to: ãlen v˘boru bude mít
1.106,- Kã, pﬁedsedové v˘boru 1.437,Kã a místostarosta 8.325,- Kã.
Pan starosta uvedl, zda k tomu ze
zastupitelÛ má nûkdo pﬁipomínky,
pﬁipomínky nebyly a pan starosta
dal o v˘‰i odmûn hlasovat.
Pro: 5, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé schválili v˘‰i odmûn;
ãlen v˘boru 1.106,- Kã, pﬁedseda v˘boru 1.437,- Kã a místostarosta
8.325,- Kã.
■ pan starosta obdrÏel Ïádosti na
pronájem pozemkÛ, jedná se o pozemek p. ã. 285 /pozemek za vodárnou/
a pozemek p. ã. 451 /pozemek podél
Labe/. Pan starosta navrhuje vyvû‰ení zámûru na pronájem tûchto pozemkÛ.
Hlasování o vyvû‰ení zámûru pronájmu pozemkÛ p. ã. 285 a 451.
Pro: 5, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili vyvû‰ení
zámûru pronájmu pozemkÛ p. ã. 285
a 451.
■ dále pan starosta informoval
o opravû kulturního domu. Ve stﬁedu
13. 9. dojde k pﬁejímce kulturního domu
stavební firmou k opravû. Ve smlouvû
je stanoven termín na opravu 320 dnÛ,
to znamená, Ïe oprava bude hotova
30. 6. 2018. Kulturní dÛm se musel projekãnû pﬁipravit a oprava bude mít i stavební dozor, coÏ budou pro obec dal‰í
náklady.
Pan Petr Sadovsk˘ z Litvínova na
tuto akci vypracoval v‰echny rozpoãty,
odmûna za tuto práci vychází na
57.500,- Kã.
Zastupitelé nemûli pﬁipomínky, a pan
starosta dal o odmûnû hlasovat.
Hlasování o odmûnû panu Petru Sadovskému ve v˘‰i 57.500,- Kã za vypracování rozpoãtu na opravu kulturního domu.
Pro: 5, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé schválili odmûnu za vypracování rozpoãtu na opravu kulturního domu panu Petru Sadovskému ve v˘‰i 57.500,- Kã.
Dal‰í je dohoda o provedení práce sluÏby technického dozoru investora
v rámci realizace akce rekonstrukce
kulturního domu po celou dobu trvání
této akce. Technick˘ dozor bude vykonávat pan Pej‰a, kterému dle katalogu
náleÏí ãástka ve v˘‰i 140.000,- Kã. Pﬁipomínky z ﬁad zastupitelÛ nebyly.
Hlasování o uzavﬁení dohody o provedení práce s panem Pej‰ou jako
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stavebního dozoru pﬁi rekonstrukci
kulturního domu za ãástku 140.000,Kã.
Pro: 4, Proti: 0
ZdrÏel se: 1 /pan Pej‰a/
Zastupitelé schválili uzavﬁení dohody o provedení práce s panem Pej‰ou, jako technick˘m dozorem pﬁi
rekonstrukci kulturního domu za
ãástku 140.000,- Kã.
■ byla dokonãena oprava cesty k vodojemu, na které byl udûlán nov˘
potah, a dále byly spraveny v obci
v‰echny v˘tluky. Pro zajímavost pan
starosta uvedl, Ïe oprava 1 m2 v˘tluku
stojí 920,- Kã. Celková oprava cesty
a v˘tlukÛ stála obec 360.000,- Kã.
■ ¤editelství silnic a dálnic âR zaslalo obci dopis, ve které se ﬁe‰í
v‰echny pozemky okolo silnic I. tﬁídy
a dálnic v republice. V dopise poÏadují po obci prohlá‰ení, Ïe obec se silniãní vegetací nikdy nehospodaﬁila a nevynakládala na její údrÏbu Ïádné finanãní prostﬁedky, a Ïe silniãní vegetace není a nikdy nebyla ve vlastnictví
obce. Jedná se o vegetace na pozemcích ¤SD v prÛjezdnosti úseku na‰í
obce. Pan starosta navrhl, aby zastupitelé obce dali ¤SD kladné stanovisko.
Tím odpadne obci starost napﬁ. o ulomené vûtve z této vegetace, která by
mohla pﬁi pádu na silnici zpÛsobit
‰kodu.
Hlasování o prohlá‰ení obce, Ïe vegetace rostoucí na pozemcích v prÛjezdnosti komunikace I/30 na‰í obcí
není a nikdy nebyla ve vlastnictví
obce.
Pro: 5, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili prohlá‰ení, Ïe vegetace rostoucí na pozemcích v prÛjezdnosti komunikace I/30
obcí není ve vlastnictví obce.
■ pro zajímavost pan starosta uvedl,
Ïe ve dnech 14. 9. a 21. 9. 2017 nepÛjde v nûkter˘ch ãástech obce od 7.30
do 13.00 hodin proud a 26. 9. 2017 nepoteãe voda od 8.00 do 14.00 hodin.
Pan starosta je‰tû toto vyhlásí místním
rozhlasem.
■ rozpoãtové opatﬁení ã. 4/2017
k rozpoãtovému opatﬁení ã. 4/2017
nemûl nikdo za zastupitelÛ pﬁipomínky.
Hlasování o rozpoãtovém opaﬁení ã.
4/2017.
Pro: 5, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili rozpoãtovou zmûnu ã. 4/2017.
■ obec musí vyhlásit zámûr odprodeje pozemku p. ã. 882/2 o v˘mûﬁe 4
m2, jedná se narovnání vlastnick˘ch
vztahÛ obce s panem Petrem Dobrouck˘m.

Hlasování o vyvû‰ení zámûru prodej
pozemku p. ã. 882/2.
Pro: 5, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé schválili vyvû‰ení zámûru prodeje pozemku ã. 882/2.
9. DISKUSE
Pan Vesel˘ se zeptal, jak to bude
v obci s vodou, kdyÏ se postaví dal‰ích
7 rodinn˘ch domkÛ. JiÏ nyní, kdyÏ pﬁijedou chataﬁi, je v obci nedostatek
vody.
Odpovídal pan Pej‰a. Byl postaven
posilovací vodovodní ﬁad, kter˘ jde po
vrstevnici zhruba na úrovni Jahodového pole. Dodavatel a správce vody
není obec, ale SãVaK a /SVS/ a pokud
tato spoleãnost dala investorovi pﬁíslib, Ïe ho pﬁipojí, tak obec nemá Ïádnou pravomoc, aby do toho zasáhla.
Zda je v obci dostatek vody, za to odpovídá SãVaK. Obec mÛÏe maximálnû
poÏadovat, aby voda mûla ve‰keré
parametry, které má mít. Rodinné
domky budou stavûny na soukrom˘ch
pozemcích, budou stavûny v místû,
kde podle územního plánu je to urãeno k zástavbû rodinn˘mi domky.
Pokud bude nedostatek vody, musí
SãVak pﬁijmout taková opatﬁení, aby
vody byl dostatek.
Pan starosta dodal, Ïe se na „Koláﬁce“ objevily prameny a ty budou svedeny do druhého vodojemu.
Dále se pan Vesel˘ zeptal, zda tam
obec bude dûlat pﬁíjezdové cesty. Pan
starosta odpovûdûl, Ïe pﬁíjezdové
cesty budou dûlat oni. Obec to toho
nedá ani korunu, ale obci to peníze pﬁinese.
Pan Krejsa se zeptal, zda kdyÏ pan
·imon prodal parcelu pro v˘stavbu rodinn˘ch domkÛ, zda také uvolní prÛjezd pro dopravu. Pan starosta odpovûdûl, Ïe prÛjezd neuvolní, s panem
·imonem není domluva, uvolÀuje prÛ-

jezd pouze, kdyÏ je vyhlá‰en stav
nouze. Pan Pej‰a dodal, Ïe investor
poãítá v zámûru s tím, Ïe by tam byl
prÛjezd pro pﬁípadnou budoucí komunikaci, ale záleÏí na panu ·imonovi.
Reagoval pan ·imon s tím, Ïe je pﬁítomen a chtûl by vidût nov˘ projekt.
Pan starosta ho vyzval, nechÈ se pﬁijde
na projekt podívat kdykoli na obecní
úﬁad.
Dal‰í dotazy nebyly.
10. USNESENÍ
Návrh usnesení ze 17. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly vypracoval a pﬁeãetl pan Ale‰ Zíka.
Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasování o schválení usnesení ze
17. veﬁejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly.
Pro: 5 , Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili usnesení
ze 17. 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 a uvedl, Ïe se tû‰í na shledání pﬁi
volbách.
Dolní Zálezly 18. záﬁí 2017
Zapsala: Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu:
Zdenûk Pej‰a
Ale‰ Zíka
Starosta obce:
Miroslav Such˘

Usnesení ze 17. veﬁejného
zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Zálezly konaného
dne 11. 9. 2017

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.
6/1/2017 o stanovení systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní,
vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolní
Zálezly. Tato vyhlá‰ka nahrazuje vyhlá‰ku ã. 5. z roku 2011.
2. Cenu za v˘lep volebních matriálÛ.
Cena za 0.5m2 ãiní 100,- Kã.
3. Smlouvu s Hasiãsk˘m záchrann˘m
sborem. Smlouva se t˘ká instalace
varovného systému na budovû OU.
4. Územní studii na v˘stavbu rodinn˘ch
domÛ v katastru obce nad Jahodov˘m polem.
5. Revokaci usnesení ãíslo 13. bod 11.
z 12. 12. 2016, kdy do‰lo k chybnému propoãtu odmûny místostarosty.
Dle pﬁílohy ã. 1 naﬁízení vlády ãíslo
37/2003 platné od 1. 1. 2017 náleÏí
místostarostovi pevná sloÏka odmûny ve v˘‰i 8 325,- Kã. Zastupiteli a
ãlenÛm v˘boru náleÏí odmûna ve
v˘‰i 1. 106,- Kã. Zastupiteli a pﬁedsedÛm v˘boru náleÏí odmûna ve
v˘‰i 1. 437,- Kã.
6. Zámûr o pronájmu pozemku ã. 451 a
285.
7. Dohodu o provedení práce s panem
Petrem Sadovsk˘m, jako rozpoãtáﬁem pro opravu kulturního
domu.
8. Dohodu o provedení práce s panem
ZdeÀkem Pej‰ou, jako technick˘m
dozor pro opravu kulturního domu.
9. Rozpoãtové opatﬁení ã. 4/ 2017
10. Zámûr prodeje pozemku 882/2.
11. Îe vegetace na pozemcích kolem
komunikace 1/30 není v majetku
obce Dolní Zálezly.
Zapsal: Ale‰ Zíka
Schválil: Miroslav Such˘
V Dolních Zálezlech
dne 11. 9. 2017

Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 6/1/2017 o stanovení systému shromaÏìování,
sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolní Zálezly
Zastupitelstvo obce Dolní Zálezly se na svém zasedání dne
11. 9. 2017 usneslo vydat na základû § 17 odst. 2 zákona ã.
185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen „zákon o odpadech“),
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona ã.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecnû závaznou vyhlá‰ku:

âLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tato obecnû závazná vyhlá‰ka (dále jen „vyhlá‰ka“) stanovuje
systém shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a od-

straÀování komunálních odpadÛ vznikajících na území obce Dolní
Zálezly, vãetnû nakládání se stavebním opadem.

âLÁNEK 2
ZÁKLADNÍ POJMY
1) Odpad je kaÏdá movitá vûc, které se osoba zbavuje nebo
má úmysl nebo povinnosti se jí zbavit.
2) Komunální odpad je ve‰ker˘ odpad vznikající na území
obce pﬁi ãinnosti fyzick˘ch osob, kter˘ je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadÛ, s v˘jimkou odpadÛ vznikajících u právnick˘ch osob nebo fyzick˘ch osob oprávnûn˘ch
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k podnikání.
3) Nápojové kartony jsou kompozitní (vícesloÏkové)
obaly typu Tetra Pak (napﬁ. od mléka, vína, dÏusÛ a jin˘ch
nápojÛ).
4) Biologicky rozloÏiteln˘m odpadem se pro úãely této
vyhlá‰ky rozumí materiál rostlinného pÛvodu, zejména z domácností, údrÏby zahrad a jin˘ch ploch pokryt˘ch vegetací
(napﬁ. listí, vûtve, tráva, rostliny, ovoce, zelenina).
5) Nebezpeãn˘ odpad jsou v‰echny sloÏky komunálního
odpadu, které jsou podle zákona o odpadech nebezpeãn˘m
odpadem (odpad vznikající jednou nebo více nebezpeãn˘ch
vlastností uveden˘ch v pﬁíloze ã. 2 zákona o odpadech) napﬁ. zbytky barev a rozpou‰tûdel, zbytky spotﬁební chemie,
pesticidy, upotﬁebené motorové a pﬁevodové oleje, léky, zneãi‰tûné obaly.
6) Objemn˘ odpad je sloÏka komunálního opadu, která
pro velké rozmûry nebo hmotnost nemÛÏe b˘t odkládána do
sbûrn˘ch nádob na smûsn˘ komunální odpad (napﬁ. star˘
nábytek, koberce, matrace apod.)
7) Smûsn˘ komunální odpad je sloÏka komunálního odpadu, která zÛstává po vytﬁídûní sloÏek komunálního odpadu
uveden˘ch v ãl. 3 písm. a) aÏ g) této vyhlá‰ky.
8) Stanovi‰tû zvlá‰tních sbûrn˘ch nádob jsou místa,
kde jsou umístûna zvlá‰tní sbûrné nádoby na papír, plasty,
nápojové kartony a sklo.
9) Sbûrné místo je místo, kam mohou osoby bûhem provozní doby1) odkládat do urãen˘ch zvlá‰tních sbûrn˘ch
nádob urãené sloÏky komunálního odpadu. Nachází se
v místní ãásti nad nádraÏím a ve dvoﬁe obecního úﬁadu.
10) Stavební odpad je odpad, kter˘ vzniká pﬁi stavební
a demoliãní ãinnosti a není odpadem komunálním. Jedná se
napﬁíklad o beton, ta‰ky, keramiku, sádrové stavební hmoty,
dﬁevo, kámen, omítku, izolaãní materiály, v˘kopovou zeminu.
Stavební odpad nepatﬁí do sbûrného dvora.
âLÁNEK 3
SYSTÉM T¤ÍDùNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Komunální odpad se v obci tﬁídí na tyto sloÏky:
a) papír
b) plasty a nápojové kartony
c) sklo
d) kovy
e) biologicky rozloÏiteln˘ odpad
f) nebezpeãn˘ odpad
g) objemn˘ odpad
h) smûsn˘ komunální odpad
âLÁNEK 4
MÍSTA URâENÁ K ODKLÁDÁNÍ SLOÎEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
1) Jednotlivé sloÏky komunálního odpadu se odkládají:
a) papír - do zvlá‰tních sbûrn˘ch nádob (plastov˘ kontejner o objemu 1110 litrÛ modré barvy) umístûn˘ch nad nádraÏím a obecním dvoﬁe;
b) plasty a nápojové kartony - do zvlá‰tních sbûrn˘ch
nádob (plastov˘ kontejner o objemu 1110 litrÛ Ïluté barvy)
umístûn˘ch nad nádraÏím a obecním dvoﬁe;
c) sklo - do zvlá‰tních sbûrn˘ch nádob (plastov˘ zvon
o objemu 1300 litrÛ zelené barvy) umístûn˘ch nad nádraÏím
a obecním dvoﬁe;
d) kovy - do zvlá‰tní sbûrné vany umístûné na obecním
dvoﬁe

e) biologicky rozloÏiteln˘ odpad
1. celoroãnû do zvlá‰tní sbûrné nádoby (velkoobjemov˘
kontejner o objemu 7 m3) umístûné na obecním dvoﬁe;
2. do kompostérÛ dodan˘ch obecním úﬁadem do kaÏdé domácnosti;
f) nebezpeãn˘ odpad - do zvlá‰tních kovov˘ch nádob
umístûn˘ch na obecním dvoﬁe;
g) objemn˘ odpad - do velkoobjemového kontejneru
umístûného na obecním dvoﬁe, neslouÏí k ukládání vûcí pﬁi
vyklízení nemovitostí;
h) smûsn˘ komunální odpad
1. do typizovan˘ch sbûrn˘ch nádob pﬁidûlen˘ch obecním
úﬁadem obce;
2. pﬁidûlování nádob k nemovitostem se dûje podle nastaveného klíãe v závislosti na poãtu uÏivatelÛ nemovitosti
(cca 4 litry na osobu a den), popﬁ. úãelu k jakému je nemovitost uÏívána, pﬁidûlené nádoby zpravidla umoÏní
odloÏit ve‰ker˘ smûsn˘ odpad.
âLÁNEK 5
POVINNOSTI OSOB
1) Osoby jsou povinny:
a) komunální odpad tﬁídit na sloÏky uvedené v ãlánku 3
a odkládat na místa urãená k odkládání jednotliv˘ch
sloÏek komunálního odpadu dle ãlánku 4 odst. 1 vyhlá‰ky,
b) ukládat do sbûrn˘ch nádob pouze sloÏky, které odpovídají oznaãení sbûrné nádoby dle ãlánku 4 odst. 1
vyhlá‰ky.
2) K zaji‰tûní bezproblémového chodu systému nakládání
s komunálním odpadem, zejména za úãelem správného vyprazdÀování sbûrn˘ch nádob, se stanoví zákaz zhutÀování
nebo udupávání odpadu ve sbûrn˘ch nádobách a povinnost
plnit sbûrné nádoby tak, aby je bylo moÏno uzavﬁít a odpad
z nich pﬁi manipulaci nevypadával.
âLÁNEK 6
SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM
Stavební odpad je stavební a demoliãní odpad. Stavební
odpad není odpadem komunálním.
Se stavebním odpadem se nakládá v souladu se zákonem
o odpadech (napﬁ. se odkládá do kontejnerÛ umístûn˘ch na
stavbû a následnû se odváÏí na pﬁíslu‰nou skládku stavebního odpadu na náklady osoby, které stavební odpad vznikl.
âLÁNEK 7
ZÁVùREâNÁ USTANOVENÍ
1) Nabytím úãinnosti této vyhlá‰ky se zru‰uje Obecnû závazná vyhlá‰ka obce Dolní Zálezly ã. 5/2011 O systému
shromaÏìování, sbûru, pﬁepravû, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ vznikajících na katastrálním
území obce a o systému nakládání se stavebním odpadem.
2) Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti dnem ................... 2017
Ale‰ Zíka
místostarosta

Miroslav Such˘
starosta

Vyvû‰eno na úﬁední desce obecního úﬁadu.
1)

aktuální provozní doba je zveﬁejnûna u vstupu do sbûrného místa
a na internetov˘ch stránkách, pﬁiãemÏ sbûrné místo je pﬁístupné
dvakrát za kalendáﬁní t˘den
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