INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DOLNÍ ZÁLEZLY

PRO OBâANY OBCE V¯TISK ZDARMA

LEDEN 2018

Slovo starosty obce
VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, VYCHÁZÍ PRVÉ âÍSLO NA·EHO ZPRAVODAJE
V NOVÉM ROCE. UVNIT¤ LISTU JSOU UVEDENY MIMO JINÉ DVA ZÁPISY
Z VE¤EJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE.
Nov˘ rok jsme pﬁivítali prvého ledna
nejvût‰ím ohÀostrojem, co kdy v obci
byl. Díky finanãnímu daru od rodiny
Vojtí‰kov˘ch jsme si tuhle parádu mohli
dovolit. Patﬁí jí na‰e podûkování. Podûkování téÏ patﬁí paní ·upinové a paní
Zemanové za uspoﬁádání pﬁedvánoãní
adventní dílny pro dûti s vystoupením
dûtí na‰í mateﬁské ‰koly. Podûkování
také patﬁí rodinû Kotkov˘ch za veãerní
pﬁedvánoãní vystoupení pﬁed na‰í kapliãkou.
V minulém zpravodaji jsem Vás informoval o nadcházející opravû komunikace ze Zálezel do VaÀova. Oprava zaãala s dvoumûsíãním zpoÏdûním, neÏ
nám bylo slíbeno. Opravilo se jen 800
m a stavba byla kvÛli „zimû“ zastavena.
Bude se pokraãovat od dubna, jak mi
sdûlili ve firmû provádûjící opravu.
Obec ke konci roku 2017 opravila
pﬁíjezdovou komunikaci k vodojemu Na
Horkách. Oprava stála 328.000,- Kã.
Od Krajského úﬁadu Ústí nad Labem
jsme obdrÏeli na tuto akci dotaci ve v˘‰i
158.000,- Kã.
O provozu pﬁívozu v leto‰ním roce je
jednáno s odborem dopravy krajského
úﬁadu o moÏnosti zaﬁazení pﬁívozu do
integrovaného programu dopravy Ústeckého kraje. Provoz pﬁívozu by
potom financoval krajsk˘ úﬁad, kter˘ by

pf

2018
urãoval i jízdní ﬁád pﬁívozu. Pro zajímavost, v loÀském roce jsme pﬁevezli
skoro 4.000 turistÛ. V zaãínajícím roce
to bylo 1.600 turistÛ. Z toho vypl˘vá, Ïe
pﬁívoz v obci uÏ má svÛj v˘znam, obec
se dostává do povûdomí turistÛ.
Na leto‰ní rok byla dána firmou AVE
Ústí nad Labem nová cena za popelnice a to ve v˘‰i 1.680,- Kã. Podle volebního programu se obec zavázala hradit
50% z ceny popelnice. Na domácnost
tudíÏ pﬁipadá ãástka 840,- Kã. Obãan
nad 70 let samostatnû Ïijící zaplatí za
popelnici ãástku ve v˘‰i 420,- Kã. Tyto
platby je nutné uhradit do konce mûsíce února. Poplatky za psy je tﬁeba
uhradit do konce bﬁezna. Nûkteﬁí obãané se ptají, proã mají platit za popelnice, kdyÏ mûsta Ústí nad Labem, Teplice atd. platí za odvoz pro obãany plnou
ãástku. Mûsto Ústí nad Labem zv˘‰ilo
ale placení domovní danû ãtyﬁnásobnû
a proto zastupitelstvo schválilo odpu‰-

tûní ãtyﬁicetimilionového dluhu od neplatiãÛ a obãané budou mít odvoz zdarma. My jsme domovní daÀ nezvy‰ovali, nechceme zatím zatûÏovat obãany
prokazatelnû vy‰‰í platbou neÏ je cena
za popelnici. DaÀ z nemovitosti je jednou z poloÏek do pﬁíjmu obce.
Oprava na‰eho kulturního domu probíhá dle harmonogramu provádûn˘ch
prací. Je tam jen asi t˘denní skluz pﬁi
opravû. Dobﬁe Ïe se sundal na sále
cel˘ dﬁevûn˘ strop. Objevil se dﬁevûn˘
nosník stﬁechy, kter˘ byl od pÛvodních
kamen dost ohoﬁel˘.
Na sbûrném místû nad nádraÏím se
v kontejnerech objevuje odpad, kter˘
tam s urãitostí nepatﬁí. Plné ta‰ky
s prázdn˘mi konzervami od krmení pro
koãky patﬁí na obecní dvÛr do Ïeleza.
Zbytky jídel (stehno z kuﬁete, mleté
maso a pod) tak to urãitû také ne.
Papír, kter˘ se nevejde do kontejneru,
by mûl b˘t svázan˘.
Jinak dûkuji na‰im obãanÛm, Ïe dávají papír do obecního dvora, odkud se
odváÏí do sbûrny a vybraná ãástka je
urãena na‰í M·.
Nad nádraÏím bude namontována
fotopast, která bude fotit pohyb okolo
kontejnerÛ.
V pátek 12. 1. 2018 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 13. 1. 2018
od 8.00 hodin do 14.00 hodin probûhnou volby prezidenta republiky ve volební místnosti na Obecním úﬁadû.
Doufám, Ïe úãast obãanÛ bude zase
dost vysoká. Patﬁíme v okrese ke ‰piãkám, co se úãasti t˘ká.
Miroslav Such˘, starosta obce

Takto jsme oslavili pﬁíchod nového roku

Nov˘ rok jsme pﬁivítali prvého ledna nejvût‰ím ohÀostrojem, co kdy v obci byl.
Díky finanãnímu daru od rodiny Vojtí‰kov˘ch jsme si tuhle parádu mohli dovolit.
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Zápis z 18. veﬁejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly,
které se konalo dne 13. listopadu 2017
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu
Dolní Zálezly od 17. 00 hodin, ukonãeno bylo v 17.15 hodin. Jednání vedl
starosta obce, pan Miroslav Such˘.
Zastupitelé:
Pﬁítomno: ......................................5
Omluveni:......................................0
Neomluveni:..................................0
Obãané: ........................................2
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 18. zasedání zastupitelstva obce: paní PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni a
schváleni paní ing. Nûmeãková a pan
Vojtí‰ek, 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 18. zasedání zastupitelstva obce
tak, jak byl vyvû‰en na úﬁedních deskách:
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Revokace bodu ã. 3 z usnesení ã.
15/2017
3. Schválení poskytnutí úvûru âeskou
spoﬁitelnou a. s.
4. Schválení smlouvy o poskytnutí
úvûru âeskou spoﬁitelnou a.s.
5. Diskuse
6. Usnesení
7. Závûr zasedání
Ze zastupitelÛ nemûl nikdo k programu pﬁipomínky. Pan starosta navrhl
roz‰íﬁení programu zasedání o následující body:
• zru‰ení Obecnû závazné vyhlá‰ky
ã. 1/2017 z 11. 9. 2017 o Odpadech a
nahrazení této novou upravenou OZV
ã. 2/2017
• rozpoãtové opatﬁení ã. 5/2017
Hlasování o roz‰íﬁení programu veﬁejného zasedání o body - Zru‰ení
OZV ã. 1/2017 a její nahrazení OZV ã.

2/2017 a rozpoãtové opatﬁení ã.
5/2017.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili roz‰íﬁení
Programu zasedání o bod Zru‰ení
OZV ã. 1/2017 a její nahrazení OZV.
ã. 2/2017 a bod rozpoãtové opatﬁení
ã. 5/2017. Zastupitelé obce schválili
program 18. zasedání zastupitelstva
obce.
2. REVOKACE BODU â. 3
Z USNESENÍ â. 15/2017
ProtoÏe komerãní banka na poslední
chvíli neschválila obci poskytnutí úvûru
na opravy kulturního domu, musel se
hledat jin˘ penûÏní ústav, kter˘ by obci
poskytl úvûr. âeská spoﬁitelna obci bez
problémÛ úvûr poskytne. Z tohoto dÛvodu je tﬁeba revokovat bod 3. z usnesení ã. 15/2017 ze dne 22. kvûtna 2017
o poskytnutí úvûru Komerãní bankou.
Hlasování o revokaci bodu ã. 3 z
usnesení ã. 15/2017 ze dne 22. 5.
2017.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili revokaci
bodu ã. 3 z usnesení ã. 15/2017 o poskytnutí úvûru Komerãní bankou.
3. SCHVÁLENÍ POSKYTNUTÍ
ÚVùRU âESKOU
SPO¤ITELNOU A.S.
Poskytnutí úvûru âeskou spoﬁitelnou
na opravy kulturního domu.
Hlasování o poskytnutí úvûru od
âeské spoﬁitelny a.s.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili poskytnutí úvûru od âeské spoﬁitelny a.s. na
opravu kulturního domu.
4. SCHVÁLENÍ SMLOUVY
O POSKYTNUTÍ ÚVùRU âESKOU
SPO¤ITELNOU A. S.
Zastupitelé obce byli seznámeni s
návrhem úvûrové smlouvy. Ze zastupitelÛ k návrhu smlouvy nemûl nikdo pﬁipomínky a pan starosta nechal hlasovat o uzavﬁení úvûrové smlouvy na
ãástku 15.082.158,- Kã s dobou splatnosti 15 let, mûsíãní platbou 83.790,Kã, úrokem 1,52% a nemûnnou úrokovou sazbou.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili uzavﬁení
úvûrové smlouvy s âeskou spoﬁitelnou na poskytnutí úvûru na opravu
kulturního domu ve v˘‰i 15.082.158,Kã s dobu splatnosti 15 let, mûsíãní

splátkou úvûru 83.790,- Kã pﬁi úroku
1,52%.
5. ROZPOâTOVÁ ZMùNA â. 5/2017
Zastupitelé obce byli seznámeni s
rozpoãtovou zmûnou ã. 5/2017 a nikdo
ze zastupitelÛ nemûl pﬁipomínky.
Hlasování o rozpoãtové zmûnû ã.
5/2017.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili rozpoãtovou zmûnu ã. 5/2017.
6. OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA
â. 1/2017
Pan starosta navrhl zru‰it OZV ã.
1/2017 ze dne 11. 9. 2017 o nakládání
s odpady v obci a schválit novou obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 2/2017. V pÛvodní vyhlá‰ce byla zmínka o nakládání se sutí, coÏ vyhlá‰ka o odpadech
ﬁe‰it nesmí.
Hlasování o zru‰ení OZV ã. 1/2017 a
schválení OZV ã. 2/2017.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili zru‰ení
OZV ã. 1/2017 a schválili OZV ã.
2/2017 o nakládání s odpady v obci.
7. DISKUSE
Do diskuse se nikdo z pﬁítomn˘ch
nepﬁihlásil.
8. USNESENÍ
Návrh usnesení z 18. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly vypracoval a pﬁeãetl pan Ale‰ Zíka.
Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasování o schválení usnesení z
18. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili usnesení
z 18. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly.
9. 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 14. listopadu 2017
Zapsala: Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu:
ing. Irena Nûmeãková
Martin Vojtí‰ek
Starosta obce:
Miroslav Such˘
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Usnesení z 18. Veﬁejného zasedání zastupitelstva
obce Dolní Zálezly konaného dne 13. 11. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Revokaci usnesení ãíslo 15 z roku 2017 a to bod ãíslo 3,
kdy do‰lo k vzetí úvûru od Komerãní banky na opravu kulturního domu v obci.
2. Vzetí úvûru od âeské spoﬁitelny a.s. na opravu kulturního
domu v obci ve v˘‰í 15. 082. 158,- Kã.
3. Úvûrovou smlouvu od âeské spoﬁitelny a.s. na ãástku
15. 082. 158,- Kã., na dobu 15 let s pevnou úrokovou saz-

bou 1. 52 procent. Mûsíãní splátka ãinní 83. 790,- Kã.
4. Rozpoãtovou zmûnu ã. 5/ 2017.
5. Zru‰ení obecnû závazná vyhlá‰ky ã. 1 z roku 2017 ze dne
11. 9. 2017 o nakládání s odpadem v obci a schválení
nové vyhlá‰ky o odpadech ã.2/ 2017.
Zapsal: Ale‰ Zíka
Schválil: Miroslav Such˘
V Dolních Zálezlech dne 13. 11. 2017

Zápis z 19. veﬁejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly,
které se konalo dne 18. prosince 2017
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu
Dolní Zálezly od 18. 00 hodin, ukonãeno bylo v 19.00 hodin. Jednání
vedl starosta obce, pan Miroslav
Such˘.
Zastupitelé:
Pﬁítomno: .....................................5
Omluveni: .....................................0
Neomluveni: .................................0
Obãané: 6 .......................................
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 19. 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 19. zasedání zastupitelstva obce
tak, jak byl vyvû‰en na úﬁedních deskách:
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení rozpoãtu na rok 2018
3. Schválení rozpoãtové zmûny ã.
6/2017
4. Finanãní dar zahrádkáﬁÛm Na Horkách
5. Cena za popelnice na rok 2018
6. Smlouva s AZ Consult
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07.
08.
09.
10.
11.

Prodej a pronájem pozemkÛ
RÛzné
Diskuse
Usnesení
Závûr zasedání

Ze zastupitelÛ nemûl nikdo k programu pﬁipomínky a pan starosta nechal o
programu zasedání hlasovat.
Hlasování o programu zasedání tak,
jak bylo vyvû‰eno na úﬁedních deskách.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili program
19. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce.
2. SCHVÁLENÍ ROZPOâTU NA ROK
2018
Ze zastupitelÛ nemûl nikdo k návrhu
rozpoãtu obce na rok 2018 pﬁipomínky
a pan starosta o návrhu nechal hlasovat.
Hlasování o návrhu rozpoãtu obce
Dolní Zálezly na rok 2018.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili návrh rozpoãtu obce na rok 2018.
Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele rozpoãtu na rok 2018, celkové pﬁíjmy a celkové v˘daje.
Stﬁednûdob˘ v˘hled obce Dolní Zálezly na rok 2018 - 2021.
Ze zastupitelÛ nemûl k návrhu stﬁednûdobého v˘hledu obce na rok 2018 2021 nikdo pﬁipomínky.
Hlasování o návrhu stﬁednûdobého
v˘hledu obce Dolní Zálezly na rok
2018 - 2021.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili stﬁednûdob˘ v˘hled obce na rok 2018 - 2021.
3. SCHVÁLENÍ ROZPOâTOVÉ
ZMùNY â. 6/2017
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpoãtové zmûny ã. 6/2017,
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nikdo ze zastupitelÛ k tomuto návrhu
nemûl pﬁipomínky a pan starosta nechal o návrhu rozpoãtové zmûny ã. 6
/2017 hlasovat.
Hlasování o návrhu rozpoãtové
zmûny ã. 6/2017.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili rozpoãtovou zmûnu ã. 6/2017.
4. FINANâNÍ DAR ZAHRÁDKÁ¤ÒM
NA HORKÁCH
Pan starosta obdrÏel dopis od âeského zahrádkáﬁského svazu Horka,
Dolní Zálezly, ve kterém Ïádá o finanãní pﬁíspûvek na opravu cesty. Jedná se
o obecní komunikaci a zahrádkáﬁi by ji
opravili svépomoci. Tato komunikace
navazuje na obcí jiÏ opravenou komunikaci k vodojemu. Pan starosta navrhuje pﬁíspûvek na opravu obecní komunikace vy v˘‰i 10.000,- Kã.
Hlasování o pﬁíspûvku ve v˘‰i
10.000,- Kã na opravu obecní komunikace pro zahrádkáﬁe Horka. Zahrádkáﬁi opraví tuto komunikaci
svépomocí.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili finanãní
pﬁíspûvek zahrádkáﬁÛm Horka ve
v˘‰i 10.000,- Kã na opravu obecní
komunikace svépomoci.
5. CENA ZA POPELNICE NA ROK
2018
Za vyváÏení 1 popelnice v roce 2018
poÏaduje AVE Ústí nad Labem 1680,Kã, coÏ je o 300,- Kã více neÏ za rok
2017.
Pan Pej‰a uvedl, Ïe v rámci volebního programu slíbili obãanÛm platit 50 %
nákladÛ z rozpoãtu obce, a proto si
myslí, Ïe by to mûli dodrÏet. Pan Vojtí‰ek uvedl, Ïe souhlasí s panem Pej‰ou.
Cena 1 popelnice bude ãinit pro
jednu domácnost 840,- Kã, pro osobu
(Pokraãování na stranû 6)

Vzpomínka na uplynulé léto

Tradiãní pﬁehlídka letní kvûtinové v˘zdoby v na‰í obci se do minulého vydání zpravodaje bohuÏel
neve‰la, proto pﬁiná‰íme fotografie v tomto novoroãním vydání.
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nad 70 let samostatnû Ïijící 420,- Kã.
Cena za novou dal‰í popelnici do domácnosti bude v plné v˘‰i tj. 1680,- Kã.
Hlasování o v˘‰i ceny za popelnici
v roce 2018, popelnice pro domácnost 840,- Kã, popelnice pro osobu
na 70 let samostatnû Ïijící 420,- Kã,
cena za novou dal‰í popelnici do domácnosti v plné v˘‰i 1680,- Kã.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili cenu
popelnice pro rok 2018 ve v˘‰i 840,Kã pro jednu domácnost, 420,- Kã
pro osobu nad 70 let samostatnû Ïijící, 1680,- Kã pro novou dal‰í popelnici pro domácnost.
6. SMLOUVA S AZ CONSULT
Obec obdrÏela pro potﬁeby realizace
stavby Dolní Zálezly, Kvûtinová ulice rekonstrukce kanalizace a vodovodu
od projektové firmy Svis Ústí nad
Labem Ïádost o stanovisko a souhlas
se stavbou. V roce 2020 se bude v
Kvûtinové ulici dûlat nová kanalizace a
zároveÀ je potﬁeba udûlat pﬁeloÏku
plynu, neboÈ plyn leÏí nad touto kanalizaci. Po opravû se celá Kvûtinová ulice
novû potáhne. Vchody do domÛ budou
mít obãané zaji‰tûny. Bude rovnûÏ zaji‰tûn pﬁíjezd sanitek a hasiãÛ.
Hlasování o souhlasném stanovisku
se stavbou s tím, Ïe bude po ukonãení stavby novû potaÏena celá komunikace.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili zaslání
souhlasného stanoviska se stavbou
v Kvûtinové ulici projektové firmû
SVIS Ústí nad Labem s tím, Ïe bude
novû potaÏena celá komunikace.
7. PRODEJ A PRONÁJEM
POZEMKÒ
Prodej obecního pozemku p. ã. 882/2
o v˘mûﬁe 4 m2 Ïádost o koupi tohoto
pozemku podal pan Petr Dobrouck˘,
jedná se o narovnání skuteãného stavu
dle pozemkové knihy.
Pan starosta navrhuje tento pozemek panu Petru Dobrouckému prodat.
Hlasování o prodeji p. p. ã. 88/2 o v˘mûﬁe 4 m2 panu Petru Dobrouckému
za ãástku v místû obvyklou.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé schválili prodej p. p. ã.
882/2- trval˘ travní porost - o v˘mûﬁe 4 m2 panu Petru Dobrouckému.
Pronájem pozemku p. ã. 451 o v˘mûﬁe 642 m2. Jedná se o pozemek u
Labe. Îádost o pronájem pozemku
podal pan Svatopluk âech jako vyuÏití
pro rybáﬁe a k pastvû ovcí.
Pan starosta navrhuje 2,- Kã za m2,
coÏ za rok ãiní 1284,- Kã.
Hlasování o pronájmu pozemku ã. p.
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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451 o v˘mûﬁe 6422 panu Svatopluku
âechovi za ãástku 1284,- Kã roãnû.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili pronájem
pozemku ã. 451 o v˘mûﬁe 642 m2 za
1284,- Kã roãnû panu Svatopluku
âechovi.
Pronájem pozemku ã. 285 - trval˘
travní porost - o v˘mûﬁe 582 m2
Îádost o pronájem pozemku p. ã.
285 /pozemek u vodárny/ o v˘mûﬁe
582 m2 podal pan MUDr. Martin Konschill. Pan starosta navrhuje za m2 2,Kã, coÏ za rok ãiní 1164,- Kã.
Hlasování o pronájmu pozemku p. ã.
285 o v˘mûﬁe 582 m2 panu MUDr.
Martinovi Konschilovi za ãástku
1164,- Kã roãnû.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili pronájem
pozemku p. ã. 285 o v˘mûﬁe 582 m2
panu MUDr. Martinovi Konschillovi
za ãástku 1164,- Kã roãnû.
Îádost o pronájem pozemku ve
vlastnictví obce Dolní Zálezly pro nepodnikatelské úãely.
Paní Eva Zemanová podala Ïádost o
pronájem ãásti pozemku p. ã. 789/1 ostatní komunikace - o v˘mûﬁe 38 m2 z
dÛvodu parkování vozidel vlastníkÛ
domu ã. p. 163 a jejich náv‰tûv, parkování servisních vozidel zaji‰Èujících
údrÏbu a provoz domu a pozemkÛ jejich vlastníkÛ, doãasné sloÏení paliv,
stavebního a jiného materiálu k provádûní údrÏby domu a pozemkÛ na dobu
50 let.
Pan starosta poÏádal zastupitele,
aby se k tomu vyjádﬁili. Pan Pej‰a
uvedl, Ïe tyto pozemky - ostatní komunikace - nelze pronajímat, protoÏe
bûhem 14 dnÛ by Ïádali o pronájem z
dÛvodu parkování i obãané z ostatních
ulic. Na veﬁejn˘ch komunikacích by se
nemûla pronajímat parkovací místa
Ïádn˘m obãanÛm, komunikace slouÏí
v‰em. Nesouhlas vyjádﬁil i pan Vojtí‰ek
/vznik sporÛ mezi sousedy atd./
Hlasování o pronájmu ãásti pozemku p. ã. 789/1 o v˘mûﬁe 38 m2.
Pro: 0 Proti: 4 ZdrÏel se: 1 /pan
Such˘/
Zastupitelé obce neschválili pronájem ãásti pozemku 789/1 o v˘mûﬁe
38 m2 paní Evû Zemanové.
8. RÒZNÉ
Pan starosta informoval:
• starostové Mikroregionu Milada
schválili na svém zasedání rozpoãet na
rok 2018 a stﬁednû dob˘ v˘hled rozpoãtu Mikroregionu Milada na rok 2018 2019; Zastupitelé berou na vûdomí
• opravy kulturního domu - o pokraãujících pracích na rekonstrukci kulturního domu informoval pan Pej‰a;
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• pﬁivítání nového roku probûhne dne
1. 1. 2018 od 18.00 hodin pﬁed tenisov˘mi kurty velk˘m ohÀostrojem. Na
nákup ohÀostroje pﬁispûl ãástkou
10.000,- Kã pan Vojtí‰ek;
• návrh rozpoãtu M· na rok 2018.
Zastupitelé nemûli k návrhu pﬁipomínky a pan starosta nechal o návrhu hlasovat.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili rozpoãet
M· na rok 2018.
• návrh stﬁednûdobého v˘hledu M·
na rok 2019 - 2020
Zastupitelé nemûli k návrhu pﬁipomínky a pan starosta nechal o návrhu hlasovat.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili stﬁednûdob˘ v˘hled M· na rok 2019 - 2020
• pan starosta ukládá provedení inventury majetku obce inventurní komisi
ve sloÏení:
pan Ale‰ Zíka - pﬁedseda komise
paní Pavla Straková - ãlen komice
paní Blanka PapeÏová - ãlení komise
v termínu do 26. ledna 2018;
zastupitelstvo obce bere na vûdomí
• pan starosta ukládá pﬁedsedÛm finanãního a kontrolního v˘boru pﬁedloÏit
zprávy za 2. pololetí roku 2017 do 31.
ledna 2018;
• dále pan starosta informoval, Ïe jiÏ
4 roky máme pﬁívoz pﬁes Labe a teprve
nyní si Povodí Labe s. p. v Roudnici
nad Labem vzpomnûlo, Ïe obec nemá
uzavﬁenou nájemní smlouvu. Povodím
Labe byl pﬁedloÏen návrh nájemní
smlouvy s tím, Ïe obec bude roãnû za
tento pronájem pozemku platit 2.600,Kã, peãovat a starat se o nûj /udrÏování poﬁádku, sekání trávy/; Pan starosta
navrhuje schválení nájemní smlouvy
pro pﬁívoz pﬁes Labe s Povodím Labe,
s. p.
Hlasování o schválení nájemní
smlouvy.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili uzavﬁení
nájemní smlouvy pro pﬁívoz pﬁes
Labe s Povodím Labe, s. p.
• AZ Consult pﬁedloÏil obci návrh
smlouvy o smlouvû budoucí k zﬁízení
sluÏebnosti inÏen˘rské sítû v rámci
stavby Ústí n. L. Sebuzín, Církvice,
Dolní Zálezly - odstranûní kanalizaãních v˘ustí.
Hlasování o uzavﬁení návrhu smlouvy o smlouvû budoucí k zﬁízení sluÏebnosti inÏen˘rské sítû.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili smlouvu
o smlouvû budoucí k zﬁízení sluÏebnosti inÏen˘rské sítû.
• pan starosta nechal kolovat fotografie a sdûlil, Ïe v sobotu veãer mu

bylo oznámeno, Ïe na fotbalovém hﬁi‰ti jezdí auto. Toto auto na hﬁi‰ti zpÛsobilo ‰kodu /vyjeÏdûné koleje/. Událost
byla nahlá‰ena policii. Pﬁedpokládaná
‰koda ãiní cca 7 - 8 tis. Kã.
• nájemce prodejny má na nájmu
dluh 12.500,- Kã, zastupitelé se dohodli, Ïe nájem musí b˘t k 31.3.2018 vyrovnán;
• stav na úãtech obce ãiní celkem:
9.826.888,- Kã;
• schválení dohody o provedení
práce pro statika. Pan Pej‰a uvedl, Ïe
opravovan˘ kulturní dÛm má ‰patnou
statiku, jsou potﬁeba konzultace s autorizovan˘m statikem, kter˘ byl v kulturním domû jiÏ nûkolikrát. Se statikem
bude sepsána v pﬁí‰tím roce dohoda o
provedení práce.
Hlasování o sepsání dohody o provedení práce s autorizovan˘m statikem.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili sepsání
dohody o provedení práce se statikem;
• vzhledem k tomu, Ïe obci poskytla
úvûr na rekonstrukci kulturního domu
âeská spoﬁitelna a. s /Komerãní banka
úvûr slíbila a nakonec couvla/ chtûjí zastupitelé obce pﬁevést v‰echny finanã-

ní prostﬁedky obce na úãet u âeské
spoﬁitelny. Finanãní prostﬁedky z bûÏného úãtu, spoﬁícího úãtu a úãtu FRB
budou pﬁevedeny do âeské spoﬁitelny
na jeden úãet do 31. 1. 2018. Úãet u
Komerãní banky bude zru‰en k 30. 6.
2018.
Hlasování o pﬁevedení v‰ech finanãních prostﬁedkÛ Obce Dolní Zálezly
z úãtÛ u Komerãní banky na jeden
úãet /bûÏn˘ úãet/ u âeské spoﬁitelny
do 31. 1. 2018 a zru‰ení úãtÛ u Komerãní banky k 30. 6. 2018.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé schválili pﬁevedení
v‰ech finanãních prostﬁedkÛ Obce
Dolní Zálezly z úãtÛ u Komerãní
banky
Na jeden bûÏn˘ úãet u âeské spoﬁitelny k 31. 1. 2018 a zru‰ení úãtÛ u Komerãní banky k 30. 6. 2018.
9. DISKUSE
Pan Dobrouck˘ se zeptal na cenu
obvyklou za koupi pozemku.
Paní Nûmeãková uvedla, Ïe je tﬁeba
nechat si udûlat nejdﬁíve odhad.
Dal‰í dotazy do diskuze nebyly.
Pan starosta je‰tû pozval pﬁítomné
23. 12. 2017 od 17.00 hodin ke kapliãce na Mírové námûstí na vánoãní set-

kání, kam pﬁiveze betlémské svûtlo.
Pro dospûlé bude pﬁipraveno svaﬁené
víno a dûti dostanou prskavky.
10. USNESENÍ
Návrh usnesení z 19. veﬁejného zasedání zastupitelstva Obce Dolní Zálezly vypracoval a pﬁeãetl pan Ale‰ Zíka.
Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasování o schválení usnesení z
19. veﬁejného zasedání zastupitelstva Obce Dolní Zálezly.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrÏel se: 0
Zastupitelé obce schválili usnesení
z 19. 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.
Dolní Zálezly 21. prosince 2017
Zapsala: Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu:
Zdenûk Pej‰a
Ale‰ Zíka
Starosta obce:
Miroslav Such˘

Usnesení z 19. Veﬁejného zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Zálezly konaného dne 18. 12. 2017
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1. Rozpoãet na rok 2018. Závazné ukazatele rozpoãtu na
rok 2018, celkové pﬁíjmy a celkové v˘daje.
2. Stﬁednûdob˘ v˘hled rozpoãtu obce Dolní Zálezly na rok
2018-2021.
3. Rozpoãtovou zmûnu ã. 6/2017.
4. Finanãní dar zahrádkáﬁÛm Na Horkách ve v˘‰i 10. 000,Kã. âástka je urãena na opravu komunikace, která je v
majetku obce.
5. Cenu za odvoz popelnic na rok 2018. Cena byla nav˘‰ena na ãástku 1680,- Kã., na rok pro jednu domácnost. Domácnost bude hradit polovinu z celkové ceny, to je 840,Kã. Druhou polovinu hradí obecní úﬁad. Osamûl˘ dÛchodce nad 70 let hradí ãástku 420,- Kã. Pokud si domácnost
objedná dal‰í popelnici, zaplatí za ní plnou ãástku urãenou
firmou AVE, to je 1680,- Kã. Cena za popelnici se bude
hradit jednorázovû a to do 28. 2. 2018.
6. Souhlasné stanovisko s opravu vodovodního ﬁádu v Kvûtinové ulici.
7. Rozpoãet M· na rok 2018.
8. Stﬁednûdob˘ v˘hled M· na rok 2019 aÏ 2020.
9. Smlouvu o smlouvû budoucí o zﬁízení sluÏebnosti inÏen˘rské sítû firmou AZ Conzult pro stavbu Ústí n. L. Sebuzín,
Církvice, Dolní Zálezly - odstranûní kanalizaãních v˘ustí.
10. Dohodu o provedení práce pro autorizovaného statika,
na posuzování oprav kulturního domu v obci.
11. Pﬁevedení finanãních prostﬁedkÛ obce z Komerãní banky
do âeské spoﬁitelny. Termín pﬁevodu je do 31. 1. 2018.
12. Pronájem pozemku panu Svatopluku âechovi, parcelní

ãíslo 451, o celkové v˘mûﬁe 642m2. Cena za m2 ãiní 2,Kã, to je celkem 1284,-Kã. Pronájem pozemku panu
Martinu Konschillovi, parcelní ãíslo 285, o celkové v˘mûﬁe 582m2. Cena za m2 ãiní 2,- Kã, to je celkem 1164,Kã.
Prodej obecního pozemku panu Petru Dobrouckému ã.
882/2 o v˘mûﬁe 4m2. Cena bude urãena znaleck˘m posudkem.
13. Nájemní smlouvu pro pﬁívoz pﬁes Labe s Povodím Labe.
ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE:
1. Pronájem ãásti pozemku místní komunikace ã. 789/1 o v˘mûﬁe 38m2 paní Evû Zemanové.
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VùDOMÍ:
1. Rozpoãet Mikroregionu Milada na rok 2018 a stﬁednûdob˘
v˘hled rozpoãtu Mikroregionu Milada na rok 2018- 2019.
2. Provedení inventury majetku obce do 26. 1. 2018.
SloÏení inventární komise, pﬁedseda: p. Ale‰ Zíka
ãlenové: pí. Straková Pavla
pí. PapeÏová Blanka
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:
1. PﬁedsedÛm kontrolního a finanãního v˘boru pﬁedat zprávy
do 31. 1. 2018.
Zapsal: Ale‰ Zíka
Schválil: Miroslav Such˘
V Dolních Zálezlech dne 18. 12. 2017
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●

7 / 2018

Pozdrav z ozdravného pobytu - Harrachov 2018

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

