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Slovo starostky obce
VáÏení ãtenáﬁi, první polovina roku je
témûﬁ za námi a my se tû‰íme, spolu
s na‰imi dûtmi, na letní prázdniny a ãas
dovolen˘ch. Teplé poãasí si letos sice
dalo na ãas, za to nás ne‰etﬁilo a pﬁi‰lo
hned s letními teplotami.
Jarní mûsíce byly na obci ve znamení aktivní péãe o zeleÀ a veﬁejná prostranství, ale
také v duchu spoleãensk˘ch a sportovních
událostí pro v‰echny generace. Velk˘
zájem, jak o obecní akce - divadelní pﬁedstavení, setkání jubilantÛ, pálení ãarodûjnic,
Retropárty a Den obce, tak o akce, které
uspoﬁádali na‰i obãané - Sraz spoluÏákÛ
a SYPCO CUP je pro mû dÛkazem, Ïe se

lidé chtûjí bavit a mají o spoleãenské a sportovní dûní v obci zájem.
Ale nejen zábavou Ïiv je ãlovûk! Jak jsem
jiÏ avizovala v bﬁeznovém zpravodaji, zmapovali jsme stav místních komunikací
a bûhem druhé poloviny ãervna byly provedeny lokální opravy. Antukové hﬁi‰tû si pﬁipravili dobrovolníci z ﬁad místních tenistÛ na
herní sezónu sami. Hﬁi‰tû s umûlou trávou
bylo vyãi‰tûno, byl zde vymûnûn písek a bylo
o‰etﬁeno speciálním postﬁikem proti mechu.
Toto jsme nechali na odbornících. Vlastními
silami pracujeme na v˘mûnû dﬁevûn˘ch
mantinelÛ, která by mûla b˘t dokonãena do
konce ãervence. Co se t˘ká dûtsk˘ch hﬁi‰È,
dostali jsme informaci, Ïe ná‰ projekt na ob-

V Zálezlech to Ïije

novu a rekonstrukci Ministerstvo pro místní
rozvoj podpoﬁí. Máme opravdu ‰tûstí, protoÏe dotace byla pﬁislíbena pouze 14 % ÏadatelÛ. Termín rekonstrukce jsme naplánovali
na srpen. Pokud by mûl nûkdo zájem o koupi
souãasn˘ch herních prvkÛ, dejte vûdût.
Bûhem jara jsme také zaãali pracovat na
novém územním plánu, resp. jsme vybrali
jeho poﬁizovatele a zpracovatele. Obãané
teì mohou zasílat podnûty ke zmûnám do
územního plánu. Podrobnûji se tomuto tématu vûnuje ãlánek o územním plánu.
Je zﬁejmé, Ïe se ani v létû nebudeme
nudit, a kromû jiÏ uvedeného, rekonstrukce
dûtsk˘ch hﬁi‰È a bûÏné operativy, zaãneme
pﬁipravovat dal‰í akce a projekty na podzim
a zimu.
Pﬁeji v‰em pohodové a sluneãní dny.
Ing. Magda Pej‰ová,
Va‰e starostka

Bûhem dubna uspoﬁádala na‰e obec hned nûkolik akcí.
Zaãalo to v sobotu 13. dubna divadelním pﬁedstavením, kdy zahrál
ochotnick˘ spolek The Spis v kulturním domû pﬁedstavení Procesnû
nepﬁijatelné.

Divadelní pﬁedstavení Procesnû nepﬁijatelné zaplnilo sál Kulturního domu v Dolních Zálezlech.

(Pokraãování na následující stranû)

Sál byl pln˘ a díky na‰im dobrovolníkÛm si mohli diváci zakoupit
nápoje a zakousnout domácí mouãníky.
V dal‰ím t˘dnu následovalo setkání jubilantÛ a posezení pﬁi harmonice. Velmi pﬁíjemné odpoledne s na‰imi seniory. Zástupkynû
sboru pro obãanské záleÏitosti a paní starostka s paní místostarostkou popﬁály v‰em oslavencÛm, kteﬁí od ledna do konce dubna oslavili v˘znamné Ïivotní v˘roãí. V‰ichni dostali kvûtinu a drobn˘ dárek.
Mimoﬁádn˘ respekt a obdiv si zaslouÏí hlavní oslavenci, manÏelé
Kramperovi, kteﬁí si právû v den setkání jubilantÛ pﬁipomnûli 60. v˘roãí jejich svatebního dne. Stoly byly plné dobrot, zkrátka oslava, jak
má b˘t. Drobnou v˘tku, Ïe i senioﬁi mají rádi moderní hudbu, dokázal harmonikáﬁ pan KﬁíÏ ustát s pﬁehledem, protoÏe hrál i zpíval
opravdu skvûle.
Poslední dubnová akce se uskuteãnila v pﬁedveãer nejtajemnûj‰í
noci v roce. Na tradiãní pálení ãarodûjnic dorazilo mnoho ãarodûjnic
a ãarodûjÛ v‰ech vûkov˘ch kategorií ze v‰ech koutÛ na‰í obce. âarodûjnick˘ snûm vybral 3 vítûzky nejkrásnûj‰ího kost˘mu v dûtské
kategorii a ty pak zvolily nejhezãí dospûlácké ãarodûjnice.
Po úspû‰ném bﬁeznovém plese obce jsme zaznamenali zájem
o uvolnûnou taneãní akci, a proto jsme na 31. kvûtna pozvali do Kulturního domu DJ ZdeÀka Lukesleho a uspoﬁádali párty v duchu
80. a 90. let. Neskuteãnou atmosféru umocnili úãastníci kreativním
dobov˘m obleãením. Byli jste úÏasní!

Na tradiãní pálení ãarodûjnic dorazilo mnoho ãarodûjnic

AKCE OBâANÒ DOLNÍCH ZÁLEZEL
DEVÁT¯ SRAZ SPOLUÎÁKÒ ZÁKLADNÍ ·KOLY
V DOLNÍCH ZÁLEZLECH
V sobotu 18. kvûtna 2019 se uskuteãnil sraz spoluÏákÛ, kteﬁí nav‰tûvovali Základní ‰kolu v Dolních Zálezlech. Bylo to tradiãní setkání, neboÈ se konalo jiÏ podeváté. Poprvé se spoluÏáci ze Zálezel
setkali v roce 2007 a od té doby se sraz koná, pouze s jednou pﬁestávkou v roce 2008, kaÏdoroãnû. Vûﬁím, Ïe to nebylo setkání poslední a Ïe organizátoﬁi akce budou v tradici pokraãovat.

Velmi pﬁíjemné odpoledne s na‰imi seniory

Párty v duchu 80. a 90. let.
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7. ROâNÍK SYPCO CUP
Jiﬁí Sypeck˘ zorganizoval jiÏ 7. roãník cyklistického v˘letu SYPCO
CUP. Pod jeho taktovkou se rozjel peloton zálezelsk˘ch cyklistÛ
smûr Opárenské údolí v sobotu 11. kvûtna 2019 v 9:30 hodin. Poãasí úãastníkÛm sice moc nepﬁálo, ale jejich odhodlání a dobrá nálada pﬁekonaly vrtochy pﬁírody a v‰ichni si uÏili v˘let, jak to jen bylo
moÏné. Podle informací byl pﬁekonán rekord v poãtu jízdních kol
v pelotonu a v‰ichni se jiÏ tû‰í na dal‰í roãník.

7. roãník SYPCO CUP pﬁekonal rekord v poãtu jízdních kol v pelotonu.

Den obce
pro dûti
V sobotu 8. ãervna jsme si jako
kaÏd˘ rok pﬁipomnûli Mezinárodní
den dûtí. Jeho smyslem je upozornit svûtovou veﬁejnost na práva
a potﬁeby dûtí i ãas tráven˘ v rodinném kruhu. Poãasí nám pﬁálo,
a tak se pﬁes dvûstû dûtí povozilo
na kolotoãích, zaﬁádilo si na skákacích hradech, trampolínách
a jumpech, zasoutûÏilo si a získalo
hromady sladkostí, nacpalo se
cukrovou vatou, nechalo si nastﬁíkat tetování a nakonec skoãilo do
hasiãské pûny. Dûti si mohly uÏít
své odpoledne ve velkém nejen
díky obci Dolní Zálezly, ale také
díky mnoha podporovatelÛm této
akce.

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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V polovinû ãervna nahradila
Ïernoseckou vodu pitná voda z Flájí
Vzhledem k plánované rekonstrukci pﬁivadûãe mezi obcemi Michalovice a Libochovany do‰lo v termínu 1. - 15. ãervna 2019 k postupné zmûnû
kvality dodávané pitné vody.
Do poloviny ãervna byly Dolní Zálezly zásobovány podzemní vodou
z hlubinn˘ch vrtÛ v oblasti Velk˘ch Îernosek na Litomûﬁicku, která se
upravovala na úpravnû vody Velké Îernoseky. Tvrdost této vody se pohybovala v prÛmûru 3,7 - 3,9 mmol/l. Voda, která je novû dodávána z povrchové nádrÏe Fláje, je mnohem mûkãí.
DÛleÏité je v‰ak vûdût, Ïe se stejnû jako dﬁíve, jedná o velmi kvalitní pitnou vodu, která splÀuje pﬁísné legislativní poÏadavky na jakost. Vzhledem
k plánované rekonstrukci celého pﬁivadûãe z Litomûﬁic do Ústí nad
Labem, která bude probíhat v nûkolika na sebe navazujících etapách,
bude tato zmûna v zásobování dlouhodobá v trvání nûkolika let.

Podûkování
Ráda bych podûkovala v‰em, kteﬁí v prvním pololetí udûlali nûco pro na‰i obec nezi‰tnû a ve svém volném ãase.
Mám velkou radost, Ïe tu jste a Ïe neãekáte, aÏ Vás pﬁijdeme poprosit, ale Ïe pﬁicházíte sami z vlastní iniciativy.
Je skvûlé vûdût, Ïe Vám není místo kde Ïijeme lhostejné.

Rekonstrukce ãerpací stanice PAP OIL
Do roku 2020 projdou zmûnou vzhledu témûﬁ v‰echny ãerpací stanice Pap Oil. Novû se stanou souãástí ﬁetûzce mateﬁské znaãky MOL. To se t˘ká i ãerpací stanice v Dolních Zálezlech. PÛvodnû byla rekonstrukce plánovaná na ãervenec,
ale do‰lo ke zdrÏení a posunutí zahájení na polovinu prázdnin.
Po dobu rekonstrukce, cca 3-4 t˘dnÛ bude „pumpa“ uzavﬁena.

Pﬁíprava územního plánu v obci
Obec Dolní Zálezly zahájila pﬁípravu nového územního plánu. Vyz˘váme proto
v‰echny obãany, podnikatele, firmy a jiné fyzické a právnické osoby, aby obci sdûlili informace o sv˘ch zámûrech na v˘stavbu rodinn˘ch domÛ, bytov˘ch objektÛ, rekreaãních staveb, zaﬁízení obãanského vybavení,
pﬁíp. jin˘ch objektÛ, vãetnû navazující dopravní a technické infrastruktury, které by
mûly b˘t zapracovány do zadání nového
územního plánu nejpozdûji do 30. 9. 2019.

V Ïádosti o zapracování uveìte:
• Jméno nebo název Ïadatele, adresu, telefon, e-mail
a pﬁiloÏte:
• Pﬁehled pozemkÛ dotãen˘ch zámûrem
• Pﬁehled vlastnick˘ch vztahÛ k pozemkÛm
• Popis zámûru s vyãíslením pﬁedpokládan˘ch objemÛ a kapacit
• ZdÛvodnûní zámûru
• Zákres zámûru do katastrální mapy

• Dal‰í dokumentaci, nákresy, studie, projekty apod.
Pﬁedané zámûry budou provûﬁeny z hlediska jejich souladu s nadﬁazenou územnû
plánovací dokumentací, s technick˘mi i pﬁírodními limity rozvoje území a s budoucí
koncepcí rozvoje obce. Vybrané zámûry
budou zaﬁazeny do návrhu zadání územního plánu, kter˘ bude projednán s veﬁejností.
Své Ïádosti pﬁedejte nebo za‰lete na
obecní úﬁad v písemné nebo elektronické
podobû nejpozdûji do 30. 9. 2019. K pozdûji do‰l˘m poÏadavkÛm jiÏ nebude moÏné
pﬁihlíÏet.

Dolní Zálezly mohly mít kostelík
Od roku 1938 slouÏil m‰e o nedûlích církvick˘ faráﬁ Adolf Perner v me‰ní kapli upravené v sále hotelu Elbehof. Bûhem tûchto
m‰í se vybíraly peníze na stavbu zálezelského kostelíka ãi vût‰í kaple. Tuto snahu
o vlastní místní kostelík inspirovala v˘stavba
církevních budov v Brné (kaple u zámeãku,
postavena 1938) a ve VaÀovû (kostel dokonãen 1939). Ve stavebním fondu jiÏ v roce

1938 bylo nasbíráno 30 000 korun, tyto peníze ov‰em nebylo moÏné pouÏít na nákup
stavební parcely. Pak ale pﬁi‰la válka a zdej‰ím vûﬁícím NûmcÛm provedení plánované
stavby pﬁekazila. Bûhem války obecnû mezi
místním obyvatelstvem upadla zboÏnost,
v církvické farní kronice si faráﬁ stûÏuje
zvlá‰tû na zálezelskou mládeÏ, která je nevychovaná aÏ zlá. Ani po odsunu NûmcÛ

s pﬁíchodem nového obyvatelstva se faráﬁi
z Církvic nepodaﬁilo vzkﬁísit zboÏnou aktivitu ve vsi, natoÏ oÏivit my‰lenku stavby kostelíãka. Na schÛzi s tématem „Me‰ní kaple
v Zálezlech, zji‰tûní zájmÛ a nadûjn˘ch
okolností“ svolanou na 18. 7. 1948 do sálu
hotelu Slávie se kromû dÛstojného pána nedostavil nikdo. TudíÏ k obnovení pﬁedváleãn˘ch nedûlních bohosluÏeb nedo‰lo.
Zdroj: âlánek Tﬁi (a je‰tû jedna) zálezelské
kaple (Mgr. Jan Leibl, Mgr. Martin Zubík - NPÚ
ÚOP Ústí nad Labem)
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Fotbalisty ãeká soustﬁedûní v jiÏních âechách
34. Tolika dûtmi v souãasné dobû disponuje mládeÏ fotbalového oddílu TJ
Sokol Prackovice/Dolní Zálezly. A ano,
je to pﬁesnû o 34 dûtí víc, neÏ pﬁed pûti
lety. Nebudeme zastírat, právû na to
jsme v klubu nejvíce py‰ní. Fotbalová
mládeÏ v Prackovicích naplno funguje a nutno podotknout, Ïe nám
vysekávají poklonu kluby po celém okrese. Z jednoho prostého dÛvodu - ukázali jsme totiÏ, Ïe i v dobû, kdy amatérské oddíly z ãeské
fotbalové mapy spí‰e mizí, lze díky obûtavé práci nûkolika na‰ich
ãlenÛ pracovat s dûtmi a základnu dál a dál roz‰iﬁovat.
Mlad‰í pﬁípravka i mlad‰í Ïáci mají nyní definitivnû po sezonû.
S ostatními trenéry nechceme hodnotit, jak se komu daﬁilo a na jak˘ch místech muÏstva skonãila. Nûkdy se daﬁilo lépe, nûkdy zase
hÛﬁe. V˘sledky ale nejsou v tûchto kategoriích dÛleÏité. Mnohem
podstatnûj‰í je fakt, Ïe se dûti v na‰ich vesnicích nenudí, neválí se
a nedûlají nepoﬁádek. SvÛj ãas zkrátka vûnují aktivnímu pohybu.
MládeÏ TJ Sokol Prackovice/Dolní Zálezly na sebe v první polovinû roku 2019 upoutala pozornost i za hranicemi regionu. Vyjma

mistrovsk˘ch soutûÏí, kde pﬁedvádíme ãím dál lep‰í fotbal, na‰i nejtalentovanûj‰í hráãi bojují i za okres Litomûﬁicko. Okresní fotbalov˘
svaz Litomûﬁice totiÏ je‰tû nad rámec okresních soutûÏí zápasí na
meziokresních turnajích. Tûch se bûhem sezony úãastnili také dva
kluci od nás - Marek Mitáãek a Ivan Hauser. Okresnímu v˘bûru roãníku 2007 se navíc daﬁilo v˘teãnû, Litomûﬁicko postoupilo aÏ do
dvoudenního semifinále, které se konalo v Praze. Dva kluci z Prackovic tak najednou hráli v hlavním mûstû proti v˘bûrÛm z celé republiky. A to je pﬁesnû to, co nás táhne dál za dal‰í prací!
V srpnu jedou na‰i trenéﬁi s dûtmi na t˘denní soustﬁedûní, podruhé v ﬁadû budou na‰í doãasnou domovinou Defurovy LaÏany v jiÏních âechách. Pak uÏ se následnû budeme s nejmen‰ími pﬁipravovat na podzimní ãást nové sezony 2019/2020, kterou u dûtí opût rozjedeme ve dvou kategoriích.
Závûrem mi dovolte podûkovat za náv‰tûvy na na‰ich zápasech
a za podporu v posledním roãníku. AÈ uÏ jde o dûti nebo o A-t˘m ãi
starou gardu, jsme rádi za kaÏdého, kdo na na‰e zápasy zavítá. Dûkujeme a tû‰íme se na vás v nové sezonû!
Jan Pechánek, TJ Sokol Prackovice

4. veﬁejné zasedání zastupitelstva obce
4. veﬁejné zasedání zastupitelstva, které
se uskuteãnilo 15. dubna 2019, zahájila
paní starostka pﬁivítáním pﬁítomn˘ch zastupitelÛ a veﬁejnosti. Pﬁítomno bylo 6 zastupitelÛ, jeden se ﬁádnû omluvil, a 5 obãanÛ.
1. BOD ROZPOâTOVÉ OPAT¤ENÍ
â.2/2019
V rozpoãtovém opatﬁení se promítly drobné pﬁesuny nûkter˘ch poloÏek souvisejících
s vybavením KD tak, aby to souhlasilo s pravidly úãtování. Dále zde byly zohlednûny
zv˘‰ené náklady a pﬁíjmy na akce poﬁádané
obcí, neboÈ se nav˘‰il jejich poãet.
Zastupitelstvo jednohlasnû schválilo rozpoãtové opatﬁení ã.2/2019
2. BOD PRONÁJEM SÁLU
KULTURNÍHO DOMU
Zveﬁejnili jsme zámûr o pronájmu sálu
Kulturního domu pro sportovní aktivity, pﬁihlásili se dva zájemci. Ná‰ sportovní klub
stolního tenisu a oddíl stolního tenisu TJ
Chemiãka Ústí nad Labem. Oba nabídli
cenu 150 Kã za hodinu s tím, Ïe ná‰ sportovní klub kromû finanãní ãástky nabídl ve‰kerou úklidovou a správcovskou ãinnost na
budovû KD, vãetnû doplÀování hygienick˘ch
potﬁeb na WC a dále také pomoc se stûhováním stolÛ a Ïidlí pﬁi poﬁádání kulturních
akcí a také drobné opravy. Zastupitelé debatovali nad tím, zda není cena pﬁíli‰ nízká
a zda by nebylo lep‰í cenu drÏet pro v‰echny na 400 Kã za hodinu a oddílu stolního tenisu zaplatit sluÏby, které nabízí navíc
k cenû pronájmu. ProtoÏe nebylo moÏné
bod uzavﬁít, paní starostka dostala úkol, aby
vyvolala se zástupcem Tj Dolní Zálezly jednání, aby se domluvily konkrétní podmínky
smlouvy.
3. BOD SMùRNICE GDPR.
V‰ichni zastupitelé byli seznámeni se
znûním smûrnice a jednomyslnû ji schválili.

4. BOD NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ÚâETNÍ
ZÁVùRKY A ROZDùLENÍ V¯SLEDKU
HOSPODA¤ENÍ M·
ZA ROK 2018
Zastupitelstvo obce jednohlasnû schválilo
úãetní závûrku M· za rok 2018 a rozdûlení
zlep‰eného v˘sledku hospodaﬁení M· za
rok 2018 v celkové v˘‰i 5 695,38 Kã, a to ve
prospûch fondu odmûn 2 000,- Kã a ve prospûch rezervního fondu 3 695,38 Kã.
5. BOD ·KOLKA V P¤ÍRODù
- ÎÁDOST O P¤ÍSPùVEK
Zastupitelstvo schválilo jednohlasnû úhradu ãásti nákladÛ spojen˘ch s v˘jezdem na
·vP M·, a to dopravu v plné v˘‰i a dále 1/2
nákladÛ na pobyt dûtí s trval˘m bydli‰tûm
v Dolních Zálezlech.
6. BOD ZAHÁJENÍ PRACÍ
NA ÚZEMNÍM PLÁNU
Paní starostka informovala pﬁítomné, Ïe
si zastupitelstvo obce v kvûtnu 2017 odhlasovalo, Ïe zaãne pracovat na územním
plánu na jaﬁe 2019. Proto navrhla, aby probûhlo do pﬁí‰tího jednání zastupitelstva poptávkové ﬁízení na v˘bûr poﬁizovatele
a zpracovatele územního plánu tak, aby
mohl b˘t zpracovatel a poﬁizovatel územního plánu vybrán na pﬁí‰tím jednání zastupitelstva. Ostatní zastupitelé proti tomu nic
nemûli.
7. BOD SMLOUVA SBùR OLEJE
Zastupitelstvo obce jednohlasnû schválilo
uzavﬁení smlouvy o poskytnutí sluÏeb s firmou Libor âernohlávek na poskytnutí nádoby na sbûr jedlého oleje a jeho zpracování,
a to bezplatnû. (smlouva byla uzavﬁena,
v nejbliÏ‰í dobû bude do sbûrného dvora
umístûn kontejner na jedl˘ olej, do kterého
bude moÏné odevzdávat uzavﬁené pet
lahve s pouÏit˘m jedl˘m olejem z domácností).

8. BOD PARKOVÁNÍ
MERU≈KOVÁ
Dlouhodobû ﬁe‰íme problém s neoprávnûn˘m parkováním v MeruÀkové ulici. Auto
neustále brání v provozu a 2 x kvÛli jeho
bezohlednosti nebyly vyvezeny popelnice.
PoÏádali jsme o spolupráci Policii âR.
V‰echny obãany Ïijící v MeruÀkové ulici
jsme upozornili na to, Ïe na neoprávnûné
parkování bude od 1.3. volána Policie âR.
Bûhem mûsíce jsme 5x Ïádali Policii o spolupráci. Policie pﬁijela a vûc ﬁe‰ila. ProtoÏe
se situace pﬁíli‰ nelep‰í, ﬁe‰ili jsme problém
s Odborem dopravy Ústeckého kraje, zda
by bylo moÏné auto odtáhnout. Bylo nám
sdûleno, co uÏ jsme vûdûli, Ïe ze zákona
mÛÏe na na‰em území rozhodnout o odtaÏení auta jedinû Policie âR. PoÏádali jsme
o informaci, jak byl pﬁestupek ﬁe‰en a odpovûì znûla, Ïe nejsme úãastníkem ﬁízení,
a tak nemáme na tuto informaci právo.
Proto pokraãujeme a budeme pokraãovat
v oznamování poru‰ení zákona Policii âR.
9. BOD SMLOUVA NA PROVOZ P¤ÍVOZU
SnaÏili jsme se zajistit zaintegrování pﬁívozu do systému Dopravy Ústeckého kraje,
provozovatel pﬁívozu ale nebyl schopen splnit poÏadavky kraje. ProtoÏe by se jiÏ do zahájení sezóny integrace nestihla, domluvili
jsme se pﬁedbûÏnû na tom, Ïe provozovatel
pﬁívozu zajistí jeho provoz za stejn˘ch podmínek jako v loÀském roce. Zastupitelstvo
obce schválilo uzavﬁení smlouvy o zaji‰tûní
lodní dopravy s firmou David Kulich za ãástku 70 tis Kã pﬁi zaji‰tûní provozu od 1.6. do
29.9.2019 od 8:15 do 18:15 kaÏdou hodinu,
a to v ãervnu a záﬁí o víkendech a v ãervenci a v srpnu dennû. (Po odsouhlasení uzavﬁení smlouvy, ale bohuÏel pan Kulich poslal
na‰í obci a mûstskému obvodu Stﬁekov email, Ïe si to rozmyslel a pﬁívoz v leto‰ním
roce provozovat nebude - dal‰í informace
k pﬁívozu v zápisu z 5. VZZO.)
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10. BOD ZÁMùR PRODEJE
MULTIKÁRY
Zastupitelé a obãané byli informováni
o tom, Ïe bude vyvû‰en zámûr o prodeji
multikáry s pﬁíslu‰enstvím. Na základû

prÛzkumu cen byla jako nejniÏ‰í moÏná
nabídková cena zvolena ãástka 35 000 Kã.
(Zámûr byl vyvû‰en na úﬁední desce
a multikára s pﬁíslu‰enstvím byla prodána
za 40 000 Kã s tím, Ïe kupující navíc za-

platil ekodaÀ ve v˘‰i 10 000 Kã).
Na závûr zasedání paní starostka pozvala
pﬁítomné na setkání jubilantÛ, na pálení ãarodûjnic a na den obce.

5. veﬁejné zasedání zastupitelstva obce
5. veﬁejné zasedání zastupitelstva bylo
svoláno na 17. ãervna 2019. Zúãastnilo se
ho 6 zastupitelÛ, jeden se ﬁádnû omluvil.
BOD 1. ROZPOâTOVÉ OPAT¤ENÍ
â.3/2019
Rozpoãtové opatﬁení upravuje rozpoãet
dle skuteãnosti a reaguje na nepﬁedpokládané potﬁeby obce, vÏdy je zveﬁejÀováno na
úﬁední desce. Zastupitelstvo jednomyslnû
schválilo rozpoãtové opatﬁení ã.3/2019
BOD 2. SCHVÁLENÍ ÚâETNÍ ZÁVùRKY
ZA ROK 2018
Zastupitelstvo jednomyslnû schválilo
úãetní závûrku, která podává informaci
o celkovém hospodaﬁení obce za rok 2018
BOD 3. ZÁVùREâN¯ ÚâET OBCE
Závûreãn˘ úãet obce obsahuje souhrnné
údaje o roãním hospodaﬁení. Jsou zde obsaÏeny údaje o plnûní rozpoãtu pﬁíjmÛ a v˘dajÛ v plném ãlenûní podle rozpoãtové
skladby, údaje o hospodaﬁení s majetkem
a o dal‰ích finanãních operacích, vãetnû
tvorby a pouÏití fondÛ. Souãástí závûreãného úãtu je vyúãtování finanãních vztahÛ ke
státnímu rozpoãtu, rozpoãtÛm krajÛ, obcí,
státním fondÛm, Národnímu fondu a jin˘m
rozpoãtÛm a k hospodaﬁení dal‰ích osob.
Návrh závûreãného úãtu obce Dolní Zálezly byl vyvû‰en na úﬁední desce v zákonem stanoveném termínu pﬁed jednáním zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo Závûreãn˘ úãet obce za rok 2018 bez v˘hrad.
BOD 4. ZÁVùREâN¯ ÚâET
MIKROREGIONU MILADA
Paní starostka informovala pﬁítomné, Ïe
starostové ãlensk˘ch obcí pﬁijali na posledním zasedání Mikroregionu závûreãn˘ úãet
Mikroregionu Milada bez v˘hrad. Zastupitelstvo obce vzalo závûreãn˘ úãet Mikroregionu Milada na vûdomí.
BOD 5. V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ OPRAVA
KOMUNIKACÍ
Po zhodnocení stavu místních komunikací
v obci, byly vyhodnoceny jako nezbytné
opravy v ulicích Na Horkách, DláÏdûná, Na
Vyhlídce a U Trati. Poptáno bylo 5 firem,
které se zab˘vají opravami komunikací. Zástupci 3 firem pﬁijeli na prohlídku, zamûﬁili si
rozsah oprav a zaslali obci cenovou nabídku. NejniÏ‰í cenu jak celkovou, tak za opravu m2, nabídla spoleãnost JPR Realizace
s.r.o. Zastupitelstvo obce schválilo realizaci
oprav místních komunikací Na Horkách,
DláÏdûná, Na Vyhlídce a U Trati spoleãností
JPR Realizace s.r.o. za cenu 152 268 Kã
bez DPH.
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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BOD 6. V¯BùR PO¤IZOVATELE
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
Na základû úkolu z dubnového jednání
zastupitelstva jsme poptali 5 poﬁizovatelÛ
územních plánÛ, aby nám zaslali cenovou
nabídku. ObdrÏeli jsme 3 cenové nabídky.
NejniÏ‰í a zároveÀ nejkompletnûj‰í je od
Mgr. Jindﬁicha Felcmana Ph.D. Zastupitelstvo obce schválilo v˘bûr pana Mgr. Jindﬁicha Felcmana Ph.D. poﬁizovatelem
územního plánu obce Dolní Zálezly a povûﬁilo paní starostku, aby s ním uzavﬁela
pﬁíkazní smlouvu na Poﬁízení Územního
plánu Dolní Zálezly za koneãnou cenu
127 000 Kã.
BOD 7. V¯BùR ZPRACOVATELE
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
V souvislosti se zahájením prací na územním plánu bylo tﬁeba také vybrat zpracovatele územního plánu. Z tohoto dÛvodu jsme
poptali 7 zpracovatelÛ územních plánÛ, aby
nám zaslali cenovou nabídku na kompletní
zpracování územního plánu. ObdrÏeli jsme
3 nabídky v rozmezí od 442 860 Kã do
774 400 Kã Kã vãetnû DPH. Zastupitelstvo
obce schválilo v˘bûr pana Ing. Eduarda Îaludy s nejniÏ‰í cenovou nabídkou zpracovatelem územního plánu obce Dolní Zálezly
a povûﬁilo paní starostku, aby s ním uzavﬁela smlouvu o dílo na Zpracování Územního
plánu Dolní Zálezly do 30. 9. 2019 za celkovou cenu 442 860 Kã vãetnû DPH.
ZároveÀ dostala paní starostka úkol sledovat dotaãní v˘zvy a pokusila se získat na
zpracování územního plánu dotaci, která by
sníÏila finanãní zatíÏení obce pﬁi tvorbû
územního plánu.
BOD 8. PRONÁJEM SÁLU KULTURNÍ
DÒM LABE
Zastupitelstvo schválilo uzavﬁení smlouvy
s oddílem stolního tenisu TJ Dolní Zálezly
na dlouhodob˘ pronájem do 30.4.2020 za
150 Kã /hod s podmínkou v podobû správcovství, úklidov˘ch sluÏeb a pomoci pﬁi pﬁípravû sálu na obecní akce a povûﬁilo starostku, aby smlouvu uzavﬁela v co nejkrat‰ím termínu.
BOD 9. P¤ÍVOZ DOLNÍ ZÁLEZLYCÍRKVICE
Na dubnovém jednání zastupitelstvo
schválilo uzavﬁení smlouvy na provoz pﬁívozu pro rok 2019 s panem Kulichem za stejn˘ch podmínek jako v roce 2018. Pan Kulich
nám ale i pﬁesto, Ïe jsme s ním od ledna
o provozu pﬁívozu jednali a on jeho provoz
pro leto‰ní rok pﬁislíbil, tûsnû pﬁed podpisem
smlouvy sdûlil, Ïe si to rozmyslel a provozovat pﬁívoz letos nebude. Abychom o pﬁívoz
v letní sezónû nepﬁi‰li, domluvili jsme se na

jednání se starostou mûstské ãásti Stﬁekov,
Ïe udûláme pro provoz pﬁívozu v leto‰ním
roce maximum. My jsme pﬁi‰li s návrhem,
Ïe seÏeneme pﬁevozníka a bylo by na nás
zajistit provoz pﬁívozu personálnû a starosta
mûstské ãásti Stﬁekov pﬁislíbil, Ïe se Stﬁekov pokusí zajistit pronájem lodi. Náklady na
provoz bychom si rozdûlili tak, aby Dolní Zálezly celkovû za provozování pﬁívozu zaplatily maximálnû 70 tis Kã, které jsou v rozpoãtu na provoz pﬁívozu vyãlenûné. Na základû této dohody zastupitelstvo obce schválilo
uzavﬁení smlouvy o spolupráci s mûstskou
ãástí Stﬁekov na zaji‰tûní provozu pﬁívozu
v období ãervenec-záﬁí 2019, s tím Ïe obec
Dolní Zálezly uhradí náklady za pﬁevozníka
a bude se podílet na provozních nákladech
max úhrnnou ãástkou 70 tis Kã. (Od jednání zastupitelstva do vydání zpravodaje
bohuÏel do‰lo k tomu, Ïe se Rada mûstské ãásti Stﬁekov rozhodla, Ïe provoz pﬁívozu za tûchto podmínek nepodpoﬁí,
takÏe to s pﬁívozem Dolní Zálezly-Církvice v létû 2019 nevypadá dobﬁe)
BOD 10. ÎÁDOST O ODKOUPENÍ
POZEMKU âEZ
Zastupitelstvo obce schválilo zveﬁejnûní
zámûru na prodej 2 m2, par.ã. 519/2, kter˘
se oddûlil z pÛvodního pozemku par. ã. 519
v k.ú. Dolní Zálezly, dle vyhotoveného geometrického plánu ã. 701-116/2018.
BOD 11. ÎÁDOST O PROJEDNÁNÍ
ZÁMùRU VINIâNÍ TRATI
Zastupitelstvo obce schválilo podání Ïádosti panem PaedDr. Petrem Brázdou,
o prohlá‰ení nové viniãní trati na p.p.ã.
1093/1, o v˘mûﬁe 1432 m2, na území obce
DZ s názvem „Vinice Malá Barbora“.
BOD 12. RÒZNÉ
Paní starostka informovala a chystaném
nohejbalovém turnaji, kter˘ je plánován na
13. 7. 2019. Dále sdûlila, Ïe sehnala lektorku cviãení pánevního dna a bﬁi‰ních tancÛ,
ale zájem ze strany Ïen není o tento typ cviãení pﬁíli‰ velk˘. Zveﬁejní info ve zpravodaji
a pokud by se zájem zv˘‰il, zorganizuje po
prázdninách ukázkovou hodinu. Dále informovala, Ïe jsou pﬁichystány na podzimní
období taneãní kurzy pro dospûlé.
Na závûr veﬁejnû pﬁednesla podûkování
v‰em dobrovolníkÛm, kteﬁí pomáhali na akcích obce v prvním pololetí a také paní ﬁeditelce M· a jejímu t˘mu, za pﬁátelsk˘ a láskypln˘ pﬁístup k dûtem, díky kterému se od
záﬁí naplní ‰kolka na 100%.
Kompletní zápis z jednání zastupitelstva
je k nahlédnutí na obecním úﬁadû nebo na
internetov˘ch stránkách obce.

Ze Ïivota na‰í mateﬁinky

Foto z na‰í kvûtnové ‰koly v pﬁírodû v Harrachovû

Náv‰tûva policie u nás v mateﬁské ‰kole
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Zahradní slavnost - rozlouãení s pﬁed‰koláky a s paní Jaru‰kou Netu‰ilovou

Projektov˘ den v mateﬁské ‰kole - keramika

TANEâNÍ
pro dospûlé
Zaãáteãníci i mírnû pokroãilí pod vedením taneãního mistra Jiﬁího
Petra. Nic sloÏitého, jde nám o to se h˘bat a pﬁi tom se bavit.
■ Kde? V KD Labe Dolní Zálezly
■ Kdy? KaÏd˘ pátek od 19:00 do 20:30 hod. (13. 9. - 15. 11.)
10 lekcí - 1000 Kã / pár
Na konci tradiãní vûneãek.
Zájemci se mohou hlásit na e-mail starosta@dolni-zalezly.cz

Proã si to nenechat ujít?
ProtoÏe je tanec prima a navíc vûdci prokázali, Ïe má pozitivní
vliv na fungování mozku.

Cviãení pro Ïeny
Sehnali jsme lektorku na cviãení
pánevního dna a bﬁi‰ních tancÛ.
Kdo má zájem o tento typ cviãení,
hlaste se na
e-mail starosta@dolni-zalezly.cz.
Pﬁi zájmu uspoﬁádáme po prázdninách
ukázkové hodiny.
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