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PRO OBâANY OBCE V¯TISK ZDARMA

Slovo starostky obce

PODùKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou podûkovala v‰em obãanÛm na‰í obce,
kteﬁí se jak˘mkoliv zpÛsobem podíleli na úspû‰ném zvládnutí období epidemie v na‰í obci. Podûkování patﬁí v‰em dobrovolníkÛm, jednotlivcÛm i skupinám, kteﬁí se obratem pustili do v˘roby ochrann˘ch
rou‰ek a tûm, kteﬁí je v dobû svého volna distribuovali mezi na‰e
spoluobãany. Jmenovitû dûkuji paní ZdeÀce Pro‰kové, Marianû
La‰toviãkové a Lucii Zichové za u‰ití látkov˘ch rou‰ek a paní Jitce
Janovské za dar obci v podobû dezinfekce na ruce Anticovid. Díky
patﬁí také nájemci místního obchodu s potravinami, Ïe i pﬁes nároãnost v˘konu sluÏby v dobû nouzového stavu, zvlá‰È v poãátku krize,
nepﬁestal obec zásobovat potravinami a plnil své úkoly. Dûkuji v‰em
obãanÛm Dolních Zálezel, Ïe se v‰í odpovûdností respektovali naﬁízení vlády âeské republiky o omezení pohybu na veﬁejnosti, nosili
ochranné prostﬁedky, dbali zv˘‰ené hygieny, dezinfikovali pﬁedmûty
denní potﬁeby a chránili tak v maximální moÏné míﬁe nejen sebe, ale
i své okolí proti riziku moÏného onemocnûní virem COVID-19.
OBEC distribuovala mezi obãany
295 ks látkov˘ch rou‰ek, 65 l desinfekce na ruce

âERVEN 2020

Milí ãtenáﬁi, témûﬁ po tﬁech mûsících koronavirového ochromení se spoleãnost probouzí k Ïivotu.
Sportovi‰tû, obchod, po‰ta, nebo obecní úﬁad fungují dle své normální otevírací doby. Venku jsme odloÏili
rou‰ky a s nedoãkavostí se tû‰íme na v‰e, co nám je‰tû
donedávna pﬁipadalo zcela v‰ední a bûÏné. Normální
maliãkosti, jako zajit s kamarádkou na kafe, zahrát si
„pinec“ nebo si dát „jedno“ s pﬁáteli, dostaly trochu jin˘
rozmûr. SloÏité období je za námi, pandemie koronaviru zasáhla prakticky cel˘ svût, naru‰ila fungování v‰ech
moÏn˘ch jeho struktur vãetnû na‰í obce. Troufnu si
ov‰em ﬁíct, Ïe jsme (zatím) v této nelehké situaci obstáli. Jsem opravdu py‰ná na reakce a práci na‰ich obãanÛ. Nejen zdravotníci, hasiãi, ozbrojené bezpeãnostní sloÏky, ale i dal‰í lidé prokázali obûtavost a schopnost si navzájem pomáhat bez ohledu na vlastní nebezpeãí. âeká nás, zvlá‰tû ekonomicky, obtíÏné období, ale vûﬁím, Ïe spoleãnû se nám podaﬁí jím opût projít
úspû‰nû, a i kdyÏ není riziko nákazy COVID 19 zcela
zaÏehnáno, vûﬁím, Ïe mÛÏeme b˘t optimistiãtûj‰í a uÏívat si bezstarostnûji letní období a ãas dovolen˘ch,
které nás ãekají.
Pﬁeji vám krásné letní dny s obãasn˘m de‰tûm
a tû‰ím se na setkání s vámi na pﬁipravovan˘ch akcích!
Va‰e starostka Ing. Magda Pej‰ová

SPOLEâENSKÉ AKCE

První obecní
vepﬁové hody
Je‰tû pﬁed ochromením
celé spoleãnosti se v na‰í
obci uskuteãnily první
obecní vepﬁové hody. Jitrnice, jelítka, tlaãenka, prejt,
gulá‰, ovárek - krásnû to
v‰echno v sobotu 29. února vonûlo za kulturním
domem. Na své si pﬁi‰li
v‰ichni milovníci vepﬁového masa.
KaÏd˘ si mohl vyzkou‰et, jak se plní jelítka, k vidûní bylo porcování prasátka a celé odpoledne hrál
pro dobrou náladu harmonikáﬁ. Pokud jste si nechali
tuto akci utéct, nebuìte
smutní, urãitû si ji napﬁesrok zopakujeme.

P¤ÍVOZ DOLNÍ ZÁLEZLY-CÍRKVICE Pﬁíznivé poãasí umoÏnilo
spu‰tûní provozu pﬁívozu jiÏ poslední kvûtnov˘ víkend. I kdyÏ to byl
víkend zku‰ební, pﬁilákal pû‰í i cyklisty. V leto‰ním roce pﬁeváÏí pﬁívoz zájemce za dobrovolné jízdné v ãervnu a záﬁí o víkendech
a bûhem letních ‰kolních prázdnin kaÏd˘ den. Kapacita pﬁívozu je
12 osob. První plavba z Dolních Zálezel do Církvic je v 9:15 a pak
kaÏdou hodinu aÏ do 18:15. Z Církvic do Dolních Zálezel vyplouvá
pﬁívoz vÏdy v „celou“ od 9:00 do 18:00
SYPCO CUP Organizátor akce Jirka Sypeck˘ se nenechal odradit
situací ani náladou ve spoleãnosti, a i kdyÏ o mûsíc pozdûji neÏ obvykle, zorganizoval jiÏ osm˘ roãník cyklistického v˘letu do Opárenského údolí. Odhodlání a dobrá nálada vydrÏely úãastníkÛm i pﬁes
de‰tivé poãasí.

KERAMICKÉ ODPOLEDNE S M· 6.3.2020 Keramická dílna v KD
byla opût plná. Bûhem odpoledne vzniklo mnoho pûkn˘ch v˘robkÛ.
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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STROM, KTER¯
DÁVÁ NADùJI
V na‰í obci na konci
Kaolinky vyrostl Strom
Pﬁání. Je to je‰tû mal˘
stromeãek, ale má ambice b˘t velk˘m a siln˘m. Tak siln˘m, Ïe
unese i tíhu lidské
touhy. Stromku mÛÏe
kaÏd˘ 1.kvûtna sdûlit
své pﬁání - na papírku,
stuÏce, kousku látkyjak kdo uzná za vhodné. Je moÏné je stromu
i jen tak ﬁíct. Strom
Pﬁání neposkytne odpovûì, ale dá nadûji.
Leto‰ní 1. kvûten byl
pro stromek premiérov˘m a urãitû ne posledním. Dûkujeme Zdeniãce Pro‰kové za bezva
nápad.

OSLAVILI JSME DEN DùTÍ S NA·IMI NEJMEN·ÍMI. Tradiãní
oslavu Dne dûtí se v‰emi atrakcemi jsme pﬁesunuli na 12.9. 2020.
Mal˘ dárek od Balónkové Eviãky jsme ale pro dûti do deseti let pﬁipravili jiÏ v sobotu 30.6. Nechybûla ani stra‰idla a sladká odmûna.

NA CO SE MÒÎETE Tù·IT?
■
■
■
■
■

Letní kino pátky 31. 7. a 28. 8 2020
Letní zábava pátek 21. 8 2020
Den obce sobota 12. 9. 2020
Taneãní kurzy pátky, záﬁí-listopad 2020
Divadelní pouÈ sobota 3. 10. 2020
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
8. VZZO 2.3.2020
V pondûlí 2. bﬁezna se uskuteãnilo 8. veﬁejné
zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly. Jednání se zúãastnilo 7 zastupitelÛ a 4 obãané. Zastupitelstvo projednalo tyto body.
1. Rozpoãtové opatﬁení ã.6/2019
Paní starostka informovala zastupitele o rozpoãtovém opatﬁení ãíslo 6/2019, které schválila
s paní místostarostkou na základû usnesení ze 7.
veﬁejného zasedání zastupitelstva obce DZ, které
se konalo 9.12.2019. Zastupitelstvo vzalo schválení rozpoãtového opatﬁení ã.6/2019 na vûdomí.
2. Rozpoãtové opatﬁení ã. 1/2020
Zastupitelé schválili rozpoãtové opatﬁení bez
v˘hrad.
3. Îádost o poskytnutí finanãního pﬁíspûvku na ãinnost - TJ Dolní Zálezly
TJ Dolní Zálezly (oddíl stolního tenisu) poÏádala obec o pﬁíspûvek na ãinnost. Vzhledem
k tomu, Ïe je to aktivní sportovní klub s ﬁadou regionálních úspûchÛ, má jedno z nejpoãetnûj‰ích
dûtsk˘ch druÏstev v kraji, a navíc velkou mûrou
pﬁispívá ke sportovnímu, ale i spoleãenskému
dûní v obci, navrhla paní starostka po pﬁedbûÏné
dohodû se zastupiteli pﬁispût klubu v roce 2020
ãástkou 20 000 Kã. Pﬁíspûvek schválilo zastupitelstvo jednomyslnû.
4. Îádost o poskytnutí finanãního pﬁíspûvku na ãinnost - TJ Sokol Prackovice - Dolní
Zálezly
Paní starostka uvedla, Ïe Sportovní klub Tj
Sokol Prackovice-Dolní Zálezly vychovává malé
fotbalisty a fotbalistky z Prackovic a Dolních Zálezel, dûti trénují nejen fyziãku, ale uãí se i spolupracovat, fungovat v kolektivu a trávit voln˘ ãas
smysluplnû. Vedení klubu spolupracuje s obcí
a pomáhá pﬁi údrÏbû sportovi‰È. Pravidelnû také
vyjíÏdí s dûtmi na letní soustﬁedûní, proto navrhla
schválit klubu pﬁíspûvek na ãinnost v roce 2020
ve v˘‰i 10 000 Kã. Nikdo nemûl k návrhu Ïádné
pﬁipomínky, byl jednomyslnû pﬁijat.
5. Zﬁízení smlouvy o smlouvû budoucí na
zﬁízení sluÏebnosti
Jedná se o zﬁízení sluÏebnosti/vûcného bﬁemene na kabelové vedení v ulici Na Vyhlídce,
a to v délce 398 m, které souvisí s rekonstrukcí
elektrického vedení v tûchto místech-nadzemní
vedení má b˘t umístûno do zemû. PÛvodní návrh
investora na zﬁízení sluÏebnosti byl jednorázov˘
poplatek 4000 Kã. Obec tuto nabídku neakceptovala a poÏadovala 500 Kã/bm vedení tak, jak je
obvyklé v cenících obcí a mûst jinde v âR. Reakcí byla nabídka investora na 200 Kã/bm, coÏ je
79 600 Kã. Paní starostka uvedla, Ïe se jiÏ v prosinci zastupitelstvo dohodlo, Ïe bude poÏadovat
ãástku na spodní hranici bûÏné ceny, tedy ani
1500 ani 1000 Kã/bm, ale 500 Kã/bm, proto nevidí dÛvod tento názor mûnit. Poté probûhla diskuse k technickému ﬁe‰ení vedení. Zastupitelstvo
obce povûﬁilo paní starostku k jednání se spoleãností âEZ Distribuce a.s., o zﬁízení sluÏebnosti/
vûcného bﬁemene na kabelové vedení v ulici Na
Vyhlídce, a to v délce 398 m, a to s podmínkou,
Ïe cena za bm bude ãinit minimálnû 500,- Kã.
(V souãasné dobû byla jiÏ smlouva uzavﬁena,
a tak obec získá rekonstrukcí vedení místo pÛvodnû navrhovan˘ch 4000 Kã bezmála 200 tis.
Kã)
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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6. Smlouva na zaji‰tûní provozu pﬁívozu
Zastupitelstvo obce jednomyslnû schválilo
uzavﬁení smlouvy na provoz pﬁívozu za podmínek, Ïe provoz pﬁívozu bude zaji‰tûn v ãervnu
a záﬁí o víkendech od 9:00 do 18:15 v ãervenci
a v srpnu kaÏdodennû od 9:00 do 18:15, a to s finanãním pﬁispûním obce Dolní Zálezly v max.
v˘‰i 70 000 Kã. Souãástí smlouvy na provoz pﬁívozu bude smlouva o poji‰tûní dopravce (provozovatele pﬁívozu), která bude k nahlédnutí pﬁed
uzavﬁením smlouvy. (Smlouva byla uzavﬁena, pﬁívoz je v provozu.)
7. RÛzné
a) Vypoﬁádání autorsk˘ch práv
Zastupitelstvo obce schválilo ﬁe‰ení vypoﬁádávání autorsk˘ch práv prostﬁednictvím SdruÏení
místních samospráv a uzavﬁení rámcové smlouvy na vypoﬁádávání autorsk˘ch práv se spoleãností SMS-sluÏby s.r.o., IâO: 06784771.
b) Kontroly provedené na obci
Paní starostka informovala zastupitelstvo, Ïe
bûhem února probûhlo na obci 5 kontrol, jednu
provedl kontrolní v˘bor, dvû finanãní v˘bor, 1 finanãní audit z kraje a jedna kontrola pﬁi‰la
z úﬁadu práce. V‰echny kontroly probûhly s v˘sledkem bez závad, kromû záchytu formálních
chyb finanãního v˘boru pﬁi kontrole dotaãních titulÛ. Chyby jiÏ byly odstranûna
c) Propad v ulici U Trati
Do‰lo k propadu chodníku, zdálo se, Ïe se
jedná o závadu na kanalizaci, proto byla závada
nahlá‰ena na SãVK. Ti provedli sondu, která nezjistila závadu na kanalizaci, ale netûsnost
v opûrné zdi. Voda podemlela chodník, a tak
do‰lo k propadu, vzniklá dutina byla zasypána
vût‰í frakcí ‰tûrku, aby mûla voda prostor protékat a nedocházelo k vyplavování písku, chodník
je opraven a zcela prÛchozí
d) Havarijní kácení stromÛ
Zastupitelstvo bylo informováno o rozhodnutí
kácení 4 stromÛ z dÛvodu jejich ‰patného stavu,
první nabídky na pokácení byly dost vysoké, tak
byly osloveny je‰tû dal‰í firmy. Nakonec byla vybrána firma, na kterou dostala obec dobré reference a nabídla nejniÏ‰í cenu. Pokácení v‰ech 4
stromÛ tak vyjde na 27 000 Kã oproti pÛvodní nabídce, která byla témûﬁ trojnásobná. Obci zÛstalo dﬁevo naﬁezané na metrové ‰palky, které bylo
prodáno zájemcÛm z ﬁad obyvatel a rekreantÛ.
e) Oprava zábradlí Na Vyhlídce
V ulici Na Vyhlídce byl zaznamenán havarijní
stav zábradlí, proto byly poptány tﬁi firmy, aby
daly cenovou nabídku na opravu 10 sloupkÛ.
Jedna firma nám sdûlila, Ïe nemá ãas, a tak
jsme ze dvou zb˘vajících vybrali niÏ‰í cenovou
nabídku a nechali sloupky a zábradlí opravit ( 1.
nabídka 43300 Kã, 2. nabídka 24 400 Kã bez
DPH). Bûhem opravy bylo zji‰tûno, Ïe ve ‰patném stavu jsou i dal‰í sloupky, a tak jsme je nechali opravit stejné firmû. (Oprava byla dokonãena)
f) Protihluková zeì u hlavní silnice
¤SD provedlo proﬁez náletÛ mezi rodinn˘mi
domy a silnicí, probûhlo zamûﬁení a ¤SD zaãalo
pracovat na projektu nové protihlukové zdi.
g) Psí popelnice a sáãky - v‰ichni majitelé psÛ
obdrÏeli od obce pﬁi zaplacení poplatku sadu 50
ks sáãkÛ na psí exkrementy, zároveÀ byly po

obci rozmístûny popelnice, kam mohou plné
sáãky odhodit.
h) Motorové ko‰tû - obec zakoupila pﬁed
zimou na úklid chodníkÛ motorové ko‰tû - vzhledem k zimû chudé na sníh bylo ko‰tû vyzkou‰eno aÏ na konci února. Od úﬁadu pﬁes ulici Rudé
armády aÏ k vodárnû byl chodník uklizen za 25
minut. Ko‰tû bude moÏné vyuÏívat i na zametání
chodníkÛ v letních mûsících.
ch) SoutûÏ Vesnice roku 2020 - paní starostka
informovala, Ïe by ráda pﬁihlásila obec do soutûÏe Vesnice roku. Umístûní je spojeno s finanãní
odmûnou v podobû dotace pro obec (soutûÏ byla
kvÛli koronakrizi zru‰ena).
i) Obecní akce - paní starostka informovala
o pﬁipravovan˘ch akcích-ples, tvoﬁivá dílna...
(vzhledem k epidemiologické situaci musely b˘t
bohuÏel témûﬁ v‰echny zru‰eny nebo posunuty)
8. Diskuse
Pan zastupitel Such˘:
a) upozornil na malou úãast veﬁejnosti na jednání zastupitelstva. Uvedl, Ïe nevidûl pozvánku
na jednání zastupitelstva na nástûnkách u mo‰tárny a nad nádraÏím a Ïe nesly‰el hlá‰ení, které
by na jednání zastupitelstva zvalo veﬁejnost. Paní
starostka reagovala, Ïe osobnû vyvûsila pozvánky na v‰echna místa a pozvání hlásila ve ãtvrtek
odpoledne 27.2. ZároveÀ, Ïe odeslala v‰em zaregistrovan˘m SMS pozvánku na mobilní telefon
(72 obyvatel). Zastupitelé se dohodli, Ïe bude
nad nádraÏí poﬁízena uzamykatelná nástûnka,
aby ve‰keré informace dostali v‰ichni obãané.
b) upozornil na problém na pronajaté zahradû
nad DláÏdûnou ulicí, vûc byla ﬁe‰ena jiÏ v loÀském roce, nájemce byl upozornûn na problém
a ve stanoveném termínu závadu odstranil.
Pokud se problém bude opakovat, bude vûc opût
ﬁe‰ena c) navrhl na místo stromu na dûtském
hﬁi‰ti poﬁídit kolotoã, coÏ je nutné provûﬁit, jak
z hlediska technick˘ch moÏností, tak v souvislosti s dotací.
d) upozornil na malou so‰ku andûla na hﬁbitovû, kterou je tﬁeba pﬁipevnit (byla pﬁipevnûna)
e) na po‰kozené VO v Kvûtinové ulici a nesvítící svûtla na multifunkãním hﬁi‰ti (provedena kontrola-svûtla na hﬁi‰ti byla bez závad, u svûtla
v Kvûtinové ulici byl dotaÏen závûs).
f) navrhl, aby obec pﬁispûla obci Rohozná, které
vichﬁice Sabrina po‰kodila velkou ãást majetku, 50
000 Kã. Vzhledem k tomu, Ïe nepﬁi‰el s návrhem
pﬁed jednáním zastupitelstva, nebylo moÏné
o nûm v rámci diskuse rozhodnout a zastupitelstvo
jej vzalo jako podnût pro dal‰í jednání.
g) navrhl, aby obec zajistila na práci v obci
vûznû z vûznice v Litomûﬁic nebo z Teplic, Ïe je
ochotn˘ pro nû kaÏd˘ den dojet a zase je odvézt.
Paní starostka uvedla, Ïe je proti, ale Ïe je pro ni
rozhodující názor zastupitelstva a pokud bude
vût‰ina zastupitelÛ pro, bude se návrhem zab˘vat. Vût‰ina zastupitelÛ s návrhem nesouhlasila.
Ing. Hetto upozornil na to, Ïe je nejdﬁíve zapotﬁebí se zab˘vat podmínkami vûznice, ohlednû
zaji‰tûní samotného v˘konu práce, které ne vÏdy
b˘vají druhou stranou akceptovatelné a zajistitelné.
Na závûr zasedání paní starostka podûkovala
v‰em za práci a popﬁála pﬁíjemn˘ zbytek dne.

9.VZZO 25.5.2020
V pondûlí 25. kvûtna se uskuteãnilo 9. veﬁejné
zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly. Jed-

nání se zúãastnilo 7 zastupitelÛ a 4 obãané. Zastupitelstvo projednalo tyto body.
1. Rozpoãtové opatﬁení ã. 2/2020
Paní starostka uvedla, Ïe je tﬁeba reagovat na
situaci a vzít v úvahu, Ïe pﬁíjmy obce z RUD se
dle daÀové predikce MFâR sníÏí o cca 1,4 mil
Kã. Aby nebyly ohroÏeny plánované investice,
navrhla paní starostka pokr˘t pﬁedpokládanou
ztrátu z pﬁebytku hospodaﬁení minul˘ch let.
V‰ichni zastupitelé se vyjádﬁili pro toto ﬁe‰ení.
2. Zahrnutí území obce Dolní Zálezly do
územní pÛsobnosti místního partnerství MAS
Labské skály z.s.
Paní starostka informovala pﬁítomné, Ïe má
obec moÏnost vstoupit do MAS. Vysvûtlila, Ïe tím
získá nejen obec, ale i podnikatelé a spolky,
moÏnost ãerpat dotace na men‰í projekty. V této
první fázi vstup do MAS obec nic nestojí, kromû
spolupráce na tvorbû strategie.
Zastupitelstvo jednomyslnû souhlasilo se zahrnutím území obce Dolní Zálezly do územní pÛsobnosti místního partnerství MAS Labské skály
z.s. pro plánovací období 2021-2027 a s pﬁípravou SCLLD (Strategie komunitnû vedeného místního rozvoje) na svém území pro období 20212027
3. Strategick˘ dokument obce - Plán rozvoje obce aktualizace
Paní starostka uvedla, Ïe strategick˘ dokument je nezbytnou podmínkou pro ãerpání vût‰iny dotací,
na národní i krajské úrovni. Souãasn˘ plán rozvoje obce schválilo zastupitelstvo
na konci roku 2016
pro období 2016-21,
je tedy nejvy‰‰í ãas ho aktualizovat. Z tohoto dÛvodu povûﬁilo zastupitelstvo paní starostku, aby
zajistila do konce roku 2020 aktualizaci Plánu
rozvoje obce.
4. Stavba spoleãnosti âEZ-UL-D.Zálezly,
Moravanská
Paní starostka uvedla, Ïe má spoleãnost âEZ
Distribuce, a.s., v úmyslu v rámci pﬁipojení nového odbûrného místa svést vrchní vedení do
zemû, a to v Moravanské ulici od Vesel˘ch aÏ
k potoku za hﬁbitovem. Vedení má b˘t v celkové
délce 201 m a pﬁi‰li s návrhem uzavﬁení smlouvy o smlouvû budoucí na zﬁízení sluÏebnosti ve
v˘‰i 6 600 Kã jednorázovû. Vzhledem k tomu, Ïe
jsme povinni se chovat s péãí ﬁádného hospodáﬁe, mûly by b˘t podmínky stejné jako v pﬁedchozí smlouvû, tedy
500 Kã/bm, v pﬁípadû podélného zásahu do tûlesa vozovky oprava asfaltov˘m povrchem v celé ‰íﬁi,
pﬁi pﬁíãném zásahu v jeho ‰íﬁi. Zastupitelé souhlasili s navrÏen˘m postupem.
5. RÛzné
Paní starostka podûkovala v‰em, kteﬁí pomáhali pﬁi koronavirové krizi, nebo svou pomoc nabídli. Dále informovala o znovuotevﬁení M·, o pﬁipravovan˘ch akcích obce, o provozu pﬁívozu
a také o tom, Ïe se pﬁipojila k protestÛm starostÛ proti tomu, aby stát vyplácel kompenzaãní
bonus podnikatelÛm na úkor rozpoãtÛ samospráv
a nijak ho obcím a krajÛm nekompenzoval, i kdyÏ
vláda tvrdila, Ïe pﬁíjmy samospráv nebudou kráceny a vyz˘vá je naopak k investicím.
Pan zastupitel Pej‰a v rámci diskuse uvedl, Ïe
pﬁi‰el podnût od Dopravního podniku kvÛli vûtvím
zasahujícím do silnice a komplikujícím prÛjezd
autobusÛm. Proto budou v nejbliÏ‰í dobû vûtve
bránící prÛjezdu oﬁezány (Proﬁez jiÏ probûhl.)
Na závûr zasedání paní starostka podûkovala
v‰em za práci a popﬁála pﬁíjemn˘ zbytek dne.

10. VZZO 15.6.2020
V pondûlí 15. ãervna se uskuteãnilo 10. veﬁejné zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly.
Jednání se zúãastnilo 6 zastupitelÛ a 3 obãané.
Zastupitelstvo projednalo tyto body.
1. Úãetní závûrka za rok 2019
Zastupitelstvo jednohlasnû schválilo úãetní závûrku obce za rok 2019.
2. Závûreãn˘ úãet obce za rok 2019
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.
Celkové pﬁíjmy obce
za rok 2019 ...........................11 170 948,47 Kã
Celkové v˘daje obce
za rok 2019 ..............................9 521 846,35 Kã
Uhrazené splátky
za úvûr na KD...............................1 005 480 Kã
U‰etﬁili jsme.................................643 622,12 Kã
Diskuse v rámci tohoto bodu byla kolem v˘dajÛ na svoz a likvidaci odpadu, které jsou v˘znamnou poloÏkou v rozpoãtu. Zastupitelstvo se
dohodlo, Ïe je tﬁeba se tímto problémem zab˘vat
dÛkladnûji, neboÈ náklady na likvidaci stále rostou a do budoucna lze pﬁedpokládat zmûny v legislativû a je‰tû rychlej‰í a razantnûj‰í nárÛst
cen.
Zastupitelstvo schválilo Závûreãn˘ úãet obce
za rok 2019 bez v˘hrad.
3. Návrh na schválení úãetní závûrky a rozdûlení v˘sledku hospodaﬁení M· za rok 2019
Zastupitelstvo obce schválilo úãetní závûrku
M· za rok 2019 a dále rozdûlení zlep‰eného v˘sledku hospodaﬁení za rok 2019 v celkové v˘‰i
25 026,62 Kã, a to ve prospûch fondu odmûn 10
000,- Kã a ve prospûch rezervního fondu 15
026,62 Kã.
4. RÛzné
a) Îádost nájemce obchodu o souhlas k povolení stavby dﬁevûného altánu o rozmûru 4x6
m na obecním pozemku.
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby nájemce obchodu postavil na pozemku obce dﬁevûn˘ altán
s podmínkou, Ïe se bude jednat o dﬁevostavbu
se stﬁechou s OSB desek a krytinou z kanadského ‰indele.
b) Vzhledem k tomu, Ïe koncem kvûtna konãil
pronájem velkého sálu, byl zveﬁejnûn zámûr
o jeho pronájmu pro sportovní a spoleãenské
úãely. Pﬁihlásil se jeden zájemce, a to sportovní
klub TJ Dolní Zálezly. Vzhledem k tomu, Ïe dosavadní spolupráce probíhala bez jak˘chkoli v˘hrad, dohodli jsme se tedy se sportovním klubem
na pronájmu na dobu neurãitou, za stejn˘ch podmínek jako doposud, a to s v˘povûdní lhÛtou tﬁi
mûsíce.
c) Veﬁejné osvûtlení - na základû Ïádosti âEZ
o odstranûní VO osvûtlení z jejich sloupÛ za hﬁbitovem byla provedena v˘stavba dvou sloupÛ VO
a v˘mûna svítidel. Pﬁi této akci jsme opûtovnû
narazili na problém se stáﬁím veﬁejného osvûtlení. V tuto chvíli bychom potﬁebovali provést zhodnocení stavu veﬁejného osvûtlení a zároveÀ
zhodnocení energetické nároãnosti. Vzhledem
k tomu, Ïe vût‰ina svítidel je v˘bojkov˘ch pﬁípad-

nû záﬁivkov˘ch, mohla by jejich v˘mûna za led
svítidla znamenat v˘raznou úsporu. Na v˘mûnu
svûtel je vyhlá‰ena dotaãní v˘zva. Za el. energii
platí obec v prÛmûru 150 000 Kã/za rok-pﬁi v˘mûnû za led svûtla je avizovaná úspora ve spotﬁebû cca 40-60 %. To znamená, Ïe pokud by se
nám podaﬁilo zajistit dotaci na v˘mûnu svûtel,
získáme tím finance na opravu rozvadûãÛ a pﬁípadnû dal‰í nutné opravy. K tomu, abychom
mohli nûco zaãít dûlat, ale potﬁebujeme zhodnotit stav a zajistit projekt. Vzhledem k tomu, Ïe VO
nemá jiÏ pﬁes deset let revizi, je tﬁeba se tím zab˘vat okamÏitû. Zastupitelstvo povûﬁilo paní starostku, aby zajistila zhodnocení souãasného
stavu a projekt na rekonstrukci VO tak, aby
mohla obec poÏádat o dotaci.
d) Odmûna paní ﬁeditelce M·Zastupitelstvo obce schválilo odmûnu, která
není hrazena z rozpoãtu obce, paní ﬁeditelce mateﬁské ‰koly
e) Îádost spoleãnosti EUROPLAKAT spol
s.r.o. o doãasné sníÏení nájmu za Billboard u fotbalového hﬁi‰tû. Za období od 1.4. do 30.6. nás
Ïádají o sníÏení nájemného na 1 Kã za mûsíc
a poãínaje 1.7. do konce roku 2020 o 50% slevu.
Roãní nájemné dnes ãiní 8000 Kã, - tzn. 2000 Kã
- leden-bﬁezen, 3 Kã duben -ãerven a dal‰í 2000
Kã - ãervenec - prosinec. Tzn. Ïe za leto‰ní rok
bychom místo 8000 Kã získali do rozpoãtu 4003
Kã. Zastupitelstvo Ïádost zamítlo.
f) Obecní akce na léto - chystáme letní kinov pátek 31.7. a dal‰í 28.8., 21.8. bude v KD zábava ve stylu âeskoslovenské diskotéky. V záﬁí
12.9. se uskuteãní pﬁesunut˘ DEN OBCE, a v sobotu 3.ﬁíjna odloÏená Divadelní pouÈ. Pokud
bude epidemiologická situace pﬁíznivá, rádi bychom také bûhem ﬁíjna popﬁáli na‰im v˘znamn˘m jubilantÛm v rámci setkání jubilantÛ. Od záﬁí
nás také ãeká 2. roãník taneãních
g) Pﬁipravujeme aktualizaci Plánu rozvoje
obce, byli bychom rádi, aby na pﬁípravû spolupracovali i obãané. Chcete-li se podílet na
plánování investiãních akcí ãi smûﬁování
obce v budoucnu, máte chuÈ se zapojit do
ãinnosti pracovní skupiny „Plán rozvoje
obce“, hlaste se paní starostce do 10.7.
5. Diskuse
V rámci diskuse upozornil pan zastupitel
Such˘ na nepoﬁádek na nádraÏí a usychající
oﬁech v ulici Na Horkách. Paní starostka pﬁislíbila, Ïe zaurguje úklid u Správy Ïeleznic, u stromu
zatím není vhodná doba na zásadní ﬁe‰ení, stav
bude sledován a v pﬁípadû ohroÏení zdraví nebo
majetku, budou pﬁijata opatﬁení.
Jednání ukonãilo paní starostka pﬁáním pﬁíjemn˘ch letních dnÛ.
Úplné znûní zápisu z jednání zastupitelstva
jsou k dispozici na webov˘ch stránkách
obce, nebo k nahlédnutí na OÚ.

BRIGÁDA
Hledáme brigádníka
pro údrÏbu obce.
NáplÀ práce: sekání trávy, nátûry, úklid.
Pracovní doba dle dohody. Nástup
moÏn˘ ihned.
V pﬁípadû zájmu kontaktujte
starostku obce na tel. 725 911 072
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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Z DùNÍ V OBCI OBRAZEM
Oprava zábradlí v ulici Na Vyhlídce

Oprava po‰kozené uliãní vpusti v Moravanské ulici

Zdravotní proﬁez stromÛ u sportovi‰È

Likvidace nebezpeãného stromu na dûtském hﬁi‰ti - V loÀském roce se nám podaﬁilo získat dotaci na rekonstrukci na‰ich
dvou dûtsk˘ch hﬁi‰È. Po dokonãení v˘stavby
jsme na obû hﬁi‰tû získali bezpeãnostní revizi. Jediná bezpeãnostní v˘tka byla, Ïe uvnitﬁ
prostoru hﬁi‰tû se nachází strom. Konkrétnû
topol, kter˘ je náchyln˘ k vyhnívání kmene.
Dnes jsme proto tento topol pokáceli. Ukázalo se, Ïe topol byl napaden˘ dﬁevokaznou
houbou.

Úprava dûtského hﬁi‰tû kaãírkem - Pro
vût‰í pohodlí a ménû bláta na botách va‰ich
ratolestí jsme okolí herních prvkÛ na dûtském hﬁi‰ti vysypali kaãírkem

V˘mûna vybledl˘ch a poniãen˘ch dopravních znaãek Instalovali jsme nové dopravní znaãky v ulicích Rudé armády, Národní fronty a U Trati. Staré jiÏ z dÛvodu vybledlosti barev neplnily svou funkci. Staré
znaãky slouÏily od roku 1999 tedy 21 let.
Doufáme, Ïe nové budou dobﬁe slouÏit minimálnû stejnû dlouho.

V˘mûna sloupÛ veﬁejného osvûtlení

Oprava sítí a nûkolika prken mantinelÛ
multifunkãního hﬁi‰tû
Zabezpeãení zaústûní de‰Èov˘ch svodÛ
u KD

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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Odstranûní spadl˘ch a proﬁez nebezpeãn˘ch stromÛ Kvûtinová ulice. Ve ãtvrtek
5.3. kolem 16. hodiny do‰lo k pádu suchého
stromu na komunikaci v Kvûtinové ulici. Na‰tûstí strom nikoho nezranil. Komunikace
byla opût prÛjezdná v 17.10 hod. JelikoÏ se
nepodaﬁilo operativnû zkontaktovat majitelku pozemku, pokáceli jsme v nedûli 8.3.
v‰echny suché stromy na pﬁedmûtném pozemku, u kter˘ch hrozilo riziko pádu na komunikaci.

Opatﬁení omezení dÛsledkÛ sucha - âeskou republiku jiÏ nûkolik let suÏuje sucho.
Jedním z doporuãení v boji se suchem je
omezení poãtu seãí trávníkÛ. Na nûkter˘ch
veﬁejn˘ch místech to jde tûÏko, ale tam, kde
je to moÏné, jsme omezili seãení i my. Odmûnou je rozkvetlé luãní kvítí s bzuãícím
hmyzem, kter˘ na takov˘ch místech hledá
své útoãi‰tû. âím vy‰‰í tráva, tím lépe udrÏuje vlhkost a niÏ‰í teplotu.

Odstranûní nebezpeãn˘ch stromÛ v lesoparku a na Mírovém námûstí - JiÏ v minulém roce jsme nechali zpracovat bezpeãnostní posudek na vzrostlé stromy na pozemcích v centru obce. Dendrolog oznaãil 2
stromy za majetek ohroÏující a dva stromy
v lesoparku v havarijním stavu za zdraví lidí
ohroÏující. V‰echny ãtyﬁi stromy odbornou
firmou skáceny. V dohledné dobû vysadíme
na vhodném místû lesoparku nové stromy.

Úprava okolí památníku
Bezpeãnostní proﬁez dﬁevin na hﬁbitovû LoÀsk˘ extrémnû such˘ rok nepﬁeÏily nûkteré tÛje na na‰em hﬁbitovû. Z bezpeãnostních dÛvodÛ jsme uschlé dﬁeviny pokáceli.

Oprava propadu chodníku U Trati

Proﬁez vûtví z dÛvodu zaji‰tûní bezpeãnosti silniãního provozu

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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Îivot mateﬁské ‰koly v dobû karantény a po ní
V dÛsledku protiepidemiologického opatﬁení se i dveﬁe na‰í mateﬁské ‰koly musely
13.3. uzavﬁít. V prvních dvou t˘dnech nikdo
z nás nevûdûl, co bude dál a jak v‰e bude
fungovat. KaÏd˘ mûl starosti pﬁedev‰ím se
zabezpeãením své vlastní rodiny a sám
sebe. Postupnû nás v‰ak zaãal nahlodávat
pocit, Ïe by bylo dobré nûco vymyslet,
a hlavnû nûjak se spojit s dûtmi z mateﬁské

‰koly. Ve stejnou chvíli se ozvala i paní starostka a spoleãnû jsme vymysleli pﬁeãtení
pohádky pro dûti a následné nahrání na FB
mateﬁské ‰koly. Tím to ale neskonãilo.
Dûtem chybûl pﬁedev‰ím kontakt s jejich kamarády a nám se po nich a po na‰í práci
také uÏ zaãalo st˘skat. PoÏádali jsme je
tedy o fotky nebo video, co dûlají, jak tráví
ãas doma. V ten moment se spustila pﬁívalová lavina fotek pro své kamarády. Dûti si

prostﬁednictvím facebooku mohly vymûÀovat pozdravy, ale tﬁeba i recepty na koláã
nebo jak se mÛÏe doma cviãit a jezdit na
kole. Mysleli jsme i na maminky. Pro nû
jsme pﬁipravili keramickou hlínu. Hlínu si pak
mohly vyzvednout u nás pﬁed ‰kolkou. V˘sledek byl opravdu moc pûkn˘. Myslím, Ïe
jsme se letos osvûdãily i jako ãarodûjnice,
které na‰tûstí nikam neodletûly a zÛstaly
vûrné ‰kolce a hned jsme se, uÏ jako paní
uãitelky, pustily do pﬁípravy hledání pokladu
pro dûti. Bylo uÏ poznat, Ïe dûti potﬁebují
vyjít ven a setkat se s kamarády na ostro
a né jenom na dálku. V posledních dvou t˘dnech uzavﬁení mateﬁské ‰koly jsme se pustili do rekonstrukce podlahy v loÏnici a pak
následovala kompletní dezinfekce celé M·
pﬁed jejím znovuotevﬁením. Dne 25.5.2020
jsme koneãnû mohli otevﬁít dveﬁe na‰í mateﬁské ‰koly. Nûkteﬁí rodiãe pﬁicházeli s obavami, ale myslím, Ïe to na‰e nastartování
probûhlo velice dobﬁe. Koneãnû mÛÏeme
plánovat spoleãné akce nejen pro dûti, ale
i pro rodiãe. Po rozlouãení s pﬁed‰koláky vyráÏíme s dûtmi do Harrachova na t˘denní
ozdravn˘ pobyt a uÏ se moc tû‰íme.
Vûﬁím, Ïe v budoucnu nám uÏ Ïádn˘ vir
nic nepﬁekazí.
Bc. Gabriela Bártová - ﬁeditelka M·

Fotbal je zpátky a s ním i Sokol. MládeÏ ãeká dal‰í soustﬁedûní
Doãkali jsme se. Koneãnû! I v Prackovicích se uÏ po nepﬁíjemné
a dlouhé koronavirové epidemii rozebûhl fotbalov˘ Ïivot. Koronavirus nám, ale i jin˘m klubÛm z celého âeska, pﬁekazil celou jarní ãást
sezony. Nebudeme zastírat, byli jsme z toho smutní. DÛvod? Prost˘.
Ani jeden z na‰ich ãtyﬁ t˘mÛ nemohl uskuteãÀovat to, co bûhem sezony dûlával kaÏd˘ víkend s vervou a nad‰ením. Byli jsme bez fotbalu. V‰ichni. NejhÛﬁe situaci odnesly na‰e dûti vystupující pod TJ
Sokol Prackovice/Dolní Zálezly. Právû pro nû je totiÏ kaÏd˘ zápas
dÛleÏit˘, aby své schopnosti mohly posunovat na dal‰í úroveÀ.
S velk˘m nad‰ením jsme tak uvítali pozvolna povolující koronavirová opatﬁení. Jakmile byla moÏnost vrátit se zpátky na hﬁi‰tû, okamÏitû jsme tak uãinili, pomal˘mi krÛãky se vracíme do bûÏného reÏimu. Dûti kaÏdou stﬁedu na hﬁi‰ti v Prackovicích trénují, A-t˘m dokonce maká tﬁikrát t˘dnû. A pﬁestoÏe si na oblíbené zápasy o body
je‰tû musíme v‰ichni chvíli poãkat, fotbal se v Prackovicích znovu
stává stﬁedem zájmu.
Ani vynucená pﬁestávka nám ale nevzala chuÈ do dal‰í práce,
abychom TJ Sokol Prackovice posouvali dál a dál. Na‰e zázemí napﬁíklad pro‰lo dal‰í malou rekonstrukcí. Pﬁibyla zbrusu nová síÈ za
branku, také jsme se pustili do nov˘ch stﬁídaãek, které budou na
opaãné stranû hﬁi‰tû u laviãek pro diváky. V nejbliÏ‰í dobû bychom
chtûli vedle klubovny vytvoﬁit i hﬁi‰tû na pétanque. KaÏd˘ t˘den
zkrátka pracujeme na tom, abychom podporovali a vylep‰ovali sportovní dûní v obcích.
V souãasné dobû fini‰ují pﬁípravy na letní soustﬁedûní mládeÏe,
které probûhne v první polovinû srpna. Potﬁetí v ﬁadû se stane pro
prackovické nadûje doãasnou domovinou na cel˘ t˘den tábor v Defurov˘ch LaÏanech na Klatovsku. Nemûli jsme sebemen‰í dÛvod
mûnit adresu soustﬁedûní, na místû máme v‰e potﬁebné. Za trenéry
mohu ﬁíct, Ïe uÏ se v‰ichni tû‰íme na dal‰í pﬁíjemnou kapitolu místní kopané.
Na konci srpna by se mûla rozjet nová sezona. Zatím nevíme, zda
v rámci mládeÏe pﬁihlásíme do soutûÏí Okresního fotbalového svazu
Litomûﬁice znovu obû kategorie, jako tomu bylo v sezonách pﬁed-

chozích. Pﬁípravka uÏ má sice svoji pﬁihlá‰ku vyplnûnou a na sto
procent tak pokraãovat bude, ale pot˘káme se s nedostateãn˘m poãtem fotbalistÛ a fotbalistek u ÏákÛ.
Ve hﬁe je nûkolik variant, napﬁíklad slouãení s jin˘m klubem ãi v˘pomoc od Ne‰tûmic, ale vûc zﬁejmû rozsekneme aÏ tûsnû pﬁed termínem podání pﬁihlá‰ek. Udûláme v‰e pro to, abychom Ïáky
v na‰em oddíle nadále mûli, ale zároveÀ jsme se shodli na jednom,
Ïe jakmile nezískáme dostateãn˘ poãet dûtí (hraje se 8+1), star‰í kategorii pﬁihla‰ovat nebudeme. Nechceme zkrátka zbyl˘m ÏákÛm znechucovat fotbal jen proto, Ïe by dostávaly v˘prasky od jin˘ch t˘mÛ
kvÛli malému poãtu. Místo toho bychom pak tyto hráãe poslali tam,
kde star‰ími Ïáky disponují. Celá vûc je ale stále v ﬁe‰ení a poﬁád zÛstává ve hﬁe to, Ïe Ïáky v Prackovicích budeme mít i nadále.
Závûrem mi dovolte popﬁát vám i va‰im ratolestem pﬁíjemné proÏití letních prázdnin. Na fotbalovém hﬁi‰ti v Prackovicích má dveﬁe
otevﬁené kaÏd˘, kdykoliv tedy mÛÏete zavítat mezi nás. V závûru
srpna uÏ uvidíte na tradiãních místech pozvánky na domácí zápasy,
budeme rádi za va‰i podporu. Tû‰íme se na vás!
S pozdravem za TJ Sokol Prackovice/Dolní Zálezly Jan Pechánek
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