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V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

Zastavení na obãerstvení v Suleticích u Hastrdlov˘ch. Dal‰í foto z masopustu najdete na následující stranû.

Tradiãní masopust se vydaﬁil
V sobotu 14. února byl uÏ po nûkolikáté masopust. Dospûlí i dûti v maskách, ale i bez masek, se se‰li na návsi
v Homoli u Panny, aby si vyslechli jak
král masopustu na koni jménem Barbí
poÏádal starostu obce o jízdu se svojí
druÏinou, která byla sloÏena z koní
a jezdcÛ z Horního T˘nce, ¤etounû
a Babin. Starosta obce, Ladislav Ptáãek samozﬁejmû jízdu povolil. A tak se
vyrazilo.

Byl pﬁistaven povoz z koÀmi a pro
zb˘vající autobus. Jelo se do Nové Vsi,
pokraãovalo se pﬁes Suletice do Bynova a Lhoty pod Pannou. V kaÏdé vesnici bylo pﬁipraveno obãerstvení. Bylo tu
sladké i slané a kaÏd˘ si mohl vybrat co
mu chutná nebo na co mûl chuÈ. Celou
cestu doprovázeli muzikanti, kteﬁí hráli
oblíbené písnû.
Poté se dorazilo zpût do Homole,
kde byli rozdány ceny pro nejhezãí

masky. A následoval odchod v‰ech
pﬁítomn˘ch domÛ, aby nabrali nové síly
na veãerní pokraãování, které bylo jako
vÏdy v hostinci U HoráãkÛ na sále od
20.00 hodin.
Pro potû‰ení, ale i k tanci, nám hrála
námi dobﬁe známá kapela Wydle.
ZdeÀka âerná, redaktorka

Za fotografie z Masopustu dûkuji
Davidovi Janstovi

Slavn˘ rodák
z Homole

Nûkteré masky byly opravdu originální.

FotoreportáÏ z masopustu

Dozvûdûla jsem se, Ïe v na‰em kraji,
a to na Bláhovû, se v roce 1855 narodil ãlovûk jménem Antonín Langer.
Jeho poãátky muzicírování se odehrávali právû v na‰em kostele v na‰í obci.
Jeho hudební nadání se rozvinulo
bûhem 3 let ve vojenském orchestru
a poté bûhem studia na praÏské konzervatoﬁi. Po skonãení studia odjel do
Polska do Bochni, kde se stal dirigentem orchestru soln˘ch dolÛ a profesorem hudby na místním gymnáziu. Podle
polského ãasopisu byl v˘znamn˘m kulturním ãinitelem, organizátorem hudebních akcí, velk˘m vlastencem a vÛbec
ãlovûkem ‰lechetného charakteru. Dokonce byl i hudební skladatel, sloÏil
písnû napﬁ. Wienec piesni polsk˘ch,
Koledy na chór, nûkteré dokonce zlidovûly. Také skládal církevní písnû. Antonín Langer zemﬁel ve vûku 55 let a je
pohﬁben v Bochni v Polsku. Je tam
s ním pohﬁbena i jeho Ïena Josefina.

Masopustní prÛvod v Nové Vsi.

A touto cestou pﬁes ná‰ obãasník se
jeho pﬁedci, respektive jeho vnuk, snaÏí
najít nûjaké informace o jeho rodinû,
dûtství a mládí v na‰em kraji.
UÏ je to hodnû dlouho, ale pﬁece
jenom kdyby se na‰el nûjak˘ svûdek, ãi
nûjaké dokumenty, fotografie z jeho
doby kdyÏ tu Ïil, byli by moc rádi a ve‰keré informace mÛÏete posílat na adresu: Rodina Langerova, U Kombinátu 9,
100 00, Praha 10, Stra‰nice

HLEDÁ SE KRONIKÁ¤

Celou cestu muzikanti hráli a zpívali.
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Prostﬁednictvím na‰eho homolského
obãasníku se hledá dobrovolník, kter˘
by mûl zájem psát kroniku na‰í obce.
Zájemci se mohou informovat na obecním úﬁadû.
Z. âerná, redaktorka

Z ãinnosti Obecního úﬁadu...
■ Dne 04. 12. 2008 podepsal starosta Ladislav Ptáãek na Finanãním úﬁadû
v Ústí nad Labem protokol o seznámení se s v˘sledky hloubkové daÀové
kontroly. Z pﬁedloÏené detailní zprávy
o v˘sledku kontroly vyplynulo, Ïe ani
v jednom z 8 kontrolovan˘ch pﬁípadÛ
z let 2000 aÏ 2006 nedo‰lo ze strany
Obce Homole u Panny k poru‰ení uzavﬁen˘ch Dohod o poskytnutí pﬁíspûvkÛ,
resp. Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiãní dotace ze státního rozpoãtu.
V‰echny kontrolované pﬁípady byly
uzavﬁeny se závûrem: „Kontrolou nebylo zji‰tûno poru‰ení rozpoãtové káznû“.
■ Geodézii Alfa byly pﬁedány
9. 12. 2008 pﬁedány podklady pro
provedení vytyãení hranice a zpracování geometrického plánu pro
pﬁevod historického majetku (lesÛ)
do vlastnictví obce. Jedná se o lesy
v k.ú. Babiny II. - FráÏe a lesy v k.ú.
Bláhov - Valdkupe.

Programu rozvoje venkova v ãlenûní:
zpracování Ïádosti o dotaci, realizace
v˘bûrového ﬁízení, dotaãní management (monitoring dotace po jejím obdrÏení).
■ Dne 29. 01. 2009 se uskuteãnilo
na OÚ jednání se zástupci Architektonického ateliéru Omega, Ústí nad
Labem. Pﬁedmûtem jednání bylo
zpracování PD na komplexní rekonstrukci objektu OÚ a to z hlediska
ãasové nároãnosti a z hlediska finanãní nároãnosti.
■ Dne 05. 02. 2009 bylo v sídle Pozemkovém fondu v Teplicích jednání ve
vûci stavu pﬁevodu pozemkÛ do majetku obce na základû pﬁíslu‰n˘ch Ïádostí
s podporou schváleného ÚPnSÚ Homole u Panny. Byla dohodnuta dal‰í
spolupráce a zpÛsob pﬁedávání informací.

v ÚPnSÚ obce Homole u Panny k bytové zástavbû.
■ Dne 17. 02. 2009 byla podaná Ïádost u Telefónica O2 na zavedení Internetu ADSL 8MB na OÚ. Zavedení
je vyÏadováno zﬁízením pracovi‰tû
Czechpoint na OÚ a plnûním zákona
ã. 300/2008 Sb., kter˘ pﬁiná‰í povinnost pouÏívat od 01. 07. 2009 elektronické datové schránky.
■ Dne 17. 02. 2009 byl na Geodézii
Alfa upﬁesnûn rozsah zamûﬁení a vyt˘ãení pozemkÛ v k.ú. Bláhov a Babiny II,
potﬁebného pro pﬁevedení jako historického majetku do vlastnictví obce .
■ Dne 18. 02. 2009 byl zpracován
návrh rozpoãtu obce na rok 2009
k projednání na bﬁeznové jednání zastupitelstva obce.

■ Dne 10. 12. 2008 byla pﬁedána na
Obecní úﬁad Velké Bﬁezno Ïádost
o stavební povolení a územní souhlas
na stavbu „Muzeum mineralogie J. E.
Hibsche“. K Ïádosti byla doloÏena projektová dokumentace stavby a vyjádﬁení pﬁíslu‰n˘ch orgánÛ a organizací.

■ Dne 16. 02. 2009 bylo v sídle
âeské lesy, a.s., Velemín podepsáno
souhlasné prohlá‰ení o vzniku vlastnického práva dle zákona ã.
172/1991 Sb. a zákona ã. 114/2000
Sb., o pﬁechodu nûkter˘ch vûcí
z majetku âeské republiky do vlastnictví obce. Jedná se o lesní pozemky v k.ú. Babiny II. - Novovesk˘ les.

■ Dne 19. 02. 2009 se místostarosta
zúãastnil semináﬁe, na kterém Ministerstvo vnitra podrobnû vysvûtlilo samotnou podstatu a dÛvod zavedení Datov˘ch schránek. Byl vysvûtlen postup jejich aktivace a jak a k ãemu budou vyuÏívány a technické souvislosti s nároky kladen˘mi na jednotlivé subjekty
a to podle jejich velikosti, respektive
objemu datov˘ch zpráv.

■ Geodézie Alfa pﬁedala 12. 01.
2009 protokol o vytyãení hranice pozemku vã. vytyãovacího náãrtu
a dále geometrick˘ plán pro rozdûlení pozemku. Dokumenty se vztahují
k pﬁevodu historického majetku
obce do vlastnictví obce v k.ú. Babiny II. - Novovesk˘ les.

■ Dne 17. 02. 2009 se uskuteãnila
v sídle Pozemkovém fondu, Teplice
kontrola podkladÛ pro podání Ïádosti
o bezúplatném pﬁevodu zemûdûlského
pozemku dle zákona ã. 95/1999 Sb.
Jedná se o ãást pozemku p.ã. 239/1
v k.ú. Homole u Panny urãeného

■ Dne 09. 03. 2009 se konal v Ústí
nad Labem odborn˘ semináﬁ na
téma Program rozvoje venkova 2007
- 2013, Vybraná opatﬁení pro lesní
hospodáﬁství. Semináﬁe se zúãastnil
starosta Ladislav Ptáãek a Zdenûk
Pinc.

■ Dne 15. 01. 2009 se uskuteãnilo
v sídle âeské lesy, a.s., Velemín, pﬁedání dokumentÛ potﬁebn˘ch k pﬁevedení historického majetku v k.ú. Babiny II.
- Novovesk˘ les do vlastnictví obce.
Pﬁedány byly srovnávací sestavení,
protokol o vytyãení hranice pozemku
a geometrick˘ plán pro rozdûlení pozemku.
■ Dne 21. 01. 2009 probûhlo jednání u právního zástupce obce ve
vûci postupu v pﬁípadû neplnûní povinností obãanÛ vÛãi obci (placení
poplatkÛ, nájemného apod.).
■ Dne 22. 01. 2009 jednal místostarosta obce se spoleãností RAVEN EU
Advisory, a.s., Praha, ve vûci cenové
nabídky v rámci pﬁípravy projektÛ do
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Homole u Panny ã. 09/2008 ze dne 18. 12. 2008
I.
ZASTUPITELSTVO OBCE HOMOLE
U PANNY SCHVALUJE
1. rozpoãtové provizorium na I. ãtvrtletí 2009 v podobû, Ïe v období rozpoãtového provizoria bude obec hradit
pouze v˘daje na ãinnosti spojené s v˘konem státní správy, závazky vypl˘vající z uzavﬁen˘ch smluv a nejnutnûj‰í
v˘daje na zabezpeãení bûÏného provozu úﬁadu a samostatného fungování
obce;
2. spádovost obce do Velkého Bﬁezna pro umístûní dûtí do základní ‰koly
a spádovost obce do Velkého Bﬁezna
a do Tﬁebu‰ína pro umístûní dûtí do
mateﬁské ‰koly;
3. schvaluje poskytnutí pﬁíspûvku
paní Irenû Franzové ve v˘‰i 2 000,Kã/mûsíc na realizaci nákupu do ta‰ek
pro obãany místních ãástí obce Homole u Panny v roce 2009.

po pﬁedloÏení stavebního povolení.
III.
ZASTUPITELSTVO OBCE HOMOLE
U PANNY VZALO NA VùDOMÍ
5. zprávu Finanãního úﬁadu v Ústí
nad Labem o v˘sledku kontroly skuteãností rozhodn˘ch pro stanovení povinnosti odvodu za poru‰ení rozpoãtové
káznû u penûÏních prostﬁedkÛ poskytnut˘ch ze státního rozpoãtu. Závûr
zprávy je - provedenou kontrolou nebylo zji‰tûno poru‰ení rozpoãtové
káznû;
6. v˘sledek ‰etﬁení finanãního v˘boru

II.
ZASTUPITELSTVO OBCE HOMOLE
U PANNY SOUHLASÍ
4. Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím pÛjãky z FRB ve v˘‰i
50.000,- Kã paní Ivanû Rohanové

uskuteãnûného na základû Ïádosti obãanÛ Josefa Dobiá‰e a Mgr. Martina
Markse ze dne 06.11.2008 o provûﬁení
oprávnûnosti v˘dajÛ uskuteãnûn˘ch
obcí v roce 2006 se závûrem: „Provûﬁením postupu ãerpání rozpoãtu obce
Homole u Panny v roce 2006 nebylo
zji‰tûno poru‰ení zákona ã. 250/2000
Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ a zákona ã. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, coÏ bylo jiÏ dﬁíve potvrzeno ve „Zprávû o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení obce za rok
2006“, vystavené odborem kontroly KÚ
Ústeckého kraje dne 02. 03. 2007, ã.j.
256/KON/2006 se závûrem: „Pﬁi pﬁezkoumání hospodaﬁení obce Homole
u Panny za rok 2006 nebyly zji‰tûny
chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm.
a) zákona 420/2004 Sb.)“.
IV.
ZASTUPITELSTVO OBCE
ZMOC≈UJE

Pﬁi pﬁezkoumání hospodaﬁení obce nebyly zji‰tûny chyby.

7. starostu obce Ladislava Ptáãka ke
schválení rozpoãtového opatﬁení pﬁijatého do 31.12.2008.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Homole u Panny ã. 01/2009 ze dne 05. 02. 2009
I.
ZASTUPITELSTVO OBCE HOMOLE
U PANNY SCHVALUJE
1. pﬁedloÏenou v˘roãní zprávu za rok
2008 zpracovanou dle zák. ã. 106/1999
Sb.;
2. ve smyslu naﬁízení vlády ã.
20/2009 Sb., kter˘m se mûní naﬁízení
vlády ã. 37/2003 Sb., o odmûnách za
v˘kon funkce ãlenÛm zastupitelstev, ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, mûsíãní odmûnu pro neuvolnûného místostarostu
ve v˘‰i 12 730,- Kã, neuvolnûn˘m zastupitelÛm vykonávajících funkci pﬁedsedy v˘boru 1 520,- Kã a neuvolnûn˘m
zastupitelÛm, ãlenÛm v˘boru 1 210,Kã;
3. poskytnutí finanãního pﬁíspûvku
fotbalovému klubu TJ Kalich Tﬁebu‰ín
ve v˘‰i 2 000,- Kã na soustﬁedûní ÏákÛ
v roce 2009;
4. odmûnu ve v˘‰i 3 000,- Kã ãlenkám sociálního v˘boru, paní Pavlové
Hanû a paní Hajné Margaretû;
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5. zavedení místního pracovi‰tû
CZECH POINTU s vyuÏitím dotace ze
strukturálních fondÛ EU.
6. pﬁíspûvek do rozpoãtu Mikroregionu Velkobﬁezensko ve v˘‰i 20,-Kã/obyvatele ve stavu k 01. 01. 2009.

III/26027 ze seznamu neudrÏovan˘ch
úsekÛ provozu Ústí nad Labem, kter˘
bude zveﬁejnûn v novém Naﬁízení Ústeckého kraje, pﬁipravovaném na následující zimní období, tj. od zimy
2009/2010.

II.
ZASTUPITELSTVO OBCE HOMOLE
U PANNY VZALO NA VùDOMÍ

III.
ZASTUPITELSTVO OBCE HOMOLE
U PANNY UKLÁDÁ

7. pﬁedbûÏné v˘sledky hospodaﬁení
obce za rok 2008;
8. informaci o stavu pﬁíprav akcí pro
podání Ïádosti o dotace z EU v roce
2009;
9. dopis Úﬁadu práce v Ústí nad
Labem ze dne 23. 01. 2009 ve vûci
„Realizace aktivní politiky zamûstnanosti v roce 2009“;
10. zápis z inventarizace majetku
obce ke dni 31. 12. 2008;
11. dopis odboru dopravy a silniãního
hospodáﬁství KÚ ÚK ze dne 26. 01.
2009, ve vûci vyjmutí komunikace

starostovi obce Ladislavu Ptáãkovi
01/01/2009
prÛbûÏnû informovat na jednáních
zastupitelstva o stavu jednotliv˘ch akcí
pﬁipravovan˘ch pro realizaci za pﬁispûní dotací EU a SR.
02/01/2009
pﬁi obsazování míst pro veﬁejnû
prospû‰né práce zabezpeãit plnûní
pravidel obsaÏen˘ch v „Realizaci aktivní politiky zamûstnanosti v roce
2009“.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Homole u Panny ã. 02/2009 ze dne 05. 03. 2009
I.
ZASTUPITELSTVO OBCE HOMOLE U PANNY
SCHVALUJE
1. rozpoãet obce na rok 2009 jako schodkov˘ v objemu
pﬁíjmÛ 5 255 tis. Kã, v˘dajÛ 6 174 tis. Kã a financování 919
tis. Kã;
2. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt
„Typov˘ projekt - Czech POINT - Kontaktní místo (Plná
verze)“ pﬁedkládan˘ v rámci Integrovaného operaãního programu;
3. zámûr prodeje pozemku p.ã. 418 o v˘mûﬁe 597 m2 v k.ú.
Lhota pod Pannou;
4. níÏe uvedené ceny za svoz SKO a separaci pro rok
2009:
Nádoba
âetnost
Cena s DPH (Kã/ks/rok)
110 lt
1x 14 dní
1 426,110 lt
1x t˘dnû
2 475,120 lt
1x 14 dní
1 430,120 lt
1x t˘dnû
2 482,240 lt
1x t˘dnû
4 030,1100 lt
1x 14 dní
6 510,- papír
1100 lt
1x 14 dní
6 510,- plasty
1100 lt
1x mûsíc
3 005,- sklo

II.
ZASTUPITELSTVO OBCE SOUHLASÍ
5. s bezúplatn˘m pﬁevodem ãásti pozemku p.ã. 239/1, k.ú.
Homole u Panny do vlastnictví obce. Velikost pﬁedmûtné
ãásti pozemku je vyznaãena na hlavním v˘kresu ÚPnSÚ
obce Homole u Panny schválen˘ zastupitelstvem obce na
75. zasedání zastupitelÛ obce dne 03. 04. 1997.
III.
ZASTUPITELSTVO OBCE HOMOLE U PANNY
VZALO NA VùDOMÍ
6. informaci o termínu a programu pﬁezkoumání hospodaﬁení obce za rok 2008, které provede odbor kontroly KÚ ÚL.
III.
ZASTUPITELSTVO OBCE HOMOLE U PANNY
UKLÁDÁ
starostovi obce Ladislavu Ptáãkovi
03/02/2009 zajistit podání Ïádosti o dotaci na projekt „Typov˘
projekt - Czech POINT - Kontaktní místo (Plná verze)“ v termínu
do 31. 03. 2009.

Rozpoãet obce Homole u Panny na rok 2009
ROZPOâTOVÉ P¤ÍJMY (V TIS. Kâ)
Podíl obce na vybran˘ch daÀov˘ch pﬁíjmÛ veﬁejn˘ch rozpoãtÛ ................................................................................3 020
Poplatek ze psÛ..............................................................................................................................................................11
Správní poplatky ...............................................................................................................................................................2
Splátky pÛjã. prostﬁedkÛ od obyvatelstva.....................................................................................................................150
Neinv. pﬁij. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotaã. vztahÛ ......................................................................................9
Ostatní neinvestiãní pﬁijaté transfery ze stát. rozp. ......................................................................................................480
1039
Ostatní záleÏitosti lesního hospodáﬁství..........................................................................................................400
3612
Bytové hospodáﬁství........................................................................................................................................900
3613
Nebytové hospodáﬁství .....................................................................................................................................72
3722
Sbûr a svoz komunálních odpadkÛ.................................................................................................................170
6171
âinnost místní správy........................................................................................................................................21
6310
Obecné pﬁíjmy a v˘daje z finanãních operací ...................................................................................................20
Rozpoãtové pﬁíjmy celkem .....................................................................................................................................5 255

ROZPOâTOVÉ V¯DAJE (V TIS. Kâ)
1039
2212
3111
3113
3314
3349
3399
3611
3612
3631
3639
3722

Ostatní záleÏitosti lesního hospodáﬁství.......................................................................................................1 234
Silnice..............................................................................................................................................................105
Pﬁed‰kolní zaﬁízení..............................................................................................................................................3
Základní ‰koly .................................................................................................................................................210
âinnosti knihovnické ...........................................................................................................................................5
Ostatní záleÏitosti sdûlovacích prostﬁedkÛ........................................................................................................23
Ostatní ãinnosti v záleÏitostech kultury, církví a sdûl. prostﬁedkÛ.....................................................................83
Podpora individuální bytové v˘stavby.............................................................................................................150
Bytové hospodáﬁství ...................................................................................................................................1 210
Veﬁejné osvûtlení.............................................................................................................................................240
Komunální sluÏby a územní rozvoj jinde nezaﬁazené.....................................................................................706
Sbûr a svoz komunálních odpadÛ...................................................................................................................303
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5512
6112
6171
6310
6320

PoÏární ochrana - dobrovolná ãást ...................................................................................................................30
Zastupitelstva obcí ..........................................................................................................................................827
âinnost místní správy...................................................................................................................................1 015
Obecné pﬁíjmy a v˘daje z finanãních operací ..................................................................................................10
Poji‰tûní funkãnû nespecifikované ....................................................................................................................20

Rozpoãtové v˘daje celkem.....................................................................................................................................6 174

REKAPITULACE rozpoãtu
Rozpoãtové pﬁíjmy ........................................................................................................................................................255
Rozpoãtové v˘daje ....................................................................................................................................................6 174
Rozdíl ...........................................................................................................................................................................919
8115
Krátkodobé prostﬁedky na bank. úãtech ........................................................................................................919
Rozdíl................................................................................................................................................................................0

ROZPIS ZÁVAZN¯CH AKCÍ:
Zalesnûní ploch po kalamitû Kyrill................................................................................................................................580
Stﬁecha bytovky 47.......................................................................................................................................................500
Pﬁevod lesÛ do majetku obce.......................................................................................................................................100
Celkem......................................................................................................................................................................1 180

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCE FINANCOVANÉ Z DOTACÍ EU A SR:
Rekonstrukce budovy OÚ.............................................................................................................................................130
Rekonstrukce osvûtlení Lhota pod Pannou....................................................................................................................60
Celkem.........................................................................................................................................................................190
Ladislav Ptáãek v.r., starosta

Vyvû‰eno: 19. 02. 2009 - Sejmuto: 05. 03. 2009

Pár slov k rozpoãtu obce na rok 2009
Na jednání zastupitelstva obce dne
05. 03. 2008 byl schválen rozpoãet na
rok 2009. Pﬁi stavbû pﬁíjmÛ jsme mohli
nûkteré poloÏky naprosto pﬁesnû stanovit (mzdy zamûstnancÛ a VPP, odmûny zastupitelÛ, nájmy z obecních
bytÛ, atd.), nûkteré pﬁíjmy kvalifikovanû
odhadnout (lesní hospodáﬁství, veﬁejné
osvûtlení, komunikace, atd.) a nûkteré
pﬁíjmy pouze odhadnout. Co ale v leto‰ním roce (a pravdûpodobnû i v roce
2010) je pohled do sklenûné koule, to
je rozpoãtové urãení daní. Jde o podíl
obcí na stanoven˘ch procentních ãástech celostátního hrubého v˘nosu daní
z pﬁidané hodnoty a daní z pﬁíjmÛ, jinak
ﬁeãeno, o pﬁídûl finanãních prostﬁedkÛ
obcím ze státního rozpoãtu. ZastupitelÛm byl v rozpoãtu pﬁedloÏen celkov˘
pﬁíjem ve v˘‰i 5 255 tis. Kã. Ale zde vyvstává problém. Je propoãten˘ pﬁíjem
do rozpoãtu reáln˘ v dobû celosvûtové
krize? Je reáln˘ v dobû, kdy vláda
pﬁedkládá balíãky ekonomick˘ch opatﬁení pomáhajících podnikÛm a Ïivnost6 • 2009 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

níkÛm formou rÛzn˘ch úlev na v˘bûru
daní? Je reáln˘ v dobû, kdy i ministr financí dnes pﬁipou‰tí propady pﬁíjmÛ do
státního rozpoãtu? VÏdyÈ niÏ‰í pﬁíjmy
z vybran˘ch daní do státního rozpoãtu
vytváﬁejí niÏ‰í základnu pro pﬁerozdûlování tûchto zdrojÛ a to má negativní
dopad na pﬁíjmy obcí ze státního rozpoãtu, které tvoﬁí v nûkter˘ch pﬁípadech
aÏ 80% jejich pﬁíjmÛ.
Schválen˘ rozpoãet obce na rok
2009 je schodkov˘ ve v˘‰i 919 tis. Kã.
Pﬁesto pﬁedpokládáme, Ïe schodek na
konci roku bude minimální, resp. v ideálním pﬁípadû rozpoãet skonãí jako vyrovnan˘. To ale lze za pﬁedpokladu, Ïe
v‰echny akce obce budou podrobovány kontrole s tím, Ïe musí b˘t nejprve
zaji‰tûno finanãní plnûní stanoven˘ch
priorit obce a teprve potom se bude
rozhodovat o realizaci ostatních nárokovan˘ch akcích. V roce 2009 jde o zamûﬁení ãinnosti na 2 priority:
1. Úspû‰né dokonãení projektu „Obnova lesa po orkánu Kyrill“ a kladné vy-

ﬁízení Ïádosti o proplacení zpÛsobil˘ch
v˘dajÛ (dotace) na tento projekt.
2. Realizace závazn˘ch akcí:
a) Oprava stﬁechy bytovky ã. 47.
b) Pﬁevod historického majetku (lesy)
postiÏeného kalamitou Kyrill do vlastnictví obce.
c) Zaji‰tûní projektové dokumentace
na stavby, u kter˘ch je moÏnost získání dotace ze státního rozpoãtu a následnû zaji‰tûní zpracování projektÛ
pro podání Ïádostí na poskytnutí dotace na tyto akce. Jde o akce: „Rekonstrukce osvûtlení Lhota pod Pannou“,
„Muzeum J. E. Hibsche“ a „Rekonstrukce budovy OÚ“.
Za souãasn˘ch podmínek nepÛjde
z hlediska financování ãinnosti obce
o jednoduch˘ rok. Ale stanovené priority jsou reálné a hlavnû jsou zamûﬁeny
na pﬁipravenost obce na realizaci projektÛ za pﬁispûní finanãních dotací
z fondÛ EU v roce 2010.
Mgr. Václav Kavan,
místostarosta obce

Chválíme a dûkujeme za iniciativu obãanÛ

Na místním hﬁbitovû je vysazeno 20 lip, které tvoﬁí uprostﬁed hﬁbitova v podélném smûru alej. Ing. Václav Choura zahájil
letos v bﬁeznu jejich proﬁezávání a v leto‰ním roce má naplánováno proﬁezat jednu stranu aleje, tj. 10 stromÛ. V souãasné
dobû je proﬁezáno 6 stromÛ. Je tﬁeba zdÛraznit, Ïe se jedná o jeho osobní iniciativu, bez poÏadavku na finanãní ohodnocení proveden˘ch prací.
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Postupnû spojte v‰echny body podle ãísel.

PRO CHYTRÉ HLAVY

Peãlivû zaãernûte v‰echny sektory s teãkami.

V kresbû je
ukryto pût
pﬁedmûtÛ, které
vidíte v rámeãku
vpravo nahoﬁe.
Najdete je?

Homolsk˘

Zpravodaj pro obãany a pﬁátele Homolska. • Vydává Obec Homole u Panny (Homole u Panny 1,
400 02 Ústí nad Labem). Zpravodaj pﬁipravuje Zdena âerná (Homole u Panny 48). Vychází ãtyﬁikrát roãnû. • Tisk: Tiskárna R+R, Ústí nad Labem.
Evidenãní ãíslo MK âR E 10227.

