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MASOPUST UÎ POPATNÁCTÉ

Král masopustu Ïádá - jako kaÏd˘m rokem - starostu pana Ladislava Ptáãka o povolení reje.
sobotu 20. února se konal v Homoli u Panny masopust, a to uÏ popatnácté. Ráno v 9 hodin se masky a
ostatní úãastníci se‰li na návsi v Homoli, aby král masopustu poÏádal starostu obce Ladislava Ptáãka o povolení
masopustního reje. Starosta jízdu po
obcích Homolska povolil a popﬁál v‰em

V

dobrou zábavu. Pochod po vesnicích
doprovázeli jezdci na koních. Ostatní
mûli k dispozici autobus. Zaãalo se
Novou Vsí, kde paní Vaníãková nabídla
koblihy a kapela jí za odmûnu zahrála a
zazpívala. Dál se pokraãovalo do Suletic, kde Hastrdlovi pﬁipravili obãerstvení
– teplé párky, jednohubky, nechybûly

ani sladkosti. V‰eho bylo dost. Samozﬁejmû nechybûlo ani nûco na zahﬁátí.
Dál se ‰lo pû‰ky do ByÀova. Cestou se
pﬁidala dvû vojenská auta. To bylo nûco
pro malé dûti a hlavnû pro kluky. Poãasí se povedlo. Po ránu byla trochu klouzavá silnice, ale pak vysvitlo sluníãko
(Pokraãování na následující stranû)

Bylo dost pro v‰echny.

Turnaj v ‰ipkách
Zastávka a poho‰tûní v Suleticích.

V sobotu 26. prosince se v Hostinci „U HoráãkÛ“ odehrál
turnaj v ‰ipkách. Tentokrát se pﬁihlásilo 16 hráãÛ. Startovné
bylo 50 korun, za které paní Horáãková poﬁídila ceny. Zaãalo
se kolem druhé hodiny odpoledne a konãilo se v pozdních
hodinách veãerních. KaÏd˘ se bavil podle svého, nálada byla
také v˘borná.

Úãast byla hojná,

Masopustní rej doprovázela kapela.

MASOPUST
UÎ POPATNÁCTÉ
(Dokonãení ze str. 1)
a bylo to o nûco pﬁíjemnûj‰í. Jedna z mnoha zastávek byla
u pana Vegnera v ByÀovû, tam byl také pﬁipraven˘ pln˘ stÛl.
Do Homole se dorazilo okolo pÛl druhé. Nakonec se vyhlásila nejlep‰í maska a rozdaly se medaile aby bylo na co vzpomínat. Pak se v‰ichni roze‰li do sv˘ch domovÛ, aby nabrali
nové síly na veãer do Hostince „U HoráãkÛ“, kde byla od
osmi hodin zábava.
K tanci i poslechu hrála skupina Wydle z Dûãína.
ZdeÀka âerná, redaktorka
2 • 2010 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

Hlavnû dobﬁe zamíﬁit a trefit.

Z âINNOSTI OBECNÍHO Ú¤ADU
■ Dne 09.12.2009 vystavil stavební
úﬁad OÚ Velké Bﬁezno Rozhodnutí neodkladné odstranûní ãásti stavby
a provedení nutn˘ch zabezpeãovacích
prací na stavbu „Zdûn˘ objekt ãp. 7
v obci Homole u Panny“. Rozhodnutím
bylo naﬁízeno vlastníkovi stavby neodkladné odstranûní konstrukce krovu,
vãetnû stﬁe‰ní krytiny, klempíﬁsk˘ch
prvkÛ, ‰títov˘ch stûn a naru‰enou ãást
komínov˘ch tûles.
■ Mûsíc leden a únor 2010 byl mûsícem realizace úãetní závûrky roku
2009, inventarizace majetku, úãtÛ,
pohledávek a závazkÛ obce, pﬁípravy závûreãného úãtu za rok 2009
a zpracování návrhu rozpoãtu na rok
2010.
■ Dne 14.01.2010 se se‰li starosta
a místostarosta obce se starostou Velkého Bﬁezna za úãelem uzavﬁení dohody o vytvoﬁení spoleãného ‰kolského
obvodu základní ‰koly.

■ Dne 20.01.2009 se uskuteãnila
na OÚ konzultace s pracovníky
CNS Mûlník k ukonãení zku‰ebního provozu elektronické spisové
sluÏby a k funkãnosti datové
schránky.
■ Dne 28.01.2010 se uskuteãnilo
jednání s oddûlením dozoru a kontroly
veﬁejné správy Ministerstva vnitra âR.
Pﬁedmûtem byly obecnû závazné vyhlá‰ky obce a projednání pﬁipravované
OZV k vytvoﬁení ‰kolského obvodu základní ‰koly.
■ Dne 09.02.2010 se zúãastnila
ekonomka obce paní Emílie Kozlerová semináﬁe na téma „Rozpoãtová
skladba a úãetní reforma“.
■ Dne 10.02.2010 se uskuteãnilo zasedání Mikroregionu Velkobﬁezensko.
Pﬁedmûtem jednání bylo schválení rozpoãtu, spádovost obcí k základním ‰kolám a stav jednotliv˘ch akcí zahrnut˘ch
do plánu ãinnosti.

■ Dne 24.02.2010 provedl odbor
kontroly KÚÚK pﬁezkoumání hospodaﬁení obce za rok 2009. Závûr
zprávy z pﬁezkoumání konstatuje,
Ïe nebyly zji‰tûny chyby a nedostatky.
■ Dne 25.02.2010 se zúãastnili Ladislav Ptáãek a Zdenûk Pinc zasedání
regionálního SVOLU. V programu jednání byla volba pﬁedsednictva regionálního SVOLU. Hlavním bodem byla
potom problematika dotací do lesÛ.
■ Dne 04.03.2010 konzultovali starosta a místostarosta obce na Národním památkovém ústavu, pracovi‰tû v Ústí nad Labem, postup
ohlednû restaurování kamenného
reliéfu v Suleticích.
■ Dne 25.03.2010 provedli zástupci
Státního oblastního archivu Litomûﬁice
kontrolu archiválií nahlá‰en˘ch ke
skartaci. Skartace písemností a dokumentÛ byla povolena.

Odstranûní zborcené stﬁechy „Bendovny“
Na základû rozhodnutí vydaném stavebním úﬁadem
Velké Bﬁezno bylo provedeno odstranûní ãásti stavby a
provedení nutn˘ch zabezpeãovacích prací na objektu ãp. 7
v obci Homole u Panny“. Rozhodnutím bylo naﬁízeno
vlastníkovi stavby neodkladné odstranûní konstrukce
krovu, vãetnû stﬁe‰ní krytiny, klempíﬁsk˘ch prvkÛ, ‰títov˘ch
stûn a naru‰enou ãást komínov˘ch tûles. BohuÏel pﬁi demoliãních pracích musela b˘t zbourána i ‰títová stûna
smûrem k OÚ, neboÈ byla naru‰ena vazba ‰títu s postranními stûnami a tím hrozilo její samovolné zborcení pﬁi déletrvajících de‰tích.
TakÏe stﬁecha zmizela, ale pohled na chátrající objekt je
nadále neutû‰en˘. A navíc jednání o navrácení majetku
církvím je v nedohlednu.
(vk)
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Zima je za námi - jaká byla?
Zimní období 2009/2010 bylo oproti
pﬁedchozím rokÛm del‰í a „krutûj‰í“.
MnoÏství napadaného snûhu zapﬁíãinilo komplikace pﬁi udrÏování sjízdnosti
obecních komunikací. Z rozhlasov˘ch
zpráv i z televizního zpravodajství víme
o nesjízdnosti dálnic a komunikací I.
tﬁídy, o zapadan˘ch vlacích a dal‰ích
hororech, které kladly vysoké nároky
na organizace mající na starosti údrÏbu
silnic, Ïeleznic a poﬁádek ve mûstech a
obcích.
Z na‰eho pohledu musíme konstatovat, Ïe se podaﬁilo v na‰í obci zimní kalamitu zvládnout. Nebylo to samozﬁejmû bez problémÛ a také to nebylo
levné. Úklid snûhu z obecních komunikací a cest nás pﬁi‰el na 115 tis. Kã. A
k tomu budeme muset pﬁipoãítat náklady, které vzniknou za úklid posypového
materiálu v jarních mûsících.
Zima je jiÏ za námi a tak mÛÏeme
konstatovat, Ïe jsou v obci obãané
(konkrétnû 2 obãané), kteﬁí neváhají
hned ráno po vydatném snûÏení volat
starostu, Ïe není u jejich domu odklizen
sníh a oni nemohou vyjet autem, Ïe
máme zajistit úklid na silnicích, které
jsou ve vlastnictví kraje atd. Dále jsou
tu ale na‰tûstí obãané, kteﬁí se bez ﬁeãí
a telefonování chopí lopat, hrabel a jiného náﬁadí a odklidí si sníh kolem
svého obydlí. A pokud tito lidé volali s
nûjakou Ïádostí o pomoc, pak volali s
vûdomím, Ïe kalamita se nezvládne na
poãkání. A za to jim patﬁí dík. Dále je
tﬁeba podûkovat fy. Horãík a Jiﬁímu Barboﬁíkovi za plnûní uzavﬁen˘ch smluv na
zimní odklizení snûhu.
A protoÏe vût‰ina z nás vítá první
sníh, ale na konci zimy ho proklíná,

Cesta Homole u Panny - ¤epãice.
pﬁeãtûte si proÏití jednoho zimního období obyvatelem Prahy.

Deník z Krkono‰
■ 12. ﬁíjna
Pﬁestûhoval jsem se z Prahy do na‰eho nového domu v Krkono‰ích. BoÏe
jak je zde krásnû! UÏ se nemohu doãkat aÏ majestátné horské vrcholy pokryje sníh.
■ 20. ﬁíjna
Krkono‰e jsou tím nejkrásnûj‰ím
místem na zemi. Podnikli jsme mal˘
v˘let do okolí a pﬁitom jsme vidûli nûkolik jelenÛ. Jak byli nádherní. Zdá se, Ïe
jelen je jedno z nejúÏasnûj‰ích zvíﬁat
na zemi.

Na odstranûní rampouchÛ a odstranûní ledu z okapÛ a svodÛ
byli povolání horolezci.
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■ 11. listopadu
Brzy zaãne lovecká sezóna. Nechápu, jak nûkdo mÛÏe zabít nûco tak pﬁekrásného jako je jelen. Doufám, ze uÏ
koneãnû zaãne snûÏit.
■ 10. prosince
Minulou noc krásnû snûÏilo. Probudil jsem se a v‰e bylo pod jiskﬁivou
snûÏnou pokr˘vkou. Krása jako na vánoãním pohledu. Proházel jsem pﬁíjezdovou cestu a uspoﬁádali jsme rodinou koulovaãku. Potom projel kolem
snûÏn˘ pluh a musel jsem znovu proházet pﬁíjezdovou cestu. Prostû to
tady miluji.
■ 12. prosinec
Minulou noc pﬁipadl dal‰í bíl˘ sníh.

Tak dopadlo parkování.

(Pokraãování na následující stranû)

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
SnûÏn˘ pluh si zopakoval Ïertík s pﬁíjezdovou cestou. Nevadí, bûhem chvilky jsem ji znovu proházel.
■ 19. prosince
Dal‰í sníh napadl minulou noc. KvÛli
zahrnuté pﬁíjezdové cestû jsem se nedostal do práce. Jsem úplnû vyãerpán
prohazováním. Zkur..... snûÏnej pluh.
■ 22. prosince
Vãera napadlo je‰tû víc tûch bíl˘ch
sr..... Mám na rukou puch˘ﬁe od lopaty. Jsem presvûdãenej, Ïe sneÏnej pluh
ãeká nûkde za rohem, dokud neproházím pﬁíjezdovou cestu. Hajzl jeden.
■ 25. prosince
Veselé vánoce. Víc zasr..... snûhu.
Jestli jednou dostanu do ruky toho

zk....syna co ﬁídí snûÏnej pluh, tak ho
nakopu do pr..... Nechápu, proã prostû
na tu zasr.... silnici nepouÏívaj víc soli,
co by rozpustila ten sajrajt.
■ 27. prosince
Zase napadl vagón tûch bílejch sr.....
UÏ tﬁi dny jsem nevystrãil rypák s vyjímkou prohazování pﬁíjezdové cesty
pokaÏdé, kdyÏ projel pluh. Nakonec i
pluh uvázl v závûji a ten ksindl ﬁidiã si
pﬁi‰el vypÛjãit moji lopatu. ¤ekl jsem
mu, Ïe sem jich uÏ ‰est zlámal, kdyÏ
sem prohazoval zahrnutou pﬁíjezdovku, a pak sem do nûj mlátil tou sedmou, aÏ se dal na útûk.
■ 28. prosince
Koneãnû jsem se dostal z baráku.
Odstranil jsem z auta to bíl˘ svinstvo a

vydal se do obchodu pro nûjaké jídlo.
Pﬁi zpáteãní cestû mi vbûhl do cesty
jelen a uÏ se to nedalo ubrzdit. Mám
‰kodu na autû za 50 tisíc. Ty zkur.... bestie by mûli postﬁílet. Îe je ti lovci v sezónû nevymlátili v‰echny.
■ 10. bﬁezna
Odvezl jsem auto do servisu ve
mûstû. âlovûk by nevûﬁil, jak mÛÏe
za jednu zimu zrezivût vod t˘ debilní
soli, co s tím ty hovada sypou tu silnici.
■ 12. dubna
Odstûhovali jsme se zpátky do
Prahy. Teì teprve vidím, jak je to nádherné mûsto. Nechápu jak nûkdo mÛÏe
Ïít v takové pr.... jako jsou Krkono‰e.
(vk)

Program rozvoje venkova je pro projekty obcí témûﬁ vyãerpán
Dne 09.03.2010 jsme obdrÏeli od
Regionálního odboru SZIF v Ústí nad
Labem oznámení o zamítnutí Ïádosti o
dotaci v rámci Programu rozvoje venkova z dÛvodu nedostatku finanãních
prostﬁedkÛ ke spolufinancování z PRV.
ZpÛsobilé v˘daje projektu ãinily
4 269 449,- Kã. Z toho 90% mûlo b˘t
uhrazeno formou dotace, tj. 3 842 504,Kã. A dotace podle Pravidel pro Ïadatele mûla b˘t ze 75% hrazena z pﬁíspûvku spoleãenství (2 881 878,- Kã) a z
25% mûl b˘t pﬁíspûvek z národních
zdrojÛ (960 626,- Kã). Tato ãástka je
ono spolufinancování.
Co k tomu ﬁíci? Snad pouze citace
ze Zpravodaje SPOV âR:
V˘sledky 8. kola PRV pﬁinesly pro

Ïadatele smutné, i kdyÏ oãekávané
zji‰tûní, Ïe drtivá vût‰ina jejich projektÛ
nezískala podporu. Penûz je málo a
podpoﬁen byl pouze zlomek projektÛ.
Uspûl pouze kaÏd˘ ‰est˘ projekt, i kdyÏ
se jedná dle vyjádﬁení pracovníkÛ SZIF
ãasto o kvalitní zámûry. Radovat se naopak mÛÏe 250 ÏadatelÛ z témûﬁ patnácti set.
Monitorovací v˘bor EAFRD navíc 25.
bﬁezna novû rozhodl, Ïe ﬁídící orgán
nevypí‰e dal‰í v˘zvu pro obce ve III.
ose na podzim leto‰ního roku, ale aÏ v
roce 2011.
Ve vypsan˘ch opatﬁeních III. osy bylo
souhrnnû podpoﬁeno 250 Ïádostí za
1,193 miliardy korun. Îadatelé pﬁitom
pﬁedloÏili 1486 projektÛ za 7,839 mili-

Velikonoãní tradice...
• PROâ JE ST¤EDA ·KAREDÁ
Toto oznaãení pr˘ pochází z toho,
Ïe se Jidá‰ na JeÏí‰e ‰karedil.Podle
lidové tradice se proto v tento den
nesmí nikdo mraãit jinak by se ‰karedil ve v‰echny stﬁedy v roce.
• KDE VZAL âTVRTEK BARVU
Zelen˘ ãtvrtek se obvykle vysvûtluje
na základû zelen˘ch bylin, které byli
souãástí poslední veãeﬁe nebo také
podle barvy se probouzející se pﬁírody,
jelikoÏ se Velikonoce slaví v dobû kdy
se v‰echno zelená. Chcete li podle
tradice v tento den udûlat nûco pro
své zdraví, snûzte nûco zeleného,
napﬁ. ‰penát, kopﬁivy ﬁeﬁichu atd.
• CO SE NEMùLO NA VELK¯ PÁTEK
Je to den hlubokého smutku na
památku ukﬁiÏování JeÏí‰e Krista.

Tento den se
lidé
om˘vali
vodou z potoka. DodrÏovali
pﬁísn˘ pÛst a nepÛjãovali nic ze své domácnosti aby to nikdo neoãaroval. Nesmûlo se h˘bat se zemí, proto se nepracovalo na poli. Nesmûlo se prát prádlo, protoÏe pr˘ by ho pradleny namáãeli do Kristovi krve.
• CO SE DùLALO NA BÍLOU SOBOTU
Tento den se uklízelo a bílilo, pﬁipravovalo se a chystalo v‰e na slavné vzkﬁí‰ení na boÏí hod velikonoãní. Vaﬁili se
obﬁadní a sváteãní pokrmy pekli se mazance a velikonoãní beránci, pletli se
pomlázky z vrbového proutí a zdobila
se vajíãka. Skonãením bílé soboty se
ukonãil dlouhotrvající pÛst.

ard korun. Uspokojeno tak bylo pouze
16,8% ÏadatelÛ a 15,2% poÏadované
alokace. Uspûl pouze kaÏd˘ ‰est˘ projekt. Nejvût‰í propast byla v opatﬁení
III.2.1.2. Obãanské vybavení a sluÏby (do tohoto opatﬁení spadal ná‰ projekt), kde bylo podpoﬁeno pouze
3,79% ÏadatelÛ a 6,11% jimi poÏadované podpory.
Není tﬁeba k tomu nûco dodávat.
Vtírá se pouze jedna otázka. Z papírov˘ch podkladÛ nelze posoudit potﬁebnost projektu. Zejména kdyÏ se
neprovádûlo ovûﬁení na místû (a
tûÏko by se asi u v‰ech projektÛ provádûlo). Ale na základû ãeho pak
byly vybrány úspû‰né projekty?
Mgr. Václav Kavan, místostarosta

• JAK SE SLAVIL BOÎÍ HOD
K této nedûli patﬁí tradiãní pokrmy
beránek,mazanec ale také vejce,
chleba a víno, které se ráno svûtili pﬁi
m‰i. Po období pÛstu by mohl náhl˘
pﬁechod k tuãn˘m pokrmÛm pﬁivodit
zdravotní potíÏe. Kousek z takto posvûceného jídla dostala v tento den
kaÏdá náv‰tûva, která ve‰la do
domu.
• PROâ BYL PONDùLEK MRSKAV¯
Na velikonoãní pondûlí chodili
dﬁíve dÛm od domu mládenci za dûvãaty a ‰lehali je pomlázkami z proutí
aby byli po cel˘ rok zdravé, veselé a
pilné. Mnohde bylo zvykem Ïe dûvãata na oplátku polévala v úter˘
chlapce vodou aby byli svûÏí. Dnes
uÏ chodí s pomlázkami vût‰inou jen
dûti které za vin‰ování dostávají malovaná vajíãka nebo sladkosti.
ZdeÀka âerná, redaktorka
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Usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 08/2009
konaného dne 17. 12. 2009
I. Zastupitelstvo obce
revokuje
1. bod 2. usnesení ze zasedání ã.
01/2009 konaného dne 05. 02. 2009,
t˘kající se odmûn zastupitelÛ obce v
roce 2009, z dÛvodu neuvedení ãasového termínu jeho úãinnosti.

2.

3.
4.

5.
6.

II. Zastupitelstvo obce
schvaluje
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, s úãinností od 01.
01. 2009;
pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã.
3/2009;
rozpoãtové provizorium na I. ãtvrtletí
2010 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;
vyhlá‰ení zámûru na prodej pozemku p.ã. 262/1, k.ú. Homole u Panny;
Jiﬁího ¤íhu do funkce pﬁedsedy sociálního v˘boru od 01. 01. 2010.

III. Zastupitelstvo obce vzalo
na vûdomí
7. zápis z dílãího pﬁezkoumání hospodaﬁení obce za období od 1.1.2009
do 30.6.2009, provedeného odborem kontroly Krajského úﬁadu Ústeckého kraje;
8. zprávu kontrolního v˘boru o kontrole
v oblasti dodrÏování zákona ã.
106/1999 Sb., o svobodném pﬁístupu k informacím v roce 2008, se závûrem, Ïe nebylo zji‰tûno poru‰ení
tohoto zákona;
9. postup a jednotlivé kroky vedoucí k
podání Ïádosti o pﬁidûlení dotace na
projekt „Rekonstrukce komunikací a
úprava vzhledu obce“;
10. oznámení zastupitele ZdeÀka Pavleho o sloÏení mandátu k 31. 12.
2009 ze zdravotních dÛvodÛ.
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IV. Zastupitelstvo obce
zmocÀuje
11. starostu obce Ladislava Ptáãka ke
schválení rozpoãtového opatﬁení
pﬁijatého do 31.12.2009.
V. Zastupitelstvo obce vydává
12. obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.
1/2009, kterou se mûní obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 3/2004, o místních poplatcích.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 01/2010
konaného dne 04. 02. 2010

1.
2.

3.

4.

I. Zastupitelstvo obce
schvaluje
pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã.
4/2009;
prodej pozemku p.ã. 262/1, k.ú. Homole u Panny panu Pavlu Hálovi za
cenu 78,- Kã/m2, tj. 108 108,- Kã, pﬁi
splnûní podmínky úhrady alikvotního
podílu na náklady vztahujících se k
prodeji tohoto pozemku;
v˘roãní zprávu za rok 2009 zpracovanou dle § 18 zákona ã. 106/1999 Sb.,
o svobodném pﬁístupu k informacím,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ;
odmûnu ve v˘‰i 3 000,- Kã ãlenkám
sociálního v˘boru paní Pavlové
Hanû a paní Hajné Margaretû.

II. Zastupitelstvo obce vzalo
na vûdomí
5. informaci o hospodaﬁení obce v roce
2009;

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 02/2010
konaného dne 04. 03. 2010
I. Zastupitelstvo obce
schvaluje
1. rozpoãet obce na rok 2010 jako vyrovnan˘ v objemu pﬁíjmÛ 5 211 tis.
Kã a v˘dajÛ 5 211 tis. Kã;
2. vyhlá‰ení zámûru na prodej níÏe
uveden˘ch pozemkÛ:
pozemek p.ã. 358 o v˘mûﬁe 56 m2,
k.ú Homole u Panny
pozemek p.ã. 484/1 o v˘mûﬁe 39
m2, k.ú Homole u Panny
pozemek p.ã. 270 o v˘mûﬁe 121 m2,
k.ú Babiny II.;
3. poskytnutí pﬁíspûvku paní Irenû
Franzové ve v˘‰i 2000,- Kã/mûsíc
na realizaci nákupu do ta‰ek pro obãany místních ãástí obce Homole u
Panny v roce 2010.
II. Zastupitelstvo obce
souhlasí
4. s poskytnutím pÛjãky z FRB ve v˘‰i
50 000,- Kã panu Oldﬁichu Îelinovi.
III. Zastupitelstvo obce vzalo
na vûdomí
5. doporuãení
finanãního
v˘boru
schválit pﬁedloÏen˘ návrh rozpoãtu
obce na rok 2010;
6. zprávu o v˘sledku hospodaﬁení obce
Homole u Panny za rok 2009, vypracovanou odborem kontroly Krajského úﬁadu Ústeckého kraje.

III. Zastupitelstvo obce
vydává
6. obecnû závaznou
vyhlá‰ku ã.
1/2010, kterou se stanoví ãást spoleãného ‰kolského obvodu základní
‰koly.

IV. Zastupitelstvo obce
vydává
7. opatﬁení ã. 1/2010, smûrnice pro ãasové rozli‰ování nákladÛ a v˘nosÛ;
8. opatﬁení ã. 2/2010, podrozvaha a
evidence pro zpracování pﬁílohy
úãetní závûrky.

Ladislav Ptáãek v.r.
starosta

Ladislav Ptáãek v.r.
starosta

Obecní knihovna Homole u Panny
Chtûla bych upozornit obãany obce Homole u Panny a ostatních vesnic v
okolí na moÏnost objednat si v místní knihovnû knihu, ãasopis i odbornou literaturu, která je ve fondu Severoãeské vûdecké knihovny a metodického
oddûlení v Ústí nad Labem.
UpozorÀuji, Ïe musí b˘t ve fondu této knihovny.
Tuto knihu nebo publikaci vám zajistím pﬁes internet, v pﬁípadû nutnosti je
moÏné ji vyzvednout pﬁímo v Severoãeské vûdecké knihovnû v Ústí nad
Labem.
Matou‰ková Alena, knihovnice obecné knihovny

Kácení dﬁevin rostoucích mimo les po 1.1. 2010
Problematika kácení dﬁevin a to pﬁedev‰ím v zástavbû mûst a obcí je v poslední dobû dost diskutovanou záleÏitostí. Kolem kácení dﬁevin, v˘sadeb a
oﬁezÛ vzniká mnoho pochybností a nejasností. Dne 1.1.2010 ve‰la v platnost
novela zákona âNR ã.114/1992 Sb., o
ochranû pﬁírody a krajiny v platném
znûní (dále jen „zákon“).
Ke kácení dﬁevin, které rostou mimo
les je nezbytné povolení pﬁíslu‰ného
orgánu ochrany pﬁírody (Obecní
úﬁad), které musí mít formu rozhodnutí nikoliv vyjádﬁení ãi ústního povolení.
V‰echny dﬁeviny rostoucí mimo les
(ovocné stromy, náletové dﬁeviny a
jiné stromy, které nerostou na pozemcích vedené v katastru nemovitostí
jako les) jsou chránûny zákonem a
jeho provádûcí vyhlá‰kou MÎP
ã.395/1992 Sb.
Povolení ke kácení lze vydat jen ze
závaÏn˘ch dÛvodÛ po vyhodnocení
funkãního a estetického v˘znamu dﬁeviny. Povolení ke kácení dﬁevin na silniãních pozemcích mÛÏe orgán ochrany pﬁírody vydat jen po dohodû se silniãním správním úﬁadem. DÛvodem ke
kácení není zastínûní objektÛ (oken),
alergické potíÏe, opad listí ani ucpávaní
okapÛ.
Rozhodne-li se obãan (fyzická
osoba) pokácet strom na svém vlastním pozemku mÛÏe toto provést bez
povolení orgánu ochrany pﬁírody za následujících podmínek:
1 - strom nesmí mít ve v˘‰ce 130 cm
nad zemí obvod kmene vût‰í jak 80
cm,
2 - souvislá plocha keﬁÛ nesmí pﬁesáhnout 40 m2
V˘‰e uvedené skuteãnosti platí i v
pﬁípadech, kdy o povolení ke kácení
dﬁevin rostoucích mimo les Ïádá právnická osoba tedy i obec ãi mûsto (novela shora citovaného zákona).
Pokud dﬁeviny nesplÀují v˘‰e uvedené parametry dané shora citovanou vyhlá‰kou je nutné, aby si Ïadatel zajistil
povolení ke kácení dﬁevin rostoucích
mimo les. Îádost o kácení musí obsahovat následující náleÏitosti:
a) jméno a adresu Ïadatele
b) doloÏení vlastnického práva, nelze-li
je ovûﬁit v katastru nemovitostí, ãi
nájemního nebo uÏivatelského
vztahu Ïadatele k pozemkÛm a k
dﬁevinám rostoucím mimo les,
c) specifikaci dﬁevin rostoucím mimo
les, které mají b˘t káceny, zejména

jejich druh, poãet, velikost plochy
keﬁÛ vãetnû situaãního zákresu,
d) udání obvodu kmene mûﬁeného ve
v˘‰ce 130 cm nad zemí
e) zdÛvodnûní Ïádosti
Jedinou v˘jimkou, kdy povolení ke
kácení dﬁevin není tﬁeba (hrozí zde nebezpeãí z prodlení), je situace kdy je
zﬁejmû a bezprostﬁednû ohroÏen Ïivot
ãi zdraví nebo hrozí-li ‰koda znaãného
rozsahu (cca 500 000 Kã). Ten, kdo za
tûchto podmínek provede kácení,
oznámí je orgánu ochrany pﬁírody do
15 dnÛ od provedením kácení.
Dále není tﬁeba povolení ke sm˘cení
dﬁevin z dÛvodÛ pûstebních, to je za
úãelem obnovy porostÛ nebo pﬁi provádûní v˘chovné probírky porostÛ, a z
dÛvodÛ zdravotních nebo pﬁi v˘konu
oprávnûní podle zvlá‰tních pﬁedpisÛ
(vodní zákon,, o v˘robû, rozvodu a
spotﬁebû elektﬁiny, o v˘robû, rozvodu a
vyuÏití topn˘ch plynÛ). Kácení z tûchto
dÛvodÛ musí b˘t oznámeno písemnû
nejménû 15 dnÛ pﬁedem orgánu
ochrany pﬁírody, kter˘ je mÛÏe pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje poÏadavkÛm na ochranu dﬁevin
nebo rozsahu zvlá‰tního oprávnûní
(oznámení musí obsahovat stejné náleÏitosti jako Ïádost povolení ke kácení).
Kácení dﬁevin rostoucích mimo les
se provádí zpravidla v období jejich vegetaãního klidu coÏ je od 1.10. do
31.3. K tomu pﬁihlíÏí orgán ochrany pﬁírody pﬁi vydávání povolení ke kácení.
Îádosti o kácení se mohou podávat
bûhem celého roku nikoliv jen bûhem
doby vegetaãního klidu.
Orgán ochrany pﬁírody je ve smyslu
ustanovení § 5 odst. 2 zákona âNR ã.
634/2004 Sb., o správních poplatcích v
platném znûní (dále jen „zákona o
správních poplatcích“) povinen vybírat
za provedené místní ‰etﬁení správní
poplatek podle ãásti I poloÏky 20 písm.
a) místní ‰etﬁení (komisionální ﬁízení)
dle sazebníku správních poplatkÛ, pﬁílohy zákona o správních poplatcích.
Sankce za pokácení dﬁevin rostoucích mimo les bez povolení (pravomocného rozhodnutí) nebo po‰kození dﬁeviny tak zvan˘m oﬁezem, kter˘ je proveden laicky, bez znalostí fyziologie a
anatomie stromÛ (posoudí orgány
ochrany pﬁírody a âIÎP) jsou následující:
- fyzické osobû mÛÏe b˘t uloÏena pokuta do v˘‰e 20 000 Kã,- za pokácení jednoho kusu dﬁeviny a 100 000

Kã,- za po‰kození nebo pokácení skupiny dﬁevin rostoucích mimo les
- fyzické osobû pﬁi v˘konu podnikatelské ãinnosti a právnické osobû mÛÏe
orgán ochrany pﬁírody uloÏit pokutu
aÏ do v˘‰e 1 000 000 Kã,Náhradní v˘sadby a vhodnost
v˘sadeb v zastavûném území obcí
Ke kompenzaci ekologické újmy
vzniklé pokácením dﬁevin se v souladu
s ustanovení § 9 odst. 1 zákona ukládá
Ïadateli provedení náhradní v˘sadby o
novû vysázenou zeleÀ (pravidelná zálivka, ochrana proti ‰kÛdcÛm a mechanickému po‰kození) a zaji‰tûní následné péãe po nezbytnû nutnou dobu, nejv˘‰e v‰ak na dobu 5-ti let.
Náhradní v˘sadbu lze uloÏit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Ïadatele o kácení dﬁevin rostoucích mimo
les, jen s pﬁedchozím souhlasem jejich
vlastníka.
Obãan nemÛÏe tedy bez souhlasu
vlastníka umístit dﬁevinu na jeho pozemek. V minulosti k tomuto docházelo
ve velké míﬁe. Na základû toho pak
vznikají mylné domnûnky obãanÛ, kteﬁí
si v dobré víﬁe pﬁed sv˘m bytov˘m
domem (na pozemku obce ãi jiné
osoby) vysázeli dﬁeviny a povaÏují je
svÛj majetek, kter˘ si pak hájí ãi o nûm
chtûjí rozhodovat zda ho pokácí ãi nikoliv. V tomto pﬁípadû se v‰ak dﬁevina
stává majetkem obce a osobou, která
tedy rozhoduje o jejím osudu. Obec
buì tuto dﬁevinu oﬁeÏe nebo zaÏádá o
vydání povolení k pokácení.
Nevhodné dﬁeviny k v˘sadbû do intarvilánu mûsta jsou zejména topoly,
které jsou po dosaÏení vûku 40 let na
vrcholu sv˘ch produkãních moÏností a
velmi ãasto u nich dochází pouze ke
sniÏování pevnosti dﬁeva a celkové stability, která se projevuje pﬁi ‰patn˘ch
povûtrnostních podmínkách (dochází k
odlamování a opadu vûtví). Topoly jsou
rychlerostoucí dﬁeviny, které brzo ztrácí
svoji stabilitu a díky tûmto vlastnostem
jsou naprosto nevhodné k v˘sadbû v
intravilánu mûsta. Tyto skuteãnosti doplÀuje je‰tû mnoÏství létajícího chm˘ru,
které tyto stromy produkují, coÏ vede
ke zneãi‰Èovaní pﬁilehlého okolí stromÛ
vãetnû movit˘ch (automobily) a nemovit˘ch vûcí (budov). Nevhodn˘mi dﬁevinami jsou i ovocné stromy, které po dozrání plodÛ zneãi‰Èují veﬁejná prostranství a letájící bodav˘ hmyz útoãí na kolemjdoucí obãany. Jako adekvátní náhrada se pouÏívá rÛzn˘ch kultivarÛ
(Pokraãování na následující stranû)
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tûchto ovocn˘ch dﬁevin, které pak neplodí ovoce vÛbec nebo jen v malé
míﬁe. Plody tûchto dﬁevin jsou malé a
slouÏí pouze pro okrasu.
Dal‰í nevhodnou dﬁevinou je tis ãerven˘, neboÈ je jedovat˘ a hrozí zde reálné nebezpeãí pﬁi pozﬁení jakékoliv
ãásti dﬁeviny zejména dûtmi (mimo
ãerven˘ch bobulí, které jedovaté nejsou).
Vzhledem k geografickému poloÏení
mûsta Roudnice nad Labem jsou nejvhodnûj‰í k v˘sadbám zejména listnaté
stromy místní provenience (lípa, javor,
jeﬁáb, jasan, dub, buk ....). Na svém pozemku v intravilánu mûsta si obãan
mÛÏe vysadit jakoukoliv dﬁevinu bez
pﬁede‰lého souhlasu orgánu ochrany
pﬁírody. Pouze pokud se jedná o extravilán obce a jde o introdukované (nepÛvodní) dﬁeviny je potﬁeba v˘jimky ve
smyslu ustanovení § 5 odst. 4 a 5 zákona âNR ã. 114/1992 Sb., o ochranû
pﬁírody a krajiny v platném znûní k zámûrnému roz‰íﬁení geograficky nepÛvodního druhu rostliny, respektive roz‰íﬁení kﬁíÏencÛ rostliny do krajiny. V
souãasné dobû mají obãané zájem pﬁedev‰ím o vysazování kﬁíÏencÛ topolu
ãerného (Populus nigra) a topolu Maximowiczova (Populus maximowiczii) klon - J 105 k energetick˘m úãelÛm.

Péãe o dﬁeviny (obãanskoprávní
spory)
V souãasné dobû neexistuje Ïádn˘
právní pﬁedpis, kter˘ by nûjak˘m zpÛsobem omezoval vlastníka pozemku
(vztaÏeno na intravilán mûsta ãi obce)
v tom, jaké druhy dﬁevin a v jaké vzdálenosti od hranice svého pozemku dﬁeviny vysadí.
Dle zákona âNR ã. 114/1992 Sb., o
ochranû pﬁírody a krajiny v platném
znûní v‰echny dﬁeviny jsou chránûny
podle ustanovení § 7 odst.1 zákona
âNR ã. 114/1992 Sb., ochranû pﬁírody
a krajiny (dále jen „zákon“) pﬁed po‰kozováním a niãením, pokud se na nû nevztahuje ochrana pﬁísnûj‰í (§ 46 a 48
zákona) nebo ochrana podle zvlá‰tních
pﬁedpisÛ. Podle § 7 odst.2 zákona je
péãe o dﬁeviny, zejména jejich o‰etﬁování a udrÏování je povinností
vlastníkÛ. Pﬁi v˘skytu nákazy dﬁevin
epidemick˘mi ãi jin˘mi jejich váÏn˘mi
chorobami, mÛÏe orgán ochrany pﬁírody uloÏit vlastníkÛm provedení nezbytn˘ch zásahÛ, vãetnû pokácení dﬁevin.
Tato situace je ﬁe‰ena vÏdy ve spolupráci s rostlinolékaﬁskou správou.
Pokud pﬁesah vûtví obtûÏuje stûÏovatele nad míru pﬁimûﬁenou pomûrÛm
a pokud vlastník dﬁeviny na základû
prokazatelné v˘zvy toto neprovede

sám, lze situaci ãásteãnû ﬁe‰it za pouÏití § 127 odst.1 obãanského zákoníku
a to tak, Ïe ve vhodné roãní dobû provedete ‰etrn˘ oﬁez dﬁevin. Tímto zásahem v‰ak nesmí dojít k jejich závaÏnému po‰kození ãi likvidaci (oﬁez musí b˘t
proveden odbornû se znalostí fyziologie a anatomie stromÛ).
Pokud není moÏná dohoda se sousedem, je tﬁeba pﬁípad kvalifikovat jako
obãanskoprávní spor a stûÏovatel má
moÏnost obrátit se na soud.
Pokud se t˘ká moÏnosti ﬁe‰ení situace za pouÏití § 5 obãanského zákoníku,
tj.poskytnutí právní ochrany uloÏením
obnovení pﬁede‰lého stavu, je orgán
ochrany pﬁírody na základû zku‰eností
s ﬁe‰ením podobn˘ch pﬁípadÛ toho názoru, Ïe rÛst stromÛ na hranici pozemku není zﬁejm˘m zásahem do pokojného stavu. V tomto pﬁípadû nelze stanovit poslední okamÏik pokojného stavu
(vysazení dﬁeviny, dosaÏení její urãité
v˘‰ky, apod.), a proto nelze naﬁídit jeho
obnovení. Zde je tﬁeba konstatovat, Ïe
vlastní rÛst dﬁeviny nelze kvalifikovat
jako zásah, zpÛsoben˘ ãlovûkem,
neboÈ se jedná o v˘vojov˘ proces, vyvolan˘ biologick˘mi pochody. Státní
správû v tomto pﬁípadû nepﬁíslu‰í zasahovat do vlastnick˘ch práv fyzick˘ch
osob.
v.k.

POSLANCI ODMÍTLI POMOCI OBCÍM A MùSTÒM.
SAMOSPRÁVY SE TAK BUDOU MUSET ZADLUÎIT.
Starostovské hnutí nesouhlasí s nezodpovûdn˘m hlasováním poslancÛ o státním rozpoãtu, kdy byl zamítnut
návrh poslance Miroslava Kalouska (TOP 09) na sníÏení
v˘dajÛ ministerstev (jejich vlastní spotﬁeby) a pﬁesun
takto uspoﬁen˘ch prostﬁedkÛ obcím a men‰ím mûstÛm.
Poslanci tak dali zelenou dal‰ímu zadluÏení a pﬁitom odmítli návrh, kter˘ mohl sníÏit objem veﬁejného dluhu.
Návrh exministra financí by uspoﬁil ve státním rozpoãtu
ãástku 2,033 miliard a tyto prostﬁedky distribuoval ve v˘‰i
517 Kã na jednoho obyvatele mezi obce a mûsta do 10 tis.
obyvatel. Právû tyto samosprávy se pot˘kají s v˘padky ve
sv˘ch rozpoãtech, pﬁitom v‰ak mají financovat jiÏ rozpracované projekty, jinak mohou o peníze z fondÛ EU pﬁijít. Men‰í
samosprávy na rozdíl od vût‰ích sídelních celkÛ si nejsou
schopny zajistit prostﬁedky na povinnou spoluúãast pﬁi ãerpání evropsk˘ch penûz jin˘m zpÛsobem, neÏ se dále zadluÏit. Banky v‰ak preferují pﬁedev‰ím zaji‰tûní komerãními nemovitostmi, kter˘mi pochopitelnû men‰í samosprávy disponují jen omezenû.
PﬁedloÏen˘ návrh poslance Kalouska by z celkového
poãtu 6244 obcí a mûst mûl pozitivní dopad na 6111 z nich,
v nichÏ Ïijí ãtyﬁi milióny obãanÛ. Návrh krátil v˘daje státního aparátu v jin˘ch kapitolách státního rozpoãtu a nezvy‰oval tak zadluÏení státu, ke kterému by jinak dal‰ím za-
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dluÏením obcí a mûst do‰lo. Ministerstvo financí jiÏ nyní
eviduje zv˘‰ené zadluÏování obcí, které je vyvoláno snahou
realizovat rozpracované projekty. Tyto pozitivní dopady poslanci odmítli, kdy 54 z nich návrh zamítlo, 44 podpoﬁilo a
zbylí se zdrÏeli ãi nehlasovali.
„Poslanci upﬁednostnili napﬁíklad nákup koÏen˘ch ta‰ek
na ministerstva pﬁed pomocí mûstÛm a obcím a jejich obãanÛm. Samosprávy se dále více zadluÏí, aby dokonãily rozpracované projekty. Situace je skuteãnû váÏná. Pﬁí‰tí rok
bude ﬁada obcí a mûst stát pﬁed rozhodnutím, zda od evropsk˘ch projektÛ neodstoupit,“ podotkl Petr Gazdík, starosta
obce Suchá Loz, pﬁedseda hnutí Starostové a nezávislí.
Ten podotkl, Ïe starostové byli jedinou skupinou, kteﬁí nechtûli státní peníze pro sebe, ale ﬁe‰it problémy obãanÛ
sv˘ch mûst a obcí. „Na‰e obec má v pﬁí‰tím roce realizovat
evropsk˘ projekt stavby kulturního a enviromentálního centra. Díky rozpoãtov˘m v˘padkÛm v‰ak uÏ teì víme, Ïe nám
chybí na ná‰ povinn˘ podíl pﬁes pÛl miliónu korun a nemáme, kde je vzít, jsme malá obec,“ uvedl starosta obce Vysoké Pole na Vala‰sku Josef Zicha. Banky podle starosty jiÏ
obci nepÛjãí, starosta proto zvaÏuje, Ïe poÏádá obãany obce
o pÛjãku obci. „Vûﬁili jsme, Ïe peníze budou schváleny. Tûch
517 Kã by celkem obci pﬁineslo pﬁes 400 tis. Kã,“ uzavﬁel starosta Zicha.

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.

