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KOMUNÁLNÍ VOLBY
2014

V pátek 10. a sobotu 11. ﬁíjna
2014 probûhly v na‰í obci Homole u Panny komunální volby do
zastupitelstva obce.
Z 305 oprávnûn˘ch osob pﬁi‰lo
vhodit volební lístek 228 voliãÛ,
coÏ je 74,75% úãast. Ve volební
místnosti bylo poté seãteno 1 471
platn˘ch hlasÛ.
Podrobné v˘sledky 7 zvolen˘ch zastupitelÛ si mÛÏete prohlédnout v tabulce níÏe.
Podrobné v˘sledky komunálních voleb v na‰í obci najdete na
elektronické úﬁední desce na na‰ich webov˘ch stránkách:
www.homoleupanny.cz
V pﬁí‰tím ãísle Homolského obãasníku vám zveﬁejníme funkce
zvolen˘ch kandidátÛ v zastupitelstvu.

Název volebních
sdružení

Příjmení, jméno

Věk

Politická Pořadí na Počet hlasů
příslušnost
HL

%

Ptáček Ladislav

64

BEZPP

1

149

22,04

Mužíková Dagmar

34

BEZPP

4

110

16,27

Choura Václav

71

BEZPP

2

109

16,12

Pinc Zdeněk

58

BEZPP

3

79

11,68

Hála Jaroslav

46

BEZPP

1

95

22,94

Ptáček Lukáš

34

BEZPP

3

91

21,98

SNK místních Dobiáš Josef
částí Homolska

64

BEZPP

1

43

22,51

Homolsko
2014

Nezávislí pro
Homolsko

„Jako pﬁedseda Kulturního v˘boru pﬁi OÚ Homole u Panny bych chtûl podûkovat nejen ãlenÛm KV, ale i v‰em obãanÛm obce, kteﬁí se podíleli na poﬁádání nebo organizování na‰ich obecních akcí. Podûkování patﬁí i v‰em, kteﬁí jak˘mkoJarda Hála
liv jin˘m zpÛsobem podpoﬁili na‰í práci“.

Vítání obãánkÛ, ‰kolákÛ
a patnáctilet˘ch
Ve stﬁedu 27. srpna starosta Ladislav Ptáãek uvítal na‰e
nové obãánky, kteﬁí se za poslední rok narodili. Poté uvítal
a popﬁál mnoho úspûchÛ i leto‰ním prvÀáãkÛm, kteﬁí se na
rozdíl od nûkter˘ch, jiÏ ostﬁílen˘ch ‰kolákÛ, na vstup do ‰koly
tû‰í.
Nakonec popﬁál patnáctilet˘m, kteﬁí mají jiÏ nakroãeno do
Ïivota, a to volbou ‰koly pro budoucí povolání.
Po uvítání a pﬁedání drobn˘ch dárkÛ se pan starosta se
v‰emi oslavenci vyfotografoval.
NeÏ se dûti vrátily na svá místa, jiÏ mûly na stole pﬁipravené poho‰tûní - chlebíãek a zákusek. V‰e zapily malinovkou.
Letos se akt vítání poﬁádal v Myslivnû, a to hned ze dvou
dÛvodÛ. V souãasné dobû v zasedací místnosti Obecního
úﬁadu probíhá rekonstrukce elektrického vedení a práce
s tím spojené. A hlavnû letos se vítalo 16 oslavovan˘ch dûtí
a do zasedaãky bychom se v‰ichni prostû neve‰li.
Proto zástupci mysliveckého sdruÏení Hubert, kteﬁí byli
velmi vstﬁícní, umoÏnili tuto akci poﬁádat v jejich klubovnû.
Za to jim patﬁí velké podûkování.
Dûkujeme.
E.S.

Narozeni v roce 2014:
Genzor Tomá‰
Hora Alfréd
Jílek Tadeá‰
Markusová Kateﬁina
Vacek Petr
Zitová Lucie
Do 1. tﬁídy nastoupí:
Horãík Petr
MuÏík Jakub
Oravec Jiﬁí
Zita Jan
Îi‰ka David
Patnácté narozeniny
oslavili:
BroÏová AneÏka
Guttmann Jakub
Janda Patrik
MuÏíková Anna
Pavle David
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V˘let do ZOO Liberec
Jak jiÏ je u nás tradicí na konci letních prázdnin vyjel v sobotu
23. srpna z Homolské návsi autobus, letos pro velk˘ zájem, dva
autobusy smûrem do ZOO v Liberci.
Cesta rychle ubûhla a dûti s rodiãi a rodinn˘mi pﬁíslu‰níky jiÏ
procházeli bránou do areálu zoologické zahrady.
S posledními pokyny, v kolik hodin je sraz u autobusu k odjezdu se kaÏd˘ vydal po své trase na prohlídku nejen zvíﬁat, ale i náv‰tûvu dûtsk˘ch koutkÛ pro zábavu i pouãení.
Pochopitelnû se zastavovali i u stánkÛ s obãerstvení a suven˘ry. Zoologická zahrada je pomûrnû rozlohou malá a tak se úãastníci zájezdu postupnû scházeli v oddechovém koutku, kde jiÏ znavení ãekali na odjezd. A jiÏ se jelo domÛ. V 17 hodin se na Homolské návsi otevﬁeli dveﬁe autobusÛ a v˘letníci znavení, leã plni
záÏitkÛ, vystupovali a kráãeli ke sv˘m domovÛm.
Mû zb˘vá neÏ podûkovat za v‰echny v˘letníky organizátorÛm
v˘letu a kulturnímu v˘boru obce Homole u Panny, kteﬁí opût odvedli dobrou práci.
E.S.

JUBILANTI...

MuÏíková Marta

Blahopﬁejeme

Pilníková Jana

Podhora Jiﬁí

Pilníková
Jana
Barboﬁík
Jiﬁí
MuÏíková
Marta
Podhora
Jiﬁí
Krejza
Hynek
Îáková
Libu‰e
PruÏincová
Ladislava
Procházka
Jindﬁich

04. 07. 70. let
Homole u Panny
06. 07. 65. let
Lhota pod Pannou
12. 07. 80. let
Lhota pod Pannou
20. 08. 70. let
Lhota p. P. - Gebina
24. 08. 75. let
Suletice
24. 09. 65. let
Nová Ves u Plánû
07. 10. 65. let
Doubravice
14. 10. 70. let
Babiny II.
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HOMOLSK¯ POHÁR 2014 - 4. ROâNÍK
Dne 16. 8. 2013 se od 09:00 hod.
konal na hﬁi‰ti u hospody v obci Homole u Panny 4. roãník turnaje v malé kopané o Homolsk˘ pohár. Leto‰ního roãníku se zúãastnilo celkem 5 t˘mÛ, tedy
o jeden více neÏ v roce 2013 a to konkrétnû trojnásobn˘ vítûz a obhájce trofeje t˘m Valtíﬁova, dva t˘my z Homole a
dva t˘my z Ústí nad Labem hrající futsalové soutûÏe.
Turnaj se hrál systémem kaÏd˘ s
kaÏd˘m na 2 x 15 minut, v pﬁípadû remízy rozhodovaly o vítûzi penalty. Po
odehrání základní skupiny bylo na ﬁadû
finále, hrané také na 2 x 15 minut,
které odehrál vítûz skupiny proti druhému t˘mu. O poﬁadí ve skupinû rozhodovalo:
1) více bodÛ (za v˘hru 3 body, v˘hra
po penaltách 2 body, prohra po penaltách 1 bod, prohra 0 bodÛ)
2) pﬁi rovnosti bodÛ dvou t˘mÛ rozhoduje vzájemn˘ zápas

FK Homole

3) pﬁi rovnosti bodÛ více t˘mÛ - minitabulka vzájemn˘ch zápasÛ
a) body ze vzájemn˘ch zápasÛ
b) rozdíl skóre ze vzájemn˘ch
zápasÛ

Vûtru‰e

Valtíﬁov
P¤EHLED ZÁPASÒ:
01) Valtíﬁov - Hosako
02) FK Homole - Vûtru‰e
03) Velbloudi - FK Homole
04) Valtíﬁov - Vûtru‰e
05) Hosako - Vûtru‰e

FC Velbloudi

14:1
7:0
1:4
5:0
0:4
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(10:0)
(4:0)
(1:2)
(3:0)
(0:1)

06)
07)
08)
09)
10)

Velbloudi - Valtíﬁov
FK Homole - Valtíﬁov
Hosako - Velbloudi
Vûtru‰e - Velbloudi
FK Homole - Hosako

Hosako
1:4
(0:1)
3:4
(2:0)
1:10
(0:7)
1:7
(1:5)
13:1
(6:1)
(Dokonãení na následující stranû)

TABULKA
1. Valtíﬁov
2. FK Homole
3. Velbloudi
4. Vûtru‰e
5. Hosako

4
4
4
4
4

4
3
2
1
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
1
2
3
4

0
0
0
0
0

0
2
2
3
4

27:5 12
27:6
9
19:10 6
05:19 3
03:41 0

FINÁLE
11) Valtíﬁov - FK Homole 6:2 (3:0)
KONEâNÉ PO¤ADÍ
1. Valtíﬁov
5
2. FK Homole 5
3. Velbloudi
4
4. Vûtru‰e
4
5. Hosako
4

4
3
2
1
0

0
0
0
0
0

33:7
29:12
19:10
05:19
03:41

15
9
6
3
0

nejlep‰í brankáﬁ: BR¯DA Josef
(Valtíﬁov)
nejlep‰í hráã:
RÒÎIâKA Franti‰ek (FK Homole)
nejlep‰í stﬁelec: JACKEL Vladimír
(Valtíﬁov)
12 gólÛ
TABULKA ST¤ELCÒ:
1. JACKEL Vladimír
2. S¯KORA Jan
3. BENE· Jan
4. HODÍK David
4. TAUSCHE Daniel

(Valtíﬁov)
(FK Homole)
(Velbloudi)
(Valtíﬁov)
(FK Homole)

ROZHODâÍ: KO·ËÁL Milan

z historie
Li‰kov
(Lischken) - 515 m n. m. Osada leÏící necelé dva kilometry severnû od Bláhova (k nûmuÏ patﬁila 1850 aÏ 1950),
vznikla v‰ak mnohem pozdûji. Jméno
dostala po majiteli Li‰kovi. V tvrd˘ch
klimatick˘ch, terénních a komunikaãních podmínkách tu koncem 1. ãtvrtiny
20. století v 7 domech bydlelo 37
NûmcÛ. Docházku do ‰koly v Suleticích
a pozdûji v Homoli by zdej‰ím dûtem
dnes asi jen málokdo závidûl. Po polovinû 20. století Li‰kov jako sídelní jednotka zaniká a definitivnû se mûní na
rekreaãní osadu. Nûkolik pÛvodních
rozmûrn˘ch stavení je postupnû doplÀováno men‰ími rekreaãními domky.
Krásná, ale odlehlá a v zimû tûÏko dostupná poloha vísky (stále sem vede
jen pra‰ná komunikace) je zarámována svûÏími svahov˘mi loukami a pastvinami s v˘hledy k Bukové hoﬁe. Po turisticky znaãené cestû z Bláhova k rozcestí nad Li‰kovem pﬁijdeme po chvíli k
rozloÏitému buku lesnímu, prohlá‰enému za památn˘ strom.

Babiny II
(Babina B) - 465 m n. m. - Podhorská
víska bez zﬁetelnû vytvoﬁené návsi, se

12 gólÛ
09 gólÛ
06 gólÛ
06 gólÛ
06 gólÛ

/
/
/
/
/

5
5
2
5
5

zápasÛ
zápasÛ
zápasy
zápasÛ
zápasÛ

SPONZO¤I:
Obec Homole u Panny (pﬁispûla finanãním pﬁíspûvkem)
Hostinec u HoráãkÛ (poskytl hﬁi‰tû a zázemí)
Obchod Franzovi (poskytl lavice a sluneãníky)
Josef Dobiá‰ (poskytl pﬁíspûvek na zakoupení dresÛ pro
t˘m FK Homole)
Vítûzství v turnaji tedy opût obhájil t˘m Valtíﬁova, kter˘ tak
získal jiÏ ãtvrté prvenství a je tak dosud jedin˘m vítûzem Homolského poháru v historii. Pﬁí‰tí roãník by se mûl uskuteãnit stejnû jako letos v polovinû srpna.
Daniel Tausche - spolupoﬁadatel

Obec Li‰kov a Babiny II
zástavbou rozpt˘lenou na svazích mûlkého údolí drobného vodního toku pod
kopcem PláÀ (596 m n. m.), byla dﬁíve
samostatnou obcí. Dnes (od r. 1961) je
administrativní souãástí Homole u
Panny. Do katastru Babin II patﬁí je‰tû
osada Nová Ves u Plánû a vysoko poloÏené seskupení nûkolika stavení (540
- 570 m n. m.) zvané PláÀ. První písemná zmínka pochází z r. 1532 a je ob-

saÏena v obnoveném deskovém vkladu z r. 1543, lze v‰ak dÛvodnû pﬁedpokládat, Ïe ves existovala jiÏ mnohem
dﬁíve. Kolem r. 1200 byl majitelem oblasti ãesk˘ ‰lechtic, ﬁeholník a muãedník Hroznata Tepelsk˘ (1170 - 1217) a
spravoval ji ze svého dvorce, kter˘ se
nacházel v Litomûﬁicích. V r. 1180 ji z
vût‰í ãásti pﬁidûlil rytíﬁskému ﬁádu johanitÛ (nyní maltézskému). Od r. 1787
byla obec vedena pod Velk˘m Bﬁeznem. Zpoãátku patﬁila pravdûpodobnû
ﬁádu nûmeck˘ch rytíﬁÛ, pozdûji Vald‰tejnÛm a VartemberkÛm. Od 16. stol.
pﬁipadla k velkobﬁezenskému panství
(majiteli byli postupnû Salhausenové,
Dietrichsteinové a Harrachové). Pak se
stala císaﬁsk˘m majetkem. Za v‰eobecného rozvratu, panujícího po ukonãení 30tileté války, tu Ïilo jen nûkolik
obyvatel. Pozdûji se jejich poãet sice
velmi pozvolna, ale trvale zvy‰oval. V r.
1820 tu v 10 domech Ïilo 50 obyvatel,
v r. 1880 ve 12 domech o 8 obyvatel
více. Lidé si zaji‰Èovali Ïivobytí pﬁedev‰ím dobytkaﬁením a polaﬁením. Rodiãe posílali své dûti do ‰koly v Homoli.
Po obou stranách cesty ze Suletic
pﬁes PláÀ a Li‰kov do Zubrnic stály v
Babinách II ovocné sady (jablonû,

(Dokonãení na následující stranû)
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hru‰nû, ‰vestky, tﬁe‰nû, oﬁechy). Ovoce se koÀsk˘mi a kravsk˘mi potahy dováÏelo do pﬁístavu ve Velkém Bﬁeznû, odkud
se po Labi pﬁeváÏelo do Ústí n. L., ale i do Nûmecka. Sady
se tu nacházely pﬁibliÏnû od r. 1800 do r. 1979, kdy byly zdej‰ím JZD vykáceny za úãelem zﬁízení pastvin pro skot.
Krátce po ukonãení 2. svûtové války, mûlo zdej‰í dûní
„standardní“ prÛbûh. Zaãátkem 50. let dospívá stav k rychlému kolapsu. V 80. letech 20. stol. je sídlo bez stál˘ch obyvatel. Stavební fond se pak daﬁí udrÏovat formou rekreaãního vyuÏívání jen se stﬁídav˘mi úspûchy; zhroucením ﬁady
objektÛ s dochovan˘mi prvky lidové architektury dochází k
nenahraditeln˘m ztrátám. Kaple z 19. stol. byla od r. 1960
rozebírána na stavební materiál. V r. 1991 zde vzniklo zaﬁízení Ekofarma Babiny II, hlavním zamûﬁením je chov skotu,
koz a koní, z estetick˘ch a ekologick˘ch dÛvodÛ je dávána
pﬁednost ménû intenzivním formám produkce.
PÛvodní ãeská podoba Babina (1337) dává moÏnost dvojího v˘kladu vzniku tohoto místního jména. Jde o utvoﬁení pﬁípony -ina od muÏského osobního jména Baba, Babova ves.

Nebo jako je „dubina“ dubov˘ les, mÛÏe „babina“ b˘t les, kde
rostou „báby“, babyky. Tvar mnoÏného ãísla je aÏ pozdûj‰í.
Oznaãení II je pouÏíváno pro odli‰ení od Babin I. Dﬁíve a
bûÏnû u nûmeck˘ch ekvivalentÛ Babina se Ïádoucího odli‰ení dosahovalo pomocí dvojic písmen a - b, resp. A - B.
Rodi‰tû nûmeckého historika Wenzela Hieke. Pamûtní
kámen pﬁi silnici.
Wenzel Hieke (* 1. 7. 1852 - 3. 4. 1895) byl knihovníkem
Spolku pro dûjiny NûmcÛ v âechách (Vereins für Geschichte
der Deutschen in Böhmen) a konzervátorem ãeského Zemského úﬁadu pro ochranu památek. Od r. 1890 zaãal pracovat na edici listin, t˘kajících se nejstar‰ích dûjin Ústí. Od odchodu Friedricha Sonnewenda - nejv˘znamnûj‰í osobností
poãátku historické vlastivûdy na Ústecku, prvního archiváﬁe a
kronikáﬁe mûsta a autora prvních nûmecky psan˘ch dûjin
mûsta Ústí n. L. „Geschichte der Königlichen Freistadt Aussig“ (doãkaly se celkem 3 vydání - v l. 1844, 1855 a 1918) se správou archivu v Ústí n. L. nikdo nezab˘val, a tak musel
Hieke mnoho vûcí vyhledat a uspoﬁádat. Ve skuteãnosti se
tak stal externím archiváﬁem mûsta.
Zdroj www.ukp98.cz
E.S.
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Práce na polích pﬁi Ïních
Léto bylo v plném proudu, na polích
a záhumenkách zrálo obilí. Nejdﬁíve se
sekala tráva a su‰ilo se seno. MuÏi nastoupili s peãlivû naklepan˘mi kosami.
První se zasekl do ãerstvé trávy, ostatní se ﬁadili za ním a jiÏ se loukou táhli
dlouhé ﬁádky pokosené trávy. Za nimi
Ïeny pokosenou trávu rozhazovaly a
natﬁásaly, aby rychleji uschla. NeÏ se
usu‰ené seno dostalo na vÛz a poté do
stodoly, Ïeny jej nûkolikrát hrábûmi
otáãely a v pﬁípadû hrozícího de‰tû nakupily do kopek. V pﬁípadû JZD, pozdûji Státního statku se jiÏ pouÏívali sekací stroje a tzv. obracáky.
Sotva bylo seno ve stodolách, na po-

lích jiÏ zrály klasy obilí. Opût se nabrousily kosy, na které se pﬁipnula dﬁevûná konstrukce na rovnání posekaného, a sekalo se obilí. Îeny jej tentokrát
sbíraly do náruãe a pomocí povﬁísel vázaly snopy a stavûly je do panákÛ, kde
klasy dosychaly. Z malého hospodáﬁství se poté vozily do vût‰ího dvora k
mlátiãce.
Na velké spoleãné pole se pﬁitáhla
mlátiãka a zrno od slámy se dûlilo rovnou na místû.
Byla to dﬁina, kterou si my mlad‰í ani
nedokáÏeme pﬁedstavit.
Roky bûÏely a na polích ruãní práci
nahradily kombajny, které chrlily jiÏ

ãisté zrno do valníkÛ pﬁipojen˘ch k traktorÛm.
Mnozí, kteﬁí toto sami zaÏili, vzpomenou a mladí poznají, Ïe tu vÏdy nebyly
na v‰echno stroje a kaÏd˘ sedlák
musel v‰e obdûlávat ruãnû.
E.S.

Keramická dílna v obci
V úter˘ 7. ﬁíjna v 18.00 hodin vcházím do prostor novû zﬁízené keramické dílny v budovû b˘valé homolské ‰koly. Ve dveﬁích mû vítá pan
Luká‰ Ptáãek a v‰e mi ukáÏe. Po prohlídce prostor do‰lo koneãnû na
mé dotazy. Mezi tím pﬁicházejí dal‰í hosté, kteﬁí by rádi tuto dílnu do budoucna nav‰tûvovali.
„A jak to v‰echno zaãalo?“, táÏi se Luká‰e.
„Byl to takov˘ spoleãn˘ nápad s Hankou a Ilonkou Hálov˘mi, kdyÏ
jsme je‰tû nedávno chodili do základní ‰koly ve Velkém Bﬁeznû k paní
Koﬁínkové na keramiku.“
Dále probíhaly debaty na téma dílensk˘ch prostor a rozebíralo se, jak
poﬁídit vypalovací pec. Bylo vûcí velkého ‰tûstí, Ïe u jedné takové debaty byl pﬁítomen pan MUDr. Jiﬁí Krombholz a nabídl, Ïe vypalovací pec
vlastní a pro tyto úãely ji zapÛjãí s tím, Ïe by keramiku nûkdo vedl a dohlédl na správnou manipulaci s pecí pﬁi vypalování.
Obecní úﬁad zajistil prostory, bude hradit náklady na osvûtlení a provoz pece. A opût to byl pan Krombholz, kdo zakoupil barvy na vymalování místností, stoly a poliãky. Dílna je tedy zaﬁízená, je k dispozici keramická hlína, formiãky a dal‰í v‰emoÏné potﬁeby s tím spojené. KaÏd˘
si mÛÏe pﬁinést i své vlastní formiãky - dle své pﬁedstavy.
Vstupné bude dûti 50,- Kã a dospûlí 100,- Kã na osobu a v˘robky si
dotyãn˘ mÛÏe odnést domÛ. Z vybran˘ch penûz se bude hradit nov˘
materiál na v˘robu.
Tímto bych chtûla panu Krombholzovi za aktéry tohoto projektu a
v‰echny obyvatele obce, velice podûkovat, a to za zapÛjãení pece a
sponzorské dary. Dûkujeme.
Otevírací doba:
Úter˘ - dûti
Stﬁeda - dospûlí

od 17.00 do 18.30 hodin
17.00 do 18.30 hodin

Hlavní dozor nad dílnou mají: Luká‰ Ptáãek,
Hana Hálová, Ilona Hálová. A mû nezb˘vá, neÏ
této dílnû popﬁát plynul˘ provoz a mnoho krásn˘ch
v˘robkÛ.
E.S.
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Ble‰í trh
V sobotu 5. ãervence byl, nejen pro
na‰e obãany, uspoﬁádán ãleny kulturního v˘boru „Ble‰í trh“.
K vidûní a na prodej toho bylo skuteãnû hodnû.
Co nûkomu doma jiÏ neslouÏí a nepotﬁebuje to, to si druh˘ rád poﬁídí.
Tentokrát poﬁadatelé museli prodejní
stoly pﬁesunout do ‰kolky, protoÏe mûli
strach z de‰tû, kter˘ vyhroÏoval po cel˘
den.

Lidé z nûj odcházeli s úsmûvem na
tváﬁi a spokojení. Je‰tû ani nebyl konec
a uÏ se zajímali, kdy bude dal‰í „Ble‰ák“.
Osobnû jsem se tentokrát nezúãastnila, neboÈ jsem mûla v obci Tﬁebu‰ínû
povinnosti poﬁadatele v˘stavy drobného zvíﬁectva u pﬁíleÏitosti Husitsk˘ch
slavností, které jistû nûkteﬁí na‰i obyvatelé také nav‰tívili, proto se role fotografa a komentátora ujal p. Michal Volf
a fotky mi pﬁedal.
Myslím, Ïe za sebou máme dal‰í úspû‰nou akci.
E.S.

V˘pis usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 04/2014, konaného dne 14. 08. 2014
I. ZASTUPITELSTVO OBCE
SCHVALUJE
■ 040/04/2014 uzavﬁení smlouvy o
dílo se spoleãností Renomat Ústí nad
Labem na stavbu „Zateplení objektu
Obecního úﬁadu ã.p. 1, Homole u
Panny“ s cenou díla ve v˘‰i 835 529,50
Kã.
■ 041/04/2014 uzavﬁení pﬁíkazní
smlouvy s Ing. Jaroslavem Vrbou na
v˘kon funkce technického dozoru na
stavbû „Zateplení objektu Obecního
úﬁadu ã.p. 1, Homole u Panny“.
■ 060/04/2014 uzavﬁení smlouvy o
dílo se spoleãností Renomat Ústí nad
Labem na zateplení podlahy pÛdního
prostoru u bytového domu ã.p. 43.
■ 070/04/2014 uzavﬁení smlouvy na
nákup repasovaného kopírovacího
stroje MP 2000 SP za cenu 11 000,Kã.
■ 090/04/2014 rozpoãtové opatﬁení
ã. 2/2014 které upravuje rozpoãtov˘
pﬁíjem na 8 288 tis. Kã a rozpoãtov˘
v˘daj na 8 325 tis. Kã.

Homolsk˘

■ 100/04/2014 prodej pozemkÛ p.ã.
580 o v˘mûﬁe 70 m2, p.ã. 583/1 o v˘mûﬁe 599 m2 a p.ã. 587/2, o v˘mûﬁe
155 m2, oboje k.ú. Suletice, paní
Jílkové Michale za celkovou cenu
12 360,- Kã plus pﬁíslu‰né poplatky.
II. ZASTUPITELSTVO OBCE
NESOUHLASÍ
■ 110/04/2014 s uzavﬁením souhlasného prohlá‰ení se Státním pozemkov˘m úﬁadem o neplatnosti pﬁevodní
smlouvy na pozemku p.ã. 239/12, k.ú.
Homole u Panny.
■ 120/04/2014 s jízdním ﬁádem autobusové linky ã. 451 Petrovice - Suletice, platném od roku 2015, z dÛvodu
zru‰ení stávajícího spoje z Velkého
Bﬁezna do Homole u Panny ve 22:45
hod.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Mgr. Václav Kavan v.r.
místostarosta

V˘pis usnesení ze zasedání
Zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 05/2014,
konaného dne 11. 09. 2014.
I. ZASTUPITELSTVO OBCE
SCHVALUJE
■ 040/05/2014 na základû pﬁedloÏené nabídky na rekonstrukci stﬁechy OÚ, dodavatelem stavebních
prací spoleãnost Renomat, s.r.o.,
Ústí nad Labem a povûﬁuje starostu
obce Ladislava Ptáãka uzavﬁít s
touto spoleãností smlouvu o dílo.
II. ZASTUPITELSTVO OBCE
SOUHLASÍ
■ 050/05/2014 s vyhlá‰ením zámûru na zﬁízení sluÏebnosti u pozemkÛ p.ã. 432 a 475, oboje k.ú.
Lhota pod Pannou.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Mgr. Václav Kavan v.r.
místostarosta

Zpravodaj pro obãany a pﬁátele Homolska. • Vydává Obec Homole u Panny (Homole u Panny 1,
400 02 Ústí nad Labem). Zpravodaj pﬁipravuje E. Struhárová, estruhar@seznam.cz, tel.: 723 959 914.
Vychází ãtyﬁikrát roãnû. • Náklad 250 kusÛ. • V˘tisk zdarma.
Evidenãní ãíslo MK âR E 10227.

