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Hodnû zdraví, ‰tûstí a úspûchÛ

v roce 2015 pﬁejí v‰em obãanÛm
LADISLAV PTÁâEK, starosta, JAROSLAV HÁLA, místostarosta.

Zastupitelstvo obce a zvolené funkce
■ Ladislav Ptáãek - starosta obce Homole u Panny
■ Jaroslav Hála - místostarosta obce Homole u Panny
ZASTUPITELÉ OBCE
Ladislav Ptáãek, Jaroslav Hála,
Ing. Václav Choura, Zdenûk Pinc,
Josef Dobiá‰, Dagmar MuÏíková,
Luká‰ Ptáãek
KONTROLNÍ V¯BOR
■ pﬁedseda: Ing. Václav Choura
ãlenové: Zdenûk Pinc
Martin MuÏík

FINANâNÍ V¯BOR
■ pﬁedseda: Dagmar MuÏíková
ãlenové: Mgr. Václav Kavan
Lucie Juklová
KULTURNÍ V¯BOR
■ pﬁedseda: Luká‰ Ptáãek
ãlenové: Îaneta Koubková
Ilona Hálová

OMLUVA
Ráda bych se touto cestou omluvila panu JANU MUÎÍKOVI ze
Lhoty pod Pannou, kterého jsem
opomnûla zmínit v ãlánku o vybudování místní keramické dílny.
Pan MuÏík obû místnosti zdarma
vymaloval a tím vzniklo pﬁíjemné
prostﬁedí k práci na‰im keramikÛm.
PromiÀ Honzo.
Eva Struhárová

V¯ZVA - Obecní úﬁad Homole u Panny Ïádá obãany, aby do 31.01.2015 sdûlili své názory a pﬁipomínky na
nov˘ systém autobusové dopravy a to písemnû nebo osobnû na OÚ. Vzhledem k situaci, která nastala potﬁebuje OÚ podklady, tzn. pﬁipomínky, stíÏnosti nebo návrhy, aby byly pﬁi jednání s Krajsk˘m úﬁadem argumenty na pﬁípadnû poÏadované úpravy a zmûny.
Obecní úﬁad

Vánoãní koncert Michala Volfa
Se‰el se rok s rokem a my mohli ãtvrtou adventní nedûli,
21. prosince v 18.00 hodin, opût usednout do lavic kostela v
Homoli u Panny a zaposlouchat se do vánoãních písní zprostﬁedkovan˘ch nádhern˘m zpûvem pana Michala Volfa.
Tento koncert se stává rok od roku oblíbenûj‰í, a to se
letos projevilo i vysokou náv‰tûvností.
Pﬁi pohledu do davu hostÛ jsem prohlásila: „Ten kluk to
snad bude muset pﬁí‰tí rok poﬁádat na dvû smûny....!“
Svou druhou píseÀ Michal vûnoval panu Jiﬁímu Barboﬁíkovi, kter˘ se bohuÏel leto‰ního koncertu nedoÏil a také v‰em
ostatním, kteﬁí nás tento rok navÏdy opustili.
Ani jsme se nenadáli a byla tu poslední koleda a rozlouãení, abychom se pak roze‰li do sv˘ch domovÛ plní dojmÛ z
okouzlující atmosféry.
Michale, dûkujeme...!
E.S.

Nová Ves
u Plánû
(Neudörfel) 465 m n. m. Drobné sídlo
bez zﬁetelnû vytvoﬁeného centra v jihozápadnû exponovaném svahu, od severu
chránûné táhl˘m lesnat˘m hﬁebenem, necel˘ kilometr jiÏnû od Babin II. Vznik sídla
jako souãásti velkobﬁezenského panství se
datuje kolem roku 1730. Od roku 1990 je
ãástí obce Homole u Panny. Z pÛvodních
lidov˘ch staveb je zachováno stavení ãp. 5
s rouben˘m patrem a hrázdûn˘m pﬁístavkem hospodáﬁské ãásti. V 60. aÏ 80. letech 20. století byla ves ochuzena o mnoÏství hodnotn˘ch dﬁevûn˘ch objektÛ lidové
architektury (zmizelo nûkolik rouben˘ch
stodol a hrázdûná s˘pka). Souãasnû byla
zástavba postupnû doplÀována novostavbami rekreaãních domkÛ, chat a garáÏí. Po
silnici do Homole procházíme kolem dvou
památn˘ch stromÛ - lip malolist˘ch po
stranách torza kﬁíÏku, z nûhoÏ zbyl jen
spodní díl kamenného podstavce. V názvu
se „u Plánû“ objevuje od roku 1787 na rozli‰ení Nové Vsi.
(Pokraãování na následující stranû)
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PláÀ
(Plan) 540 - 570 m n. m. (1720 Plan) Malá
osada vznikla ze samoty, uvádûné koncem
17. století. Krátce po první svûtové válce ji tvoﬁilo 7 domÛ s 32 obyvateli. Dnes je to seskupení
nûkolika rekreaãních objektÛ, rozpt˘len˘ch na
pﬁíkr˘ch slunn˘ch svazích pod hezk˘m sedlem
ve v˘razném, jinak pﬁeváÏnû lesnatém hﬁebeni.
Stálí obyvatelé tu dnes neÏijí. Z pÛvodní zástavby zbylo jediné stavení s roubenou obytnou
ãástí. Místní jméno pochází od podstatného
jména pláÀ, rovina. Od roku 1990 je ãástí obce
Homole.
zdroj: ukp97.Severní Polabí - obce Ústecka
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Podzimní akce poﬁádané ãleny kulturního

LAMPIONOV¯ PRÒVOD - 26. ﬁíjna pro‰el obvyklé koleãko, náves Homole u Panny, hﬁbitov, Lhota pod Pannou, Gebina
(s mal˘m obãerstvením u manÏelÛ Podhorov˘ch) a opût na návsi v Homoli, kde byly vypu‰tûny lampióny ‰tûstí.
E.S.

MARTINSKÁ TANEâNÍ ZÁBAVA - 16. listopadu na taneãním sále hostince U
HoráãkÛ. K tanci a poslechu hrála skupina BONUS a jako dárek obãanÛm pﬁedvedla své Ïonglérské umûní paní Renata Nûmeãková z Prahy, která v té dobû zde
byla na soukromé náv‰tûvû.
E.S.

MIKULÁ·SKÁ NADÍLKA - 6. prosince naplnily taneãní sál hostince U HoráãkÛ v Homoli u Panny dûti a u kreslení a vû‰ení
papírov˘ch ozdob na pﬁipraven˘ stromeãek se doãkaly pﬁíchodu Mikulá‰e s ãertem a andûlem, od kter˘ch dostaly mnoho
dárkÛ v podobû sladkostí. Nûkolik odváÏlivcÛ pﬁedneslo básniãku, ãi zazpívalo písniãku.
E.S.
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v˘boru obce Homole u Panny v obrazech.

VYSTOUPENÍ TANEâNÍ SKUPINY STARS - Na závûr Mikulá‰ské nadílky zatanãila dûvãata z taneãní skupiny pod vedením
trenérky Evy Struhárové ml.
E.S

ROZSVÍCENÍ STROMU NA NÁVSI - poté se hosté pﬁesunuli na náves, kde byl v 17.00 hodin za zpûvu dûtí, které si pod vedením Ilony Hálové nacviãily v místní hernû koledu, rozsvícen obecní vánoãní strom.
E.S.
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Volby jsou za námi, ale jak to bude dál?
Vybraná skupina voliãÛ obdrÏela pﬁed volbami do sv˘ch schránek základní témata SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ místních ãástí Homolska.
Nepatﬁím do této skupiny vyvolen˘ch a tuto tiskovinu jsem získal náhodou aÏ po volbách. Se zájmem jsem ji prostudoval a zjistil, Ïe opût není
nic nového pod sluncem. Témata jsou témûﬁ doslovnû pﬁevzata z volebního programu Alternativy pro Homolsko pro minulé volební období.
Tento program jsem pokládal za smûs utopie, populistické demagogie
a budovatelsk˘ch hesel. âas bohuÏel ukázal, Ïe mé pﬁedpoklady byly
správné. Alternativa pro Homolsko z programu nesplnila vÛbec nic a tak
ve skuteãnosti podvedla své voliãe. Nyní má program pod nov˘m názvem dál pokraãovat. Pro zdÛvodnûní sv˘ch názorÛ pﬁedkládám porovnání nûkter˘ch témat s realitou v‰edního dne.
Spravedlivé dûlení pﬁíjmÛ ze státní
pokladny
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ místních ãástí Homolska (dále jen SNK)
bude prosazovat, aby se pﬁíjmy z daÀov˘ch v˘nosÛ dûlily spravedlivûji
a aby obãané místních ãástí sami rozhodovali o tom, jak v místních ãástech
peníze investovat.
Podle zákona ã. 128/2000 Sb. O obcích je samosprávnou jednotkou obec,
které jsou peníze z rozpoãtového urãení daní pﬁidûlovány podle velikosti katastrálního území a poãtu obyvatel. Peníze jsou vyuÏívány podle obecního
rozpoãtu. K návrhu rozpoãtu se mohou
obãané vyjadﬁovat, ale rozpoãet schvaluje zastupitelstvo, nikoliv obãané místních ãástí. Penûz není nikdy nadbytek
a podle toho se financují nejpotﬁebnûj‰í
akce.
OkamÏité a razantní sníÏení v˘dajÛ
obce
SNK chce ‰krtat ve v˘dajích obce
o 10 - 15procent a striktní oddûlení v˘dajÛ zbytn˘ch a nezbytn˘ch. Z u‰etﬁen˘ch penûz chce napﬁ. obnovit Obecní
knihovnu.
Zámûr je to sice pozoruhodn˘, ale
zde chybí pﬁesné urãení zbytn˘ch a nezbytn˘ch v˘dajÛ a v˘dajÛ, které se mají
sniÏovat. RovnûÏ chybí konkrétní vyãíslení úspor. Obecní knihovna byla zru‰ena pro mal˘ zájem ãtenáﬁÛ a její obnova by asi nebylo nejlep‰ím vyuÏitím
u‰etﬁen˘ch penûz.
Zmûny v hospodaﬁení v obecních lesích
SNK chce prosadit opatﬁení, která
uãiní obecní lesy v˘dûleãn˘mi. Dále
chce zru‰it funkci odborného lesního
hospodáﬁe a oddûlit hospodaﬁení v lesích od bûÏného hospodaﬁení obce nejlépe zaloÏením obecní obchodní spoleãnosti, která mÛÏe zamûstnat pût
místních lidí. ZpÛsob lesního hospodáﬁství stanovuje zákon ã. 289/1995 Sb.
(lesní zákon). Práce jsou provádûny
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podle lesního hospodáﬁského plánu,
vypracovaného na desetileté období.
Nadﬁízené orgány u nás pﬁi kontrolách
nezjistily Ïádné nedostatky. Lesní
zákon také ukládá vlastníkÛm lesÛ
o v˘mûﬁe nad 50 ha povinnost mít odborného lesního hospodáﬁe. Specifickou vlastností lesního hospodáﬁství je
dlouhodobá návratnost investic. Náklady, vynaloÏené v souãasné dobû na v˘sadbu a pûstební práce se obci vrátí
nejdﬁíve za 80 let. Pokus o zaloÏení
obecní obchodní spoleãnosti se uskuteãnil jiÏ v minulém volebním období.
Zastupitelstvo uloÏilo zastupiteli z Alternativy pro Homolsko vypracování
podnikatelského zámûru na zaloÏení
spoleãnosti. Úkol nebyl ani po roce
splnûn a tím to skonãilo. Pﬁedstava, Ïe
obchodní spoleãnost, která bude hospodaﬁit na 176 ha lesa a zamûstnávat 5
lidí bude prosperovat, je vzhledem
k souãasn˘m v˘nosÛm z lesního hospodáﬁství a dlouhodobé návratnosti investic jenom nesmysl. Zmûny v hospodaﬁení, které poÏaduje SNK, nejsou
beze zmûny lesního zákona realizovatelné. Na opatﬁení, která uãiní lesy v˘dûleãn˘mi, jsem velmi zvûdav˘.
Dotace z fondÛ Evropské unie
SNK tvrdí, Ïe nevyuÏívat moÏnosti
dotací z evropsk˘ch fondÛ je trestuhodné a práce na smyslupln˘ch projektech
musí b˘t denní ãinností vedení obce.
Bûhem pÛl roku musí novû vzniklé zastupitelstvo pﬁedloÏit konkrétní návrhy
1 vût‰ího a 3 men‰ích projektÛ, které

budou financovány z dotaãních titulÛ.
PoÏadavky jsou obecného rázu, opût
chybí návrh konkrétní akce. AutorÛm
témat zﬁejmû uniklo nûkolik detailÛ.
Dotace z fondÛ EU se poskytují na
akce v minimální hodnotû 5 miliónÛ Kã,
pﬁiãemÏ je nutná spoluúãast obce. Náklady na vypracování projektu, v˘bûrové ﬁízení a administraci Ïádosti se pohybují ﬁádovû ve statisících korun. Na
dotaci není právní nárok, takÏe není jistota, Ïe bude dotace poskytnuta.
Pﬁedstava, Ïe zastupitelstvo dokáÏe
za pÛl roku pﬁedloÏit projekty za 20 miliónÛ Kã, mnohokrát pﬁevy‰uje fantasii
autorÛ sci-fi románÛ. VyuÏití dotací
z fondÛ EU je sice v‰e ﬁe‰ící zaklínadlo,
ale pro na‰i obec nepouÏitelné.
Zefektivnûní ﬁízení obce
SNK navrhuje kumulaci funkcí, obec
mÛÏe ﬁídit jen aktivní zastupitelstvo
a starosta s asistentkou. Tento návrh
byl jiÏ v programu Alternativy pro Homolsko. Celé 4 roky jsem se smí‰en˘mi pocity ãekal na návrh asistentky.
Nevûdûl jsem, zda budu starostovi závidût nebo ho litovat. âekání bylo
marné, asistentka navrÏena nebyla.
SNK poÏaduje, aby odmûny zastupitelÛ a pracovníkÛ úﬁadu byly vázány na
hospodáﬁské v˘sledky, ale nenavrhuje
konkrétní zpÛsob, jak tento poÏadavek
realizovat. Odmûny zastupitelÛ stanovuje Naﬁízení vlády ã. 37/2003 Sb., ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, ve kterém
není na vázání na hospodáﬁské v˘sledky Ïádná zmínka. Obec není podnikatelsk˘ subjekt, kter˘ vytváﬁí zisk.
SNK poÏaduje aktivitu zastupitelÛ.
Podle mého názoru by se mûla aktivita
posuzovat individuálnû. Aktivita, která
vede ke zlep‰ení Ïivota v obci je samozﬁejmû vítaná. Naproti tomu mÛÏe b˘t
nejvût‰í pohromou pro obec aktivní
blbec.
SNK poÏaduje zﬁízení superv˘boru,
ve kterém bude mít kaÏdá místní ãást
svého zástupce. PoÏadavek je to sice
zajímav˘, ale zastupitelstvo se musí
ﬁídit zákonem ã. 128/2000 Sb. O obcích
a tam zﬁizování superv˘borÛ není uvedeno.
Îivotní prostﬁedí
SNK tvrdí, Ïe díky ‰patnému stavu
vodních cest je ohroÏován obecní
i soukrom˘ majetek. Tomuto tvrzení nerozumím. NejbliÏ‰í vodní cestou je
ﬁeka Labe a ta pokud vím pﬁes na‰í
obec neteãe. Obcí protéká Homolsk˘
potok, do kterého vtékají nepojmeno-

(Pokraãování na následující stranû)

vané místní vodoteãe.
SNK navrhuje rekonstrukci star˘ch
cest podle dobov˘ch map pomocí dotací z fondÛ EU. Opût mi chybí konkrétní
název akce a hlavnû dÛvod pro obnovu
zanikl˘ch cest.
SNK poÏaduje vypracování dlouhodobého plánu ochrany pﬁírody v na‰ich
obcích. PoÏadavek uÏ byl v programu
Alternativy pro Homolsko, ale bûhem
volebního období Ïádn˘ plán pﬁedloÏen
nebyl.
Pokud se SNK chce váÏnû zab˘vat
Ïivotním prostﬁedím, mûl bych dal‰í
námût pro jeho ãinnost. Ve vyspûl˘ch
zemích se do Ïivotního prostﬁedí zahrnují i mezilidské vztahy (human relations). A ty napﬁíklad v Suleticích na nejlep‰í úrovni nejsou.

Podpora mlad˘ch rodin s dûtmi
SNK poÏaduje zru‰ení nahodil˘ch
a nekontrolovan˘ch pÛjãek komukoliv na
cokoliv a zavedení úãelov˘ch pÛjãek pro
mladé rodiny. Tento bod rovnûÏ pochází
z programu Alternativy pro Homolsko
a projednávalo ho minulé zastupitelstvo.
Byla prokázána nepravdivost tohoto tvrzení. Obec poskytuje pouze pÛjãky
z fondu rozvoje bydlení a tyto jsou dostupné i pro mladé rodiny s dûtmi.
SNK poÏaduje vybudování kvalitního
obecního BABYCENTRA pro malé
dûti. PoÏadavek byl opût pﬁevzat z programu Alternativy pro Homolsko.
Bûhem minulého volebního období nedokázal zastupitel za Alternativu pro
Homolsko zámûr na zﬁízení Babycentra
pﬁedloÏit.

V tomto ãlánku vyjadﬁuji své osobní
názory. Pﬁípadné v˘kﬁiky vole ãi nevole
by mûly smûﬁovat pouze na mojí adresu. Na otázku dÛvûryhodnosti volební
strany, která pﬁijímá pro svojí ãinnost
nerealisovateln˘ volební program z minulého období, si mohou obãané odpovûdût sami. Budu se zájmem sledovat, jaká témata budou do konce volebního období splnûna.
Pﬁí‰tí volby budou aÏ za 4 roky, ale
podobné tiskoviny se mohou objevit
kdykoliv. Proto na závûr pﬁipomínám
slova Jana Amose Komenského:
„Nevûﬁte v‰emu, co se Vám k vûﬁení
pﬁedkládá“.
Ing. Václav Choura

Po práci se jezdívalo na v˘lety...
historické
foto
Nejenom prací byl ãlovûk vesnick˘
Ïiv.
Ano, lidé to tenkrát nemûli vÛbec jednoduché. Po práci na statkovém je ãekala práce na sv˘ch políãkách a ve
chlévech.
Nûkolikrát do roka se ale zúãastnili
v˘letu mimo na‰e domovy, kde si prohlédli, jak to chodí jinde v republice,
nebo se prostû jen pobavili na nûjaké
kulturní akci v jiné obci ãi mûstû.
Tyto zájezdy byly velice oblíbené a
vyjíÏdûjící autobus byl vÏdy plnû obsazen˘.
E.S.
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V˘pis usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce Homole
u Panny ã. 06/2014,
konaného dne 06. 11. 2014.
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/06/2014 zvolení jednoho místostarosty.
060/06/2014 uzavﬁení smlouvy ã.
14208373 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu Ïivotního prostﬁedí âR
v rámci Operaãního programu Îivotní
prostﬁedí a povûﬁuje starostu obce Ladislava Ptáãka k podpisu této smlouvy.

Ladislav Ptáãek v.r. starosta obce
Jaroslav Hála v.r. místostarosta obce

Vyvû‰eno dne: 11.11. 2014
Sejmuto dne: 30.11. 2014
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 06/2014 je k nahlédnutí na
Obecním úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na
webov˘ch stránkách obce:
www.homoleupanny.cz.

V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 07/2014,
konaného dne 06. 12. 2014.

II. Zastupitelstvo obce urãuje
031/06/2014 v souladu s § 84 odst. 2
písm. k) zákona o obcích, Ïe pro v˘kon
funkce starosty obce bude ãlen zastupitelstva dlouhodobû uvolnûn.
III. Zastupitelstvo obce zﬁizuje
040/06/2014 finanãní v˘bor, kontrolní
v˘bor a kulturní v˘bor. V˘bory budou tﬁíãlenné.
IV. Zastupitelstvo obce volí
032/06/2014 starostou obce Homole
u Panny pana Ladislava Ptáãka.
033/06/2014 místostarostou obce
Homole u Panny pana Jaroslava Hálu.
041/06/2014 pﬁedsedou finanãního
v˘boru paní Dagmar MuÏíkovou.
042/06/2014 pﬁedsedou kontrolního
v˘boru pana Ing. Václava Chouru.
043/06/2014 pﬁedsedou kulturního
v˘boru pana Luká‰e Ptáãka.
044/06/2014 ãleny finanãního v˘boru
paní Lucii Juklovou a pana Mgr. Václava Kavana.
045/06/2014 ãleny kontrolního v˘boru pana ZdeÀka Pince a pana Martina
MuÏíka.
046/06/2014 ãleny kulturního v˘boru
paní Îanetu Koubkovou a sleãnu Ilonu
Hálovou
V. Zastupitelstvo obce stanovuje
050/06/2014 v souladu s § 72 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích mûsíãní odmûnu za v˘kon jednotliv˘ch
funkcí neuvolnûn˘ch ãlenÛ zastupitelstva obce takto:
místostarosta ................12 725,- Kã
pﬁedseda v˘boru .............1 520,- Kã
ãlen v˘boru .....................1 210,- Kã
ãlen zastupitelstva obce
bez dal‰ích funkcí ..............460,- Kã

Homolsk˘

mole u Panny schvaluje finanãní dar
pro Mateﬁskou ‰kolu v Tﬁebu‰ínû a to
ve v˘‰i 2000,- Kã.
090/07/2014 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje finanãní dar
pro Základní ‰kolu ve Velkém Bﬁeznû
pro nákup drobn˘ch dárkÛ k zápisu do
první tﬁídy a to ve v˘‰i 3000,- Kã.
100/07/2014 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje poskytnutí
pÛjãky z FRB ve v˘‰i 50.000,- Kã p. Jaroslavû Vanûãkové.
Ladislav Ptáãek v.r. starosta obce
Jaroslav Hála v.r. místostarosta obce

Vyvû‰eno dne: 09. 12. 2014
Sejmuto dne: 27.12. 2014

020/07/2014 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje Rozpoãtové
opatﬁení ã. 03/2014.
030/07/2014 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje uzavﬁení
smlouvy o zimní údrÏbû komunikací
s p. Jiﬁím Barboﬁíkem

Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 07/2014 je k nahlédnutí na
Obecním úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na
webov˘ch stránkách obce:
www.homoleupanny.cz.

031/07/2014 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje uzavﬁení
smlouvy o zimní údrÏbû komunikací
s p. Petrem Horãíkem

V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 08/2014,
konaného dne 18. 12. 2014.

032/07/2014 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje uzavﬁení
smlouvy o zimní údrÏbû komunikací
s p. Lubomírem Du‰kem

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:

040/07/2014 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje uzavﬁení
smlouvy s p. Irenou Franzovou o zabezpeãení zásobování místních ãástí
obce Homole u Panny pro rok 2015
050/07/2014 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje uzavﬁení Dohody o pracovní ãinnosti s p. Evou Struhárovou na ãinnost redaktorky Homolského obãasníku
060/07/2014 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje uzavﬁení
smlouvy o sluÏebnosti s p. L. Pavlem
na pozemky p.ã. 432 a 475 v k.ú. Lhota
pod Pannou
070/07/2014 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluj, aby od data
01.01.2015obec neuplatÀovala poplatky z prodlení ve v˘‰i 25,- Kã za kaÏd˘
i zapoãat˘ mûsíc z nezaplaceného nájemného, neboÈ vzhledem k osobním
a majetkov˘m pomûrÛm povinného je
dal‰í navy‰ování stávající pohledávky
nevymahatelné. Pohledávka vzniklá
k datu 31.12.2014 bude i nadále vymáhána v exekuãním ﬁízení.
080/07/2014 Zastupitelstvo obce Ho-

030/08/2014 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje rozpoãet obce
na rok 2015. Pﬁíjmy obce jsou 8.135
tisíc Kã, v˘daje jsou 8.135 tisíc Kã.
040/08/2014 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje odmûnu ve
v˘‰i 3.000,- Kã pro p. E. Struhárovou
a p. M. Hajnou
II. Zastupitelstvo obce zmocÀuje
050/08/2014 Zastupitelstvo obce Homole u Panny zmocÀuje starostu obce
Ladislava Ptáãka k pﬁijetí rozpoãtového
opatﬁení v závûru roku. Zmocnûní se
vztahuje pouze na eliminaci moÏného
pﬁekroãení rozpoãtu u závazn˘ch ukazatelÛ.
Ladislav Ptáãek v.r. starosta obce
Jaroslav Hála v.r. místostarosta obce

Vyvû‰eno dne: 27. 12. 2014
Sejmuto dne: 11. 01. 2015
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 08/2014 je k nahlédnutí na
Obecním úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na
webov˘ch stránkách obce:
www.homoleupanny.cz.

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.
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