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V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

TRADIâNÍ VÍTÁNÍ OBâÁNKÒ

Jako kaÏd˘ rok, a to uÏ po sedmnácté, se ve stﬁedu 27.srpna na Obecním úﬁadû v Homoli u Panny konala akce vítání obãánkÛ. Se‰li se pozvaní. Rodiãe s miminkama Karolína Jandová, Petr Horãík, Jiﬁí Dravec a Jakub MuÏík. PrvÀáãek byl jen
jeden, a to Matûj ¤íha a tﬁi dûvãata, kter˘m letos bylo nebo bude 15 let, Renáta Jandová, Michala Kubi‰tová a Zdenka âerná.
V‰ichni dostali vûcné dary a pan starosta jim popﬁál. Miminkám hodnû zdraví do Ïivota, prvÀáãkÛm spoustu kamarádÛ a aby
je ‰kola bavila a nakonec tûm patnáctilet˘m volbu správného povolání. Následovalo hromadné fotografování venku a celá
akce konãila poho‰tûním v‰ech pﬁítomn˘ch.
ZdeÀka âerná, redaktorka

V¯LET DO DINOPARKU A ZOO SE VYDA¤IL
V sobotu 30. srpna v sedm hodin
ráno byl sraz na návsi v Homoli. KdyÏ
cestující byli ﬁádnû usazeni mohlo se
vyrazit na cestu. Koneãná zastávka
PlzeÀ.
Cestou se párkrát zastavovalo na
povinné ãÛrání a kouﬁovou pro dospûlé. Je‰tû v autobuse paní Pincová

s panem Frkem rozdali v‰em úãastníkÛm zájezdu hamburger, s˘rovou bagetu a dvû pitíãka. Na místo se dorazilo okolo pÛl jedenácté. Po zakoupení
vstupenek se mohlo vyrazit na prohlídku zoologické a botanické zahrady a dinoparku. V dinoparku bylo moÏno
shlédnout dokument o pravûcích zvíﬁa-

tech v 3D. Rozchod byl do pÛl páté odpoledne. Cestou domÛ jsme zastavili
na benzínové stanici, kde byl zpûvák
a skladatel skupiny Tﬁi sestry Lou Fanánek na motorce. Nûkteﬁí ho poÏádali
o autogram. DomÛ se dorazilo ve dvacet hodin
. ZdeÀka âerná, redaktorka

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny
ã. 05/2008 ze dne 03. 07. 2008
I. ZASTUPITELSTVO OBCE HOMOLE U PANNY
SCHVALUJE
1. novelu jednacího ﬁádu zastupitelstva v pﬁedloÏeném
znûní;
2. pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã. 2/2008.
II. ZASTUPITELSTVO OBCE HOMOLE U PANNY
SOUHLASÍ
3. s uzavﬁením smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene s âEZ
Distribuce, a.s. Vûcné bﬁemeno se vztahuje na pozemky p.ã.
422, 432, 475, a 492, k.ú Lhota pod Pannou;
4. s uzavﬁenou kupní smlouvou uzavﬁenou s Telefónica
O2 Czech Republic, a. s., na nemovitosti: budova ãp. 1 a pozemek par. ã. 17, oboje v k.ú. Homole u Panny;
5. s ponecháním základní sazby danû z nemovitosti pro
rok 2009 ve v˘‰i stanovenou novelou zákona ã. 338/1992
Sb., o dani z nemovitosti, která vstoupila v platnost dnem 1.
ledna 2008;
6. s nákupem nového kﬁovinoﬁezu.
III. ZASTUPITELSTVO OBCE HOMOLE U PANNY
NESOUHLASÍ
7. s pronájmem pozemku. p.ã. 29, k.ú. Bláhov.

IV. ZASTUPITELSTVO OBCE HOMOLE U PANNY
VZALO NA VùDOMÍ
8. informaci o prÛbûhu v˘bûrového ﬁízení na dodavatele
stavby „Oprava hﬁbitovní zdi“, které probûhlo v souladu se
zákonem ã. 137/2006 Sb., o veﬁejn˘ch zakázkách a o pﬁidûlení dotace ve v˘‰i 250 tis. Kã z Fondu regionálního rozvoje
Ústeckého kraje na tuto akci.
9. dopis pﬁedsedy obãanského sdruÏení „Suletice
2008“ Mgr. Martina Markse ze dne 03. kvûtna 2008 s tím, Ïe
s jeho obsahem nesouhlasí z dÛvodu spekulativního
a dÛkazy nepodloÏeného obviÀování starosty obce a místostarosty obce ze svévolného a nezákonného jednání.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Ovûﬁovatelé:
Jiﬁí ¤íha v.r.
Ing. Václav Choura v.r.
Vyvû‰eno dne: 11. 07. 2008
Sejmuto dne: 31. 07. 2008

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny
ã. 06/2008 ze dne 04. 09. 2008
I. ZASTUPITELSTVO OBCE HOMOLE U PANNY
SCHVALUJE

IV. ZASTUPITELSTVO OBCE HOMOLE U PANNY
NESOUHLASÍ

10. pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã. 3/2008;
11. zv˘‰ení nájemného v obecních bytech od 01.01.2009
o 10,3%. Hodnota mûsíãního nájemného v roce 2009
v Kã/m2 bude 15,32 Kã;
12. vyhlá‰ení zámûru na prodej pozemku p.ã. 9/2 v k.ú.
Homole u Panny a pozemku p.ã. 554/1 v k.ú. Suletice.

17. s odprodejem pozemkÛ p.ã. 583/1 v k.ú. Suletice, pozemku p.ã. 8 v k.ú. Suletice a pozemku p.ã. 425 v k.ú. Homole u Panny.

II. ZASTUPITELSTVO OBCE HOMOLE U PANNY
VYDÁVÁ
13. na základû § 84, odst.2, písm. h), zákona ã. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 1/2008, kterou se zru‰ují vypsané dﬁíve vydané obecnû závazné vyhlá‰ky;
14. na základû § 84, odst. 3, zákona ã. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
Opatﬁení ã. 1/2008 - Pravidla k poskytování a pouÏití úãelov˘ch finanãních prostﬁedkÛ z Fondu rozvoje bydlení na
území Obce Homole u Panny.
III. ZASTUPITELSTVO OBCE HOMOLE U PANNY
SOUHLASÍ
15. s poskytnutím pÛjãek z FRB paní Kozlerové Emilii ve
v˘‰i 50 000,- Kã, paní Novákové Marii ve v˘‰i 50 000,- Kã
a panu Ptáãkovi Ladislavovi ve v˘‰i 50 000,- Kã;
16. s nákupem nového kﬁovinoﬁezu v˘mûnou za vyﬁazen˘
kﬁovinoﬁez.
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V. ZASTUPITELSTVO OBCE HOMOLE U PANNY VZALO
NA VùDOMÍ
18. informaci o poskytnutí metodické pomoci odborem
dozoru a kontroly veﬁejné správy MV âR dne 06. 08.
2008;
19. zápis z dílãího pﬁezkoumání hospodaﬁení obce za rok
2008, provedeného odborem kontroly KÚÚK dne 28. 08.
2008, se závûrem, Ïe nebyly zji‰tûny chyby a nedostatky;
20. informaci o ãinnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva;
21. odpovûì OÚ na dopis pﬁedsedy obãanského sdruÏení
„Suletice 2008“ Mgr. Martina Markse ze dne 03. 06. 2008.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Ovûﬁovatelé:
Zdenûk Pinc v.r.
Zdenûk Pavle v.r.
Vyvû‰eno dne: 09. 09. 2008,
Sejmuto dne: 23. 09. 2008

ZIMNÍ ÚDRÎBA KOMUNIKACE III-26027
V âÁSTI SULETICE - BY≈OV JE ZAJI·TùNA
Na zasedání zastupitelÛ ã. 03/2008, konaného dne 03. 04. 2008 v bodu „Podnûty obãanÛ“ se projednávala zimní
údrÏba komunikace III-26027. Vytvoﬁily se 2 skupiny s odli‰n˘m názorem na ﬁe‰ení problému. První skupina, tvoﬁena 2 obãany místní ãásti Suletice, prosazovala názor nejednat oficiálnû s Krajsk˘m úﬁadem, neboÈ jeden z tûchto
obãanÛ tam jednal a bylo mu údajnû sdûleno, Ïe pokud obec podnikne oficiální kroky, pak riskuje v pﬁípadû neúspûchu i zastavení souãasného stavu pomoci. Druhá skupina, zastoupená vedením obce, naopak prosazovala názor
oficiálnû poukázat na neudrÏitelnost souãasného stavu s ohledem na trval˘ pobyt obãanÛ v pﬁedmûtné ãásti komunikace.
VáÏen˘ pan
Ing. Jiﬁí ·ulc
hejtman Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Homole u Panny
17. 06. 2008
Vûc: Naﬁízení Ústeckého kraje ã.
3/2007 ze dne 24. 10. 2007, kter˘m se
stanovují úseky silnic, na kter˘ch se
pro jejich mal˘ dopravní v˘znam nezaji‰Èuje sjízdnost a schÛdnost odstraÀováním snûhu a náledí - Ïádost o vyjmutí ze seznamu.

vydán PoÏární poplachov˘ plán Ústeckého kraje a bude znemoÏnûn odvoz
domovního odpadu a to neberu
v úvahu osobní psychické a fyzické
problémy tûchto obãanÛ v zimním období. Navíc je nutno vzít v úvahu vûkov˘ prÛmûr tûchto obãanÛ, kdy nûkteﬁí
z nich jsou star‰í 70 let.
VáÏen˘ pane hejtmane,
v minul˘ch zimních obdobích byla
prÛchodnost pﬁedmûtné silnice zaji‰Èována díky solidárnosti lidí, kteﬁí naprosto nezi‰tnû pomáhali ﬁe‰it tuto nesmy-

slnou situaci. Ale v‰e bylo na hranû zákona a nûkdy dokonce za touto pomyslnou hranou. Obec Homole u Panny
jiÏ nemÛÏe a ani nebude v této praxi
v nastávající zimním období pokraãovat
a vûﬁím, Ïe necháte pro‰etﬁit námi popsanou skuteãnost s v˘sledkem vyjmutí pﬁedmûtné silnice ze seznamu neudrÏovan˘ch komunikací v zimním období.
Za to Vám pﬁedem za v˘‰e uvedené
obãany dûkuji.
S pozdravem
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta

VáÏen˘ pane hejtmane,
obracím se na Vás se Ïádostí o naﬁízení pﬁezkoumání oprávnûnosti zaﬁazení silnice ãíslo III/26027 Suletice - kﬁiÏovatka s III/25847 do seznamu silnic,
u kter˘ch se nezaji‰Èuje v zimním období odstraÀování snûhu a náledí. Neznám kritéria podle kter˘ch dochází
k zaﬁazení silnic do seznamu, ale nevûﬁím, Ïe pﬁi rozhodování tohoto charakteru se nebere v úvahu obsluÏnost
obãanÛ mající svá obydlí podél pﬁedmûtné silnice, jsou tam trvale hlá‰eni
a skuteãnû tam bydlí. BohuÏel musím
konstatovat, Ïe na‰í obec, kde je vedena evidence obyvatel, v této vûci nikdo
nekontaktoval a tak se nemÛÏu zbavit
dojmu, Ïe se jedná o ryze administrativní v˘bûr proveden˘ „od stolu“.
Pﬁedkládám Vám seznam obãanÛ trvale bydlících podél pﬁedmûtné komunikace v k.ú. Suletice:
• Pinterová Jiﬁina, xxxxxxxxxxxxxx
• Lejko Vilém, rxxxxxxxxxxxxx
• Mládek Josef a Ivanová Anna,
xxxxxxxxxxx
• Chroustovsk˘ Vlastimil a Chroustovská Libu‰e, xxxxxxxxxxxx
• Fux Miroslav a Fuxová Alena,
xxxxxxxxxxxxx
• TÛmová Marie, xxxxxxxxxxxxxx
Tûmto obãanÛm, pﬁi plnûní v˘‰e uvedeného naﬁízení, hrozí v zimním období nedostupnost pro rychlou lékaﬁskou
pomoc, nemÛÏe b˘t plnûno Naﬁízení
Ústeckého kraje ã. 1/2006, kter˘m byl
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Zeptali jsme se ekonomky obce paní Emílie Kozlerové:
Na posledním jednání zastupitelstva obce bylo konstatováno, Ïe obec
nemá problémy s platební morálkou obãanÛ. MÛÏete k tomu nûco ﬁíci?

Mohu pouze potvrdit, Ïe to je pravda.
Obãané hradí poplatky za popelnice,
za psy, platí mûsíãní nájemné u obecních bytÛ a dále roãní vyúãtování energií a sluÏeb u tûchto bytÛ, poplatky za
pronajaté pozemky atd. V souãasné
dobû nemáme tzv. neplatiãe mimo
tﬁech pﬁípadÛ, které jsou star‰ího data
a ty jsou ﬁe‰eny exekuãnû.
Bereme v úvahu, Ïe kaÏd˘ se mÛÏe
dostat do urãit˘ch finanãních problé-

mÛ z dÛvodu nemoci, ztráty zamûstnání a nebo jin˘ch specifick˘ch pﬁípadÛ. Ale vÏdy je tﬁeba, aby se dotyãn˘
obãan dostavil na obecní úﬁad a pﬁedloÏil svÛj návrh, jak by chtûl na pﬁechodnou dobu ﬁe‰it vzniklou situaci.
Chápeme, Ïe je to nepﬁíjemné, ale bez
vysvûtlení dÛvodÛ prodlení v platbách
a bez pﬁedloÏení návrhu na ﬁe‰ení,
nelze vzniklou situaci smírnû ﬁe‰it. V˘sledkem je oboustrannû akceptovan˘

OMLUVA
Dopisem ze dne 30. 09. 2007 oslovil tehdej‰í osadní
v˘bor místní ãásti Suletice obãany této místní ãásti s nûkolika informacemi souvisejících s jejich ãinností.
ProtoÏe jsme zjistili, Ïe dopis obsahuje zkreslené informace o ãinnosti OÚ, reagovali jsme rovnûÏ dopisem ze
dne 29. 10. 2007, ã.j. 061/2007/HUP-M, adresovaném obãanÛm místní ãásti Suletice, ve kterém jsme zkreslené informace, prezentované tehdej‰ím osadním v˘borem, uvedli na správnou míru. Souãásti dopisu byly pﬁílohy, potvrzující pravdivost na‰ich argumentÛ.
BohuÏel jsme v dopisu ze dne 29. 10. 2007 pouÏili v˘razy nevhodné pro úﬁední styk s obãany. Na stranû 3, odstavec C) jsme uvedli, Ïe informace o nejasnostech, chybách a nepoﬁádku na OÚ jsou jednoznaãnû postaveny na
lÏi a dále jsme pouÏili v˘razy v souvislosti s pisateli o „ma-
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splátkov˘ kalendáﬁ. Tady je pak nutné
dohodnuté termíny plateb dodrÏovat.
A pokud obãan z objektivních dÛvodÛ
nemÛÏe splátkov˘ kalendáﬁ dodrÏet,
musí opût zajít na obecní úﬁad a vzniklou situaci ﬁe‰it. Mûli jsme dva takovéto pﬁípady, ale dnes to je jiÏ uzavﬁená
minulost.
Pro informaci pouze popí‰u postup
pﬁijat˘ obcí pro upozornûní na platby
a pﬁípadné vymáhání plateb. Nejdﬁíve
to je oznámení o v˘bûru plateb, které je
doruãováno do po‰tovních schránek
obãanÛ, je vyvû‰eno na deskách obce,
pﬁípadnû na webov˘ch stránkách obce.
Net˘ká se to pravideln˘ch mûsíãních
plateb, jako je nájem u obecních bytÛ.
V pﬁípadû nedodrÏení termínu platby
následuje písemné upozornûní o nesplnûní platební povinnosti se stanovením
nového termínu. Dal‰ím krokem je zaslání platebního v˘mûru s termínem
platby. Pﬁi nesplnûní povinnosti je pﬁípad pﬁedán právnímu zástupci obce.
Dal‰í kroky jiÏ nejsou v reÏii obce. Následuje soudní projednání (v tûchto pﬁípadech velmi rychlé) a exekutor.
Jsem osobnû ráda, Ïe v‰echny problémy, vzniklé v posledních dvou letech, byly vyﬁe‰eny k oboustranné spokojenosti jak dotyãného obãana, tak
i obecního úﬁadu.
(OU)

nipulaãních my‰lenkov˘ch pochodech“, „hry s údajn˘mi
fakty“ a „podsouvání zaruãen˘ch pravd“.
Adekvátní vyjádﬁení na‰eho postoje mûlo správnû znít
„...informace o nejasnostech, chybách a nepoﬁádku na OÚ
nebyly doloÏeny jednoznaãn˘mi dÛkazy“. Ostatní v˘razy
nemûly b˘t pouÏity a ãtenáﬁ obou pﬁedmûtn˘ch dopisÛ si
mûl sám vytvoﬁit názor.
Za nevhodnû zvolené v˘razy v dopisu 0Ú Homole u
Panny ze dne 29. 10. 2007 se Mgr. Martinu Marksovi
omlouváme.
Mgr. Václav Kavan v.r.
místostarosta

Ladislav Ptáãek v.r.
starosta

Tato omluva nemá Ïádn˘ vliv na obsahovou a argumentaãní ãást dopisu OÚ ze dne 29. 10. 2007, ã.j.
061/2007/HUP-M.

Novû vydané právní pﬁedpisy obce
VáÏení obãané, zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 04. 09. 2008 vydalo dva právní pﬁedpisy obce. Pﬁi provádûné kontrole stávajících obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek jsme zjistili, Ïe u nûkter˘ch z nich skonãila úãinnost a proto
jsou v tomto ãísle Homolského obãasníku zveﬁejnûnou obecnû závaznou vyhlá‰kou ã. 1/2008 zru‰eny. Hned jsme si
ale poloÏili otázku, zda obãané mají vûdomí o vydan˘ch a v souãasné dobû platn˘ch právních pﬁedpisÛ obce.
Z tohoto dÛvodu jsme se rozhodli od pﬁí‰tího ãísla postupnû zveﬁejnit v Homolském obãasníku platné pﬁedpisy.
To samé provedeme postupnû na webov˘ch stránkách obce.
LADISLAV PTÁâEK, starosta

Opatﬁení ã. 1/2008
Pravidla k poskytování a pouÏití úãelov˘ch finanãních prostﬁedkÛ
z Fondu rozvoje bydlení na území obce Homole u Panny
Zastupitelstvo obce Homole u Panny
se na svém zasedání dne 04. 09. 2008
usnesením ã. 06/2008 usneslo vydat
na základû § 84, odst. 3, zákona ã.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení)
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, toto
opatﬁení:
âlánek I.
Základní ustanovení
1. Zastupitelstvo
obce
Homole
u Panny na svém zasedání dne 07.
12. 2006 schválilo sv˘m usnesením
zachování Fondu rozvoje bydlení po
datu 31.08.2008, kdy konãí úãinnost
uzavﬁené smlouvy o poskytnutí návratné finanãní v˘pomoci podle Programu poskytování státních pÛjãek
na opravy, modernizaci a roz‰íﬁení
bytového fondu pro rok 1998.
2. Fond rozvoje bydlení na území obce
Homole u Panny (dále jen Fond)
slouÏí k poskytování pÛjãek na zvelebení obytn˘ch budov a staveb na
území obce, podle dále stanoven˘ch
pravidel. Obec Homole u Panny tím
ﬁe‰í problematiku úrovnû bydlení, Ïivotního prostﬁedí a vzhledu obce.
âlánek II.
Pﬁíjmy fondu
1. Pﬁíjmy Fondu jsou:
a) základní vklad ve v˘‰i 300 000,Kã
b) splátky pÛjãek a její úrokové v˘nosy ve v˘‰i dle ãlánku 3
c) dary a pﬁípadné v˘pomoci z prostﬁedkÛ sponzorÛ
2. PﬁírÛstky stavu Fondu se nestávají
ziskem obce a musí b˘t bezezbytku
ponechány Fondu k pouÏití podle
jeho pravidel. O pﬁevodu pﬁírÛstkÛ
do zisku obce mÛÏe rozhodnout
pouze zastupitelstvo obce.

3. Prostﬁedky fondu budou uloÏeny
na zvlá‰tním úãtu u Komerãní banky,
a.s.
âlánek III.
V˘daje Fondu
1. Prostﬁedky Fondu je moÏno pouÏívat
v˘hradnû k poskytování pÛjãek pﬁi
jednotném úroku 5% a nejdel‰í lhÛtû
splatnost 5 let.
2. V˘daje Fondu jsou téÏ úhrady poskytované Komerãní bance za zﬁízení a vedení úãtu.
3. Pﬁíjemci pÛjãek z Fondu podle odst.
1. mohou b˘t pouze fyzické osoby,
které mají trvalé bydli‰tû v obci Homole u Panny a vlastní budovu urãenou k trvalému bydlení nebo jsou drÏitelem bytu v osobním vlastnictví.
PÛjãka se neposkytuje na stavby reNázev/účel
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

nástavba, přístavba
obnova střechy
obnova fasády domu
zateplení obvodového pláště domu
výměna oken
oprava, rekonstrukce komínů
rekonstrukce elektroinstalace
instalace nebo rekonstrukce ústředního vytápění
kanalizační a vodovodní přípojka, studna
domovní ČOV

kreaãního charakteru a na stavby,
které nejsou trvale obydleny.
4. Z Fondu se poskytují tyto druhy pÛjãek:
5. Jednotlivé druhy pÛjãek lze kumulovat.
âlánek IV.
Pravidla pro zaji‰tûní návratnosti
pÛjãky
1. O pÛjãku mÛÏe zaÏádat pouze vlast-

ník pﬁedmûtné nemovitosti zapsan˘
v listu vlastnictví. Pokud je vlastníkÛ
více, musí o pÛjãku zaÏádat spoleãnû vlastníci nemovitosti (manÏelé,
sourozenci apod.)
2. Pﬁíjemce pÛjãky se smluvnû zaváÏe
ke splácení pÛjãky dle dohodnuté
v˘‰e splátek, úrokÛ a termínu
plateb.
3. Pﬁíjemce pÛjãky se zaváÏe k zaji‰tûní pÛjãky 2 ruãiteli, kteﬁí uzavﬁou
s obcí prohlá‰ení ruãitele.
âlánek V.
Pravidla a podmínky pro vyﬁizování
Ïádostí o pÛjãku
1. Îadatel pﬁedloÏí vyplnûn˘ formuláﬁ
Ïádosti o pÛjãku (viz pﬁíloha ã. 1) na
Obecní úﬁad Homole u Panny. Souãasnû se Ïádosti pﬁedloÏí níÏe uvedené dokumenty:

úrok v %
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

horní hranice půjčky v
Kč
50 000,50 000,50 000,50 000,50 000,50 000,50 000,50 000,50 000,50 000,-

a) doklad o vlastnictví nemovitosti;
b) v pﬁípadû, Ïe pﬁedmût pÛjãky podléhá ﬁízení stavebního úﬁadu, pak
platné stavební povolení nebo
ohlá‰ení stavby nebo jiná opatﬁení
stavebního úﬁadu;
c) v pﬁípadû, Ïe není vyÏadováno
stavební povolení, ohlá‰ení stavby
ani jiné opatﬁení stavebního úﬁadu,
pak pﬁedloÏí ãestné prohlá‰ení Ïadatele (viz pﬁíloha ã. 2).

(Pokraãování na str. 6)
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2. Îadatel zajistí pﬁítomnost ruãitelÛ za
úãelem sepsání prohlá‰ení ruãitele
(viz pﬁíloha ã. 3) na pÛjãku na obecním úﬁadû.
3. O pﬁidûlení pÛjãky rozhoduje zastupitelstvo obce. Kritériem pro poskytnutí pÛjãky je:
* ﬁádnû vyplnûná Ïádost o poskytnutí pÛjãky;
* pﬁedloÏení poÏadovan˘ch dokumentÛ;
* uzavﬁené prohlá‰ení ruãitele;
* v˘‰e disponibilních finanãních prostﬁedkÛ na úãtu Fondu.
4. Smlouva o pÛjãce bude uzavﬁena se
Ïadateli do 10 dnÛ po schválení zastupitelstvem obce
5. Obec odstoupí od smlouvy a bude
trvat na bezodkladném vrácení
celé pÛjãky vãetnû úrokÛ, pokud zjistí:
* Ïe nejsou dodrÏovány podmínky
Opatﬁení ã. 1/2008;

* Ïe nejsou dodrÏovány podmínky
uvedené v uzavﬁené smlouvû
o pÛjãce;
* Ïe není dodrÏen reÏim splácení
pÛjãek.
6. PÛjãka musí b˘t vyãerpána nejpozdûji do 1 roku po podepsání smlouvy.
7. Splatnost pÛjãky poãíná nejpozdûji
do 3 mûsícÛ po podepsání smlouvy.
âlánek VI.
Závûreãná ustanovení
1. Na poskytnutí pÛjãky není právní
nárok
2. Poskytnuté pÛjãky podléhají kontrole
obce a nadﬁízen˘ch státních orgánÛ.
3. Tímto Opatﬁením ã. 1/2008 se zru‰uje:
• Opatﬁení ã. 1/2003 - Pravidla k poskytování a pouÏití finanãních prostﬁedkÛ z Fondu rozvoje bydlení
na území obce Homole u Panny.

• Opatﬁení ã. 1/2007 - Dodatek ã. 1
k Opatﬁení ã. 1/2003.
Toto opatﬁení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po dni vyhlá‰ení.
Mgr. Václav Kavan v.r.
místostarosta
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
P¤ÍLOHY:
Pﬁíloha ã. 1
Îádost o poskytnutí pÛjãky
Pﬁíloha ã. 2
âestné prohlá‰ení Ïadatele
Pﬁíloha ã. 3
Prohlá‰ení ruãitele
Vyvû‰eno na úﬁední desce:
09.09.2008
Sejmuto z úﬁední desky:
24.09.2008

Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 1/2008,
kterou se zru‰ují obecnû závazné vyhlá‰ky
Zastupitelstvo obce Homole u Panny se na svém zasedání dne 04. 09. 2008, usnesením
ã. 06/2008, usneslo vydat
na základû § 84 odst. 2 písm. h) zákona ã. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zﬁízení) ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, tuto
obecnû závaznou vyhlá‰ku:
âl. 1.
Zru‰ují se obecnû závazné vyhlá‰ky ã.
* 12/1994 o domovním ﬁádu
* 13/1994 o místû a dobû konání komunálních voleb
* 16/1995 o koeficientu rÛstu nájemného

* 17/1996 o koeficientu rÛstu nájemného
* 18/1997 o koeficientu rÛstu nájemného
âl. 2
Úãinnost
Tato obecnû závazná vyhlá‰ka obce nab˘vá úãinnosti
patnáct˘m dnem po dni vyhlá‰ení.
Mgr. Václav Kavan v.r.
místostarosta

Ladislav Ptáãek v.r.
starosta

Vyvû‰eno na úﬁední desce dne: 09. 09. 2008
Sejmuto z úﬁední desky dne: 24. 09. 2008

Z ãinnosti Obecního úﬁadu
■ Dne 20.06.2008 podepsal hejtman
Ústeckého kraje Ing. Jiﬁí ·ulc smlouvu
o poskytnutí neinvestiãní dotace k realizaci projektu „Oprava hﬁbitovní zdi“ ve
v˘‰i 250 tis. Kã.
■ dne 25.06.2008 se uskuteãnilo na
Správû CHKO âeské stﬁedohoﬁí Litomûﬁice jednání o spolupráci pﬁi vyﬁizování Ïádostí obãanÛ a podnikatelsk˘ch subjektÛ o povolení kácení
stromÛ.
■ Dne 26.06.2008 se zúãastnil starosta obce jednání na Magistrátu Ústí nad
Labem, odboru dopravy, ve vûci zmapování dopravního znaãení na obecních komunikacích a na silnicích II. a III.
tﬁídy protínající území obce. Z na‰í stra6 • 2008 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

ny byly uplatnûny poÏadavky na provedení zmûn v umístûní nûkter˘ch znaãek
(napﬁ. zaãátek a konec Lhoty u Panny
smûrem od Velkého Bﬁezna), zmûny ve
znaãení smûru a doplnûní dodatkov˘ch
tabulek.

vãetnû pﬁíslu‰né v˘kresové dokumentace.

■ Dne 10.07.2008 byla provedena se
zástupcem fy. Telkont prohlídka stávajícího osvûtlení v místní ãásti
Lhota pod Pannou, které bude
v rámci I. etapy obnovy veﬁejného
osvûtlení obmûnûno.

■ Dne 25.07.2008 se uskuteãnilo
jednání na Pozemkovém úﬁadu Ústí
nad Labem ve vûci zahájení ﬁízení
o jednoduché pozemkové úpravû na
pozemkov˘ch parcelách ã. 550 a 551
v katastrálním území Lhota pod Pannou. Pﬁi této pﬁíleÏitosti byl projednán zpÛsob vyÏádání pozemkov˘ch
úprav v jednotliv˘ch katastrálních
územích obce.

■ Dne 16.07.2008 se uskuteãnilo jednání s âesk˘mi lesy, a.s., Velemín.
Pﬁedmûtem byla kontrola soupisu historického majetku obce s údaji a dokumenty evidovan˘mi v této organizaci,

■ Dne 28.07.2008 bylo jednáno s Geodézii Alfa ve vûci zhotovení geometrického plánu oddûlení historického majetku v rozsahu dodaného srovnávací
(Pokraãování na str. 7)

sestavení. Jedná se o lesní pozemek
v k.ú. Babiny II. (Novovesk˘ les) a lesní
pozemek v k.ú. Bláhov (Kohouty).
■ Dne 01.08.2008 byla podepsána
na Státním intervenãním fondu Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova âR na realizaci
projektu „Obnova lesÛ po po‰kození
orkánem Kyrill“. Celková v˘‰e pﬁiznané dotace je 1 600 tis. Kã a pokr˘vá 100% pﬁedpokládan˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ.
■ Dne 06.08.2008 probûhlo na OÚ jednání se zástupci Ministerstva vnitra,
odboru dozoru a kontroly veﬁejné správy. Pﬁedmûtem byla metodická pomoc
k obecnû závazn˘m vyhlá‰kám.
■ Dne 11.08.2008 probûhlo na OÚ
protokolární otevírání obálek s nabídkami v nabídkovém ﬁízení v˘zvou
více zájemcÛm k pﬁedloÏení nabídky
na realizaci zakázky malého rozsahu
„Obnova lesÛ po po‰kození orkánem Kyrill“ II. etapa.
■ Dne 18.08.2008 Bylo jednáno se
spoleãností Raven / EU Advisory
o moÏností realizace akcí, obsaÏen˘ch

v „Rozvojovém dokumentu Obce Homole u Panny“ z fondÛ EU. Spoleãnost
Raven pﬁislíbila provedení anal˘zy a na
jejím podkladû uskuteãnûní schÛzky
k projednání konkrétní formy spolupráce v této oblasti.
■ Dne 25.08.2008 byla na Správu
CHKO âeské stﬁedohoﬁí pﬁedloÏena
k posouzení studie v˘stavby samostatné budovy muzea J. E. Hybsche.
■ Dne 26.08.2008 byla v sídle Lesní

■ Chataﬁi Pour Jiﬁí se synem Jiﬁím
a Peterka Vladimír uloÏili do r˘hy pﬁes

■ Dne 28.08.2008 byla provedena
odborem kontroly Krajského úﬁadu
Ústeckého kraje dílãí kontrola pﬁezkoumání hospodaﬁení obce za rok
2008 se závûrem, Ïe nebyly zji‰tûny
chyby a nedostatky.

To se povedlo...
Je nedûle 10. 8. 2008 odpoledne, krásné poãasí a na místním
hﬁi‰ti se zaãínají scházet lidiãky. Co se tu bude dít? Pod vedením manÏelÛ Franzov˘ch zde probûhne fotbalové klání dûti
plus tatínkové. A je to tady, dûti bojují jako o Ïivot ale ani tatínkové se nenechají zahanbit. Za bouﬁlivého pﬁispûní fanou‰kÛ jsme vidûli krásn˘ fotbalov˘
zápas podle v‰ech regulí a pravidel. Nebylo poraÏen˘ch, v‰ichni byli vítûzové a za odmûnu si mohli opéct buﬁta a obãerstvit se sladkostmi. Bylo to pﬁíjemné odpoledne na které budou dûti urãitû dlouho vzpomínat. Chtûla bych
proto moc podûkovat manÏelÛm Franzov˘m za uskuteãnûní této akce - TO
SE POVEDLO.
Helena Holíková, Homole u Panny 43

Chválíme a dûkujeme za iniciativu obãanÛ
■ Pan Franti‰ek Hastrdlo z místní
ãásti Suletice zajistil bezplatnû sv˘m
„náklaìáãkem“ odvoz materiálu, kter˘
pánové Zdenûk Stoupa a Jiﬁí Fejfárek, chataﬁi rovnûÏ z místní ãásti Suletice, vytahali na bﬁeh pﬁi ãi‰tûní místního rybníãku.

spoleãnosti Litomûﬁice, a.s., pﬁedkladatelem nejvhodnûj‰í nabídky, podepsána smlouva o provádûní pûstebních
ãinností pro zakázku „Obnova lesÛ po
po‰kození orkánem Kyrill“ II. etapa.

veﬁejnou cestu nové pﬁepadové potrubí z rybníãku v Nové Vsi u Plánû. Potrubí o délce 6m a prÛmûru 150 mm zabrání pﬁetékání vody pﬁes cestu, zejména pﬁi jarním tání, a tím jejímu po‰kozování. Aby pﬁi prÛjezdu nákladních
aut a traktorÛ nedo‰lo k po‰kození potrubí, provedli jmenovaní obãané pﬁekrytí v jízdních pruzích Ïelezobetonov˘mi pﬁeklady.

■ Pan Beran Josef z místní ãásti Suletice provedl opravu
drobné sakrální stavby - kﬁíÏku umístûného u silnice na jeho
pozemku.

Ve zkratce....
● Mûsíci srpnu dostala bytovka
ã.48 novou stﬁechu. Práci vykonala firma Panocha.
● Na hﬁbitovû v Homoli byla polorozpadlá boãní a zadní zeì
hﬁbitova. Firma Horãík provedla
její zbourání a postavila novou
zeì.

■ Paní Andresová Zd. a pánové Beran Josef a Hastrdlo
Franti‰ek, v‰ichni z místní ãásti Suletice, provedli opravu
a nátûr autobusové zastávky. Materiál dodal OÚ. Souãasnû
s tím opravili a vyvûsili informaãní tabuli OÚ.
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✐

Pro zábavu
a chytré hlavy

● Tatí, co je to v˘herní listina?
- To je seznam losÛ, které si koupil
nûkdo jin˘!
● Piju uÏ desát˘ koÀak, protoÏe mám
hrozn˘ vztek na svou Ïenu!
- To je neuvûﬁitelné, co mne stojí!

● Truhláﬁsk˘ uãedník povídá mistrovi: „Proã se ‰rouby nevyrábûjí bez závitÛ?“
„Co to mele‰ za nesmysly!“ diví se mistr.
„KdyÏ ty závity hroznû
vadí pﬁí zatloukání....

● Mladík se ptá hezké
sleãny:
„Stála byste mi modelem?“
„Ale já nejsem modelka...“
„To nevadí“, uklidÀuje jí
mladík, „já nejsem Malíﬁ!“

● MuÏ pﬁijde do nemocnice nav‰tívit pﬁítele.
„To je neuvûﬁitelné! Je‰tû
vãera jsem tû vidûl v kavárnû tancovat s takovou
pûknou blond˘nkou... Jak
jsi se sem dostal?
„Moje Ïena mû vidûla taky.

● Do seznamvací kanceláﬁe vstoupí Ïena.
„Chtûla bych muÏe, kter˘
by byl sportovnû zaloÏen˘,
vzdûlan˘ a zábavn˘, kter˘
by mlãel, kdybych si to
pﬁála.“
„Tak si kupte televizor.“

Postupnû spojte
pﬁímkami v‰echny
body od 1 do 48
a vznikne vám obrázek.

Tyto dvû kresby – na
první pohled stejné –
mají dvacet odli‰n˘ch
detailÛ. Najdete je?
● „Nezná‰ náhodou nûkoho, kdo by prodal vÛz?“
„Za t˘den, za dva nejpozdûji bude pan Novák prodávat wartburga.“
„VáÏnû? Tys uÏ s ním o tom mluvil?“
„Ne, ale za to vím, co ode mne pﬁed t˘dnem koupil.“

● ManÏel se pﬁevrátí na posteli a ptá se manÏelky:
„Jak je dneska venku?“
„Hustû snûÏí. – Jak to ví‰, kdyÏ jsou zataÏené rolety?“
„Sly‰ím nadávat domovníka.“

Podaﬁí se vám zjistit kolik a které pﬁedmûty z prvního obdelníku se opakují ve zb˘vajících tﬁech obdelnících?

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.

