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V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

VáÏení
spoluobãané,
skonãil nám ãas svátkÛ,
vánoãního klidu a pohody.
Energii, kterou jsme naãerpali
bûhem krátké doby sváteãních
dnÛ, brzy vynaloÏíme v roce
2019 v hektickém prostﬁedí, jak
pracovního, tak osobního Ïivota.
Louãíme se s rokem, ve kterém se
nám nûco povedlo, nûco zase ne,
na nûco rádi vzpomeneme a na
nûco zase vzpomínat nechceme,
ale tak uÏ to v Ïivotû chodí. Snad
kaÏd˘ z nás má novoroãní
pﬁedsevzetí typu pﬁestanu kouﬁit,
zaãnu cviãit, budu se více
vûnovat rodinû apod. Mnozí v‰ak
ze zku‰enosti víme, Ïe se nám
na‰e pﬁedsevzetí hroutí jako
domeãky z karet. Pﬁesto
pﬁedsevzetí o vzájemné slu‰nosti,
vstﬁícnosti a úctû k druh˘m není
pﬁeci nesplnitelné?! Dovolte mi
popﬁát Vám v novém roce hodnû
zdraví, ‰tûstí a osobních
úspûchÛ.
Na závûr citát, kter˘ je mi blízk˘
a mluví za v‰e.

Novoroãní ohÀostroj
V Homoli u Panny se na Nov˘ rok v podveãer konal historicky první ohÀostroj. Homolská náves zaplnûná mnoha obyvateli,
kteﬁí upírali zraky k budovû kostela sv. Pia
V., mohli sledovat plejádu barevn˘ch petard,
které na nûkolik minut zaplnila oblohu.
Po cel˘ prÛbûh akce byla moÏnost obãerstvení, které se podávalo v zasedací síni
Obecního úﬁadu. Byl na v˘bûr ãaj a svaﬁené
víno.

Dagmar MuÏíková, starostka
„KdyÏ Ti nûkdo nabídne úÏasnou
pﬁíleÏitost a Ty neví‰, jestli ji
zvládne‰, tak ﬁekni ano-jak ji
zvládnout se nauãí‰ pozdûji.
Ale pﬁíleÏitostmi nepohrdej.
Jsou jako po‰Èák - nikdy nechodí
dvakrát s toutéÏ zásilkou.“

Tato akce se konala v na‰í obci poprvé
a náv‰tûvnost naznaãuje tomu, Ïe ohÀostroj
bude zﬁejmû oãekáván i dal‰í roky.
E.S.

Vánoãní koncert Michala Volfa
V nedûli 16. prosince v kostele sv. Pia V. v Homoli u Panny se od
osmnácté hodiny konal vánoãní koncert s Michalem Volfem, kter˘ jiÏ
zde vystupuje bezmála sedm let.
V‰echna místa k sezení byla obsazena a je‰tû mnoho náv‰tûvníkÛ sledovalo koncert ve stoje.
Po první písni Michal Volf pﬁivítal v‰echny zúãastnûné a jal se
dal‰í písnû.
Poté pﬁedstavil svého prvního hosta Jana Vlãka, úãastníka jednoho z kol soutûÏe Superstar, kter˘ zazpíval dvû písnû sólovû a jeden
duet s Michalem.
A to jiÏ dostala slovo paní starostka Dagmar MuÏíková, aby v‰echny pﬁítomné pﬁivítala a popﬁála ‰Èastné svátky vánoãní a mnoho
zdraví do nového roku. Je‰tû neÏli se ujala slova, tak zapálila tﬁetí
svíãku na adventním vûnci.
A opût kostelem znûl MichalÛv pﬁíjemn˘ hlas ve znám˘ch písních.
Dal‰ím hostem Michala byla pûvkynû Karolína Plicková, známá
sv˘m koncertováním po celé Evropû. Zazpívala dvû sóla a nûkolik
duetÛ s Michalem.
Mezi písnûmi si Michal zavolal paní Evu Struhárovou, aby seznámila hosty s nemocí její dcery Krist˘nky a oznámil, Ïe ãást v˘tûÏku
z dobrovolného vstupného bude poskytnuta rodinû na moÏné v˘lohy s prÛbûhem léãby. Krist˘nka má ojedinûlou nemoc Dûtská artróza (Juvenilní revmatoidní artritida), jejíÏ léãba je dlouhodobá, rodinu
tak ãeká kaÏdomûsíãní kontrola v nemocnici a ãasté dojíÏdûní na rehabilitace.
âas v pﬁíjemné vánoãní atmosféﬁe velice rychle ubûhl a Michal se
louãil poslední písní. V‰em popﬁál mnoho úspûchÛ v novém roce a
s pﬁíslibem úãasti za rok se rozlouãil.
E.S.
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D˘Àování s Ilonkou
Z plánovaného dlabání d˘ní v prostorách pﬁed Homolsk˘m pohostinstvím nás vyhnalo ‰patné a upr‰ené poãasí.
Proto v‰ichni zajásali, kdyÏ majitelka hostince sleãna ·tûpánka
MuÏíková svolila tuto ãinnost provádût v lokále na stolech. TudíÏ dlabání bylo obohaceno o obãerstvení.
Srazily se stoly k sobû, pokryly igelitem a jiÏ se mohlo zaãít dlabat. Nûkdo si pﬁinesl d˘ni z domova a ostatní vyuÏili nabídky a d˘ni
si vybrali z pﬁinesen˘ch Ilonou Hálovou.
A tak dûti za pomoci rodiãÛ se jali dlabat a vyﬁezávat. Vzniklo tak
mnoho helouvínsk˘ch v˘tvorÛ, nûkteré i v umûleckém pojetí.

Kdo chtûl si vydlabanou d˘ni odnesl domÛ a ostatní byly vyneseny na schody pﬁed hostinec, kde vítají pﬁíchozí zákazníky.
Leto‰ní akce nezÛstala jen u úpravy dlabání d˘ní, ale byla vyhlá‰ena soutûÏ o nejlep‰í v˘robek s pﬁítomností d˘nû v pokrmu. A tak
jeden stÛl byl obloÏen mnoha dobrotami. Tﬁeba d˘Àová polévka, lívaneãky, mufíny, koláãem a mnoho jin˘ch lákav˘ch pokrmÛ.
Ochutnávaãi ochutnávali a anonymnû krouÏkovali ten nejchutnûj‰í v˘robek.
Nakonec bylo vyhlá‰eno poﬁadí úspû‰nosti chutn˘ch pokrmÛ.
Uvádím první tﬁi místa.
1.) Lívaneãky od SvobodÛ ze Lhoty pod Pannou
2.) Polévka od HálÛ z Homole u Panny
3.) Koláã opût od SvobodÛ ze Lhoty pod Pannou
KaÏdá zúãastnûná kuchaﬁka obdrÏela mal˘ dárek za úãast.
Jakmile bylo v‰e vydlabáno a snûdeno, stoly se poklidily a po rozlouãení se v‰ichni odebrali k domovÛm.
E.S.

Mikulá‰ská nadílka a rozsvícení obecního vánoãního stromu
V tu samou nedûli po ukonãení trhu se dûti doãkaly náv‰tûvy Mikulá‰e, Andûla a hned tﬁech ãertÛ. Nevím proã tolik ãertÛ, snad si
mysleli, Ïe zde bylo letos mnoho zlobiv˘ch dûtí. Ale to se spletli, protoÏe na‰e dûti jsou pﬁeci vÏdy velice hodné a poslu‰né.
Poté se Mikulá‰ ujal rozdávat dárkové balíãky se sladkostmi,

které pro toto událost pﬁipravili ãlenové kulturního v˘boru Obecního
úﬁadu V Homoli u Panny. Po rozdání balíãkÛ se upﬁely zraky v‰ech
dûtí k vánoãnímu stromu a ãekaly, aÏ se rozsvítí.
K objednan˘m dûtem pﬁi‰el Mikulá‰ je‰tû jednou a to pátého prosince pﬁedat soukromou nadílku.
E.S.
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Vánoãní trh na Homolské návsi
První adventní nedûli 2. prosince se v Homoli u Panny konal Vánoãní trh. ProdejcÛm byla také poskytnuta zasedací místnost v budovû obecního úﬁadu. Dal‰í stánky byly postaveny na návsi.
Prodávalo se rukodûlné zboÏí od na‰ich obyvatel, tak i obãerstvení v podobû ãaje, svaﬁeného vína, ãí grogu. Také kaÏd˘ mohl
ochutnat doma vyrobené cukroví, koláãky, ãi klobásu od paní Horové z její farmy z Babin II.
Úãast byla neoãekávanû veliká. Na to jaké bylo nepﬁíjemnû vlhké
a mlhavé poãasí, pﬁi‰lo mnoho obãanÛ. CoÏ je pﬁíjemné zji‰tûní, Ïe
i o takovou akci mají na‰i obyvatelé zájem.
A co jste si mohli z v˘robkÛ koupit?
Vánoãní svícny, vûnce, skﬁítky, háãkovaná zvíﬁátka, pletené ponoÏky, peãené perníãky, hrnky s obrázky, nebo logem Homole
2018. A mnoho jiného rozmanitého zboÏí.
A máme tu novinku a to asistované zdobení skleniãky na svícen
pro zruãné dûti, kter˘ vedla sleãna Eli‰ka MuÏíková a Renata
Jandová. Také byla moÏnost si vyrobit a vymalovat papírového
andílka.

Vûﬁím, Ïe to bylo pro v‰echny zúãastnûné pﬁíjemnû strávené odpoledne.
E.S.

Lampionov˘ prÛvod
Dne 27.ﬁíjna v pﬁedveãer státního svátku 100. v˘roãí vzniku samostatného âeskoslovenského státu se jiÏ tradiãnû konal lampionov˘ prÛvod.
A tak se v 17.30 hodin se‰lo mnoho dûtí a dospûl˘ch na Homolské návsi pﬁed Obecním úﬁadem, s lampionem v ruce, aby se vydali na obvyklou trasu smûr Lhota pod Pannou, Gebina a cíl opût
na návsi v Homoli u Panny.
Slabû se stmívalo, kdyÏ se úãastníci seﬁadili a spoleãnû vy‰li v
prÛvodu smûrem k první zastávce, a to na hﬁbitov, kde byla rozsvícena svíãka u památníku padl˘ch nûmeck˘ch vojákÛ z první svûtové války. Mnozí vyuÏili náv‰tûvy hﬁbitova a zaÏehli svíãku téÏ u
hrobÛ sv˘ch zesnul˘ch rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ, ãi pﬁátel.
V leto‰ním roce stejnû jako v pﬁedchozím se prÛvodu zúãastnily i
maminky s nemluvÀaty v koãárcích. Rok od roku je o tuto akci stále
vût‰í zájem, a tudíÏ ﬁada prÛvodu stále mohutní.
Ze hﬁbitova prÛvod zamíﬁí smûr Lhota pod Pannou, kde se pár jedincÛ pﬁipojuje k lampiony osvûtlenému zástupu a pokraãují pﬁes
ves smûr Gebina.
V Gebinû jiÏ tradiãnû ãeká pan Jiﬁí Podhora, aby podal malé obãerstvení. Nûkteré dûti to jiÏ oãekávají a znaãnû pﬁidávají do kroku,
kdy u stoleãku obdrÏí nûjakou sladkost.
Tímto velice dûkujeme panu Podhorovi za ochotu a obãerstvení,
bez kterého si jiÏ prÛvod nedovedeme pﬁedstavit. Dûkujeme.
V cíli na Homolské návsi se je‰tû zapálí a vypustí jeden lampion
‰tûstí a zúãastnûní se rozchází k domovÛm.
A rada: Kdo si lampion nezniãil po cestû, nechÈ si jej uloÏí na pﬁí‰tí rok, kdy opût prÛvod vyrazí do stmívajícího dne.
E.S.
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Na podzim dostala parta fotbalov˘ch fanou‰kÛ a místních muÏÛ
nápad, a to Ïe by se mûlo opravit a srovnat povrch na‰eho improvizovaného fotbalového hﬁi‰tû na plácku za Myslivnou v Homoli u
Panny. Kde b˘vají poﬁádané fotbalové turnaje a mnoho obecních
akcí vût‰inou pro dûti.
Nápad se v‰em líbil a tak se zástupci vypravili za majitelkou pozemku sleãnou ·tûpánkou MuÏíkovou, zda mohou tento nápad realizovat. Ta souhlasila a práce mohla zaãít.
Za pomocí nûkolika strojÛ od na‰ich spoluobãanÛ a ‰ikovn˘ch
rukou na‰ich muÏÛ se jednu sobotu promûnilo nerovné hﬁi‰tû v
rovnû upravenou plochu.
Na jaﬁe hﬁi‰tû snad zaroste trávou a mimo fotbalov˘ch tréninkÛ
zde probûhne první akce roku 2019, pálení âarodûjnice.
E.S.
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Svatomartinská taneãní zábava se vydaﬁila
V sobotu 17. listopadu se v Homoli u Panny, na sále Hostince u
HoráãkÛ konala svatomartinská taneãní zábava. Ve dvacet hodin
zaznûly taneãním sálem první tóny kapely Patrik FOX a MADIA a
zvaly zúãastnûné k tanci. Netrvalo dlouho a první odváÏlivci zaplnili parket. Dobﬁe se tanãilo, neb nebylo tolik lidí a taneãníci to mohli
„rozbalit“.
O pÛlnoci se losovala soutûÏ o ceny. Cen bylo mnoho a tím se
v‰em soutûÏícím zv˘‰ila pravdûpodobnost v˘hry.
V‰ichni se velice dobﬁe bavili a myslím, Ïe se tû‰í na dal‰í taneãní zábavu, která by se mûla konat v únoru na Masopust. Tak se
pﬁijìte pobavit.
E.S.

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE

·kolní rok 1958-1959
Jak to bylo v Homolské ‰kole pﬁed ‰edesáti lety?
Nacházíme se více jak deset let po druhé svûtové
válce, novû osídlené pohraniãí je jiÏ zabydleno
a ‰kola prochází modernizací.
Pﬁedkládám v˘ﬁez ze zápisu z kroniky Obecné
‰koly.
·kolní rok 1958-59 byl zahájen dne 1.záﬁí. Zahájení bylo slavnostní za pﬁítomnosti zástupce MNV s. tajemníkem ·vecem.
Tﬁídy byly novû vymalovány a vyzdobeny, aby se
dûtem co nejvíce líbily.
Na zaãátku ‰kolního roku bylo zapsáno celkem 41
dûtí z toho 16 chlapcÛ.
Vyuãovalo se ve dvou tﬁídách.
Novû byly také upraveny místnosti. Tﬁídy zÛstaly na
stejném místû, na místû, kde byly pÛvodnû kabinet
a skladi‰tû byla vybudována tûlocviãna, kam byla namontována nová pÛlkulatá stropní tûlesa. Sem bylo
pﬁestûhováno v‰echno tûlocviãné náﬁadí a skﬁíÀ, kam
byly uloÏeny v‰echny ostatní tûlocviãné pomÛcky.
Z b˘valé ‰atny byl zhotoven kabinet a v místnosti za
ním malá dílna. ·atna byla pﬁemístûna na chodbu pﬁed
tûlocviãnu, kde byly ﬁeditelem ‰koly pﬁipevnûny vû‰áky a ze star˘ch lavic pﬁipraveny nízké laviãky do ‰atny.
Dále byly natﬁeny stûny záchodu asfaltem. Dal‰í
úpravy byly provedeny na záchodû. Zde byl strÏen
star˘ strop i se stﬁechou a oba znovu nahozeny
a zhotoveny.
Do‰lo také k zpevnûní stropu v prvé tﬁídû a sice
z pÛdy. Oprava byla provedena nákladem pﬁes 5
000,- Kãs.
V téÏe tﬁídû byl také namontován mal˘ osmilitrov˘
ohﬁívaã vody. A koneãnû byla v této tﬁídû pﬁipevnûna
nová listová tabule. V obou tﬁídách byly povû‰eny
nové nástûnky a nové zasklené obrazy.
Tolik ze zápisu do ‰kolní kroniky, kter˘ zhotovil uãitel Roman Pokorn˘.
E.S.
6 • 2019 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

Blahopﬁejeme jubilantÛm
Václav Kavan
Milan Chudina
Miroslav Nikod˘m
Vladimír Pavle
Jana Nebeská

ﬁíjen
listopad
listopad
prosinec
prosinec

Václav Kavan

75
60
70
70
75

let
let
let
let
let

Homole u Panny
Haslice
Li‰kov
Lhota pod Pannou
Suletice

Vladimír Pavle

Miroslav Nikod˘m

Bylo mi ctí...

Milan Chudina

V letech mého mládí, kdy jsem zakládala svoji rodinu, jsem si na nûkolik let odskoãila bydlet do mûsta Ústí nad Labem. Stále v‰ak dojíÏdím do své rodné vesnice Homole k rodiãÛm na víkendy. Pﬁi‰ly léta, kdy vznikl místní ãasopis Homolsk˘ obãasník.
Jak ráda jsem si v nûm ãetla a tenkrát chválila autora ãtvrtletníku.
Po letech, kdy dûti vyrostly a dostudovaly, pﬁi‰el ãas návratu do rodného domu.
Stále poctivû proãítám stránky místního ãasopísku.
AÏ jednoho dne jsem oslovena, abych tento ãasopis sama vytváﬁela. Neﬁíkám, malé
zaváhání tam bylo, zda tento zvládnu, ale po vydání prvního ãísla ze mû ta tréma
opadla a necel˘ch deset let se ãiním, aby Obãasník byl ke ãtení.
Nastala v‰ak doba, kdy se vedení na‰eho zastupitelstva omladilo a tak jsem do‰la
k názoru, také pﬁedat tuto funkci mlad‰í osobû.
JiÏ se tû‰ím, aÏ opût vezmu do rukou Homolsk˘ obãasník a zaãtu se do jeho obsahu. O coÏ jsem byla jako jeho autorka ochuzena.
Tímto pro mû posledním ãíslem se s vámi milí sousedé louãím, a pﬁeji vám mnoho
úspûchÛ v novém roce 2019 a dal‰ích letech.
VáÏení sousedé, bylo mi ctí...!
Eva Struhárová

Nové zastupitelstvo Obecního
úﬁadu Homole u Panny
Zastupitelé:
Dagmar MuÏíková • Ilona Hálová
Ing. Tereza Radiãová • Martin MuÏík
Jiﬁí ¤íha • Ladislav Ptáãek
Daniel Tausche
Na zasedání zastupitelstva dne 5. listopadu 2018 byli zvoleni a uvedeni do funkcí tito
zastupitelé.
Starostka: Dagmar MuÏíková
Místostarostka: Ilona Hálová

Funkce ãlenÛ zastupitelstva:
Finanãní v˘bor: ing. Tereza Radiãová
Kontrolní v˘bor: Daniel Tausche
Kulturní v˘bor: Martin MuÏík
Touto cestou zastupitelé dûkují za va‰e
hlasy ve volbách a slibují, Ïe budou své
funkce vykonávat na svou ãest a svûdomí,
Ïe svoji funkci budou vykonávat svûdomitû,
v zájmu obce a jejich obãanÛ a ﬁídit se Ústavou a zákony âeské republiky.
E.S.
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Dûkovaãka
Podûkování za v˘pomoc pﬁi obnovû
travnatého povrchu fotbalového hﬁi‰tû v
Homoli:
• p. Petr Horãík (zapÛjãení strojÛ
na naloÏení a dovozu zeminy)
• p. Marek Bure‰ (úprava hﬁi‰tû
s nakladaãem)
• pí. Îaneta Pﬁíkopová Barboﬁíková,
Robert Koubek ml.
(úprava hﬁi‰tû s nakladaãem)
• pí. Jana Horová (poskytnutí zeminy)
• pí. ·tûpánka MuÏíková (obãerstvení)
• p. Ludvík Janda (zakoupení travní
smûsi)
• ãlenové fotbalového t˘mu „HOSAKO“
Podûkování za pﬁispûní vûcn˘ch darÛ
do soutûÏe o ceny Martinské zábavy:
• p. Petr Horãík
• fa. MART-IN s.r.o. (Jakub Opli‰til)
• fa. Up âeská republika s.r.o. (Jan Koﬁínek)
• fa. JACER- CZ, a.s (Miroslav Svoboda)

Podûkování za v˘pomoc pﬁi akci vánoãní trhy:
• pí. Horová Jana (zaji‰tûní obãerstvení
se stánkem)
• pí. Pﬁibilová Helena (upeãení perníãkÛ)
• pí. Matou‰ková Alena (poho‰tûní)
• pí. Kalinová Marie (poho‰tûní)
• pí. MuÏíková Jitka (poho‰tûní)
• pí. Svobodová ·tûpánka (poho‰tûní)
• pí. Slabá Dagmar (poho‰tûní)
• pí. Vrablicová Michaela (zaji‰tûní
hrneãkÛ)
• MuÏíková Eli‰ka, Jandová Renata
(zaji‰tûní dílniãky pro dûti na v˘robu
svícnÛ)

UPOZORNùNÍ PRO OBâANY OBCE
HOMOLE U PANNY, LHOTA POD
PANNOU, BY≈OV, SULETICE,
BABINY II, NOVÁ VES U PLÁNù,
BLÁHOV, DOUBRAVICE, HASLICE.
Platba za odvoz komunálního odpadu
za II. pololetí 2018 splatná do 31.1.2019

1.356,00 Kã - t˘denní svoz
783,00 Kã - ãtrnáctidenní svoz
Poplatek ze psÛ rok 2019 splatn˘ do 31.
3. 2019 do pokladny OÚ Homole u
Panny v úﬁední dny (pondûlí a stﬁeda),
nebo na úãet OÚ Homole u Panny ã:
421411/0100

OZNÁMENÍ - Od 1. 1. 2019 se cena za svoz a likvidaci smûsného komunálního odpadu zvy‰uje. Platba za I. pololetí 2019
splatná v ãervenci 2019 bude:
832,00 Kã ãtrnáctidenní svoz 1.443,00 Kã t˘denní svoz

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA...
V¯PIS USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HOMOLE U PANNY â. 05/2018,
KONANÉHO DNE 05. 11. 2018

písm. n) zákona o obcích mûsíãní odmûnu
za v˘kon jednotliv˘ch funkcí neuvolnûn˘ch
ãlenÛ zastupitelstva obce od 5. 11. 2018
takto:

I. ZASTUPITELSTVO OBCE
SCHVALUJE
030/05/2018 zvolení jednoho místostarosty

pﬁedseda v˘boru....................... 2 459,- Kã
ãlen v˘boru ................................2 049,- Kã
ãlen zastupitelstva obce
bez dal‰ích funkcí .................... 1 230,- Kã

II. ZASTUPITELSTVO OBCE
URâUJE
031/05/2018 v souladu s § 84 odst. 2 písm.
k) zákona o obcích, Ïe pro v˘kon funkce starosty obce bude ãlen zastupitelstva dlouhodobû uvolnûn
032/05/2018 v souladu s § 84 odst. 2 písm.
k) zákona o obcích, Ïe pro v˘kon funkce
místostarosty obce bude ãlen zastupitelstva
dlouhodobû uvolnûn
III. ZASTUPITELSTVO OBCE
VOLÍ
034/05/2018 starostkou obce Homole
u Panny Dagmar MuÏíkovou
035/05/2018 místostarostkou obce Homole
u Panny Ilonu Hálovou
041/05/2018 pﬁedsedkyní finanãního v˘boru
Ing. Terezu Radiãovou
042/05/2018 pﬁedsedou kontrolního v˘boru
Daniela Tausche
043/05/2018 pﬁedsedou kulturního v˘boru
Martina MuÏíka
IV. ZASTUPITELSTVO OBCE
Z¤IZUJE
040/05/2018 finanãní v˘bor, kontrolní v˘bor
a kulturní v˘bor. Finanãní a kontrolní v˘bor
budou tﬁíãlenné, kulturní v˘bor bude pûtiãlenn˘
V. ZASTUPITELSTVO OBCE
STANOVUJE
050/05/2018 v souladu s § 72 a § 84 odst. 2

Dagmar MuÏíková v.r.
starostka
Vyvû‰eno dne: 09. 11. 2018
Sejmuto dne: 25. 11. 2018
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce 04/2018 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 â. 06/2018,
KONANÉHO DNE 20. 12. 2018
I. ZASTUPITELSTVO OBCE
BERE NA VùDOMÍ
030/06/2018 Opatﬁení ã. 1/2018 - Smûrnice
GDPR
II. ZASTUPITELSTVO OBCE
SCHVALUJE
040/06/2018 rozpoãtové opatﬁení ã. 03/2018
050/06/2018 rozpoãet obce na rok 2019
060/06/2018 uzavﬁení smluv na údrÏbu
místních komunikací v zimním období
2018/2019 s firmou Horãík, Barboﬁík, Du‰ek
a povûﬁuje starostku obce k podpisu tûchto
smluv
070/06/2018 dodatek ã. 6 ke smlouvû ev. â.

SM/1250/098/3 uzavﬁenou s firmou AVE
Ústí nad Labem s. r. o. na svoz komunálního odpadu
080/06/2018 realizaci dûtského hﬁi‰tû
v místní ãásti Lhota pod Pannou v roce 2019
090/06/2018 pﬁedloÏen˘ „Strategick˘ rozvojov˘ plán obce Homole u Panny pro roky
2019 - 2022“
100/06/2018 realizaci akce ,,Zmûna v systému vytápûní budovy OÚ Homole u Panny“
v roce 2019
101/06/2018 vypracování projektu na akci
,,Zmûna v systému vytápûní budovy OÚ Homole u Panny“
102/06/2018 vypracování energetického auditu na akci ,,Zmûna systému vytápûní budovy Homole u Panny“
103/06/2018 vypracování Ïádosti na dotaci
pro akci ,,Zmûna v systému vytápûní budovy OÚ Homole u Panny“
110/06/2018 odmûnu p. Struhárové a p. Hálové ve v˘‰i 3 000 Kã ãistého pro kaÏdou
z nich
120/06/2018 L. Juklovou a M. Sládkovou za
ãleny finanãního v˘boru
121/06/2018 za ãleny kulturního v˘boru M.
Svobodu, ·. Svobodovou, J. Opli‰tila, J. Koﬁínka
Dagmar MuÏíková v.r.
starostka
Ilona Hálová v.r.
místostarostka
Vyvû‰eno dne: 29. 12. 2018
Sejmuto dne: 14. 01. 2019
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce 06/2018 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,
Evidenãní ãíslo MK âR E 10227.
estruhar@seznam.cz, tel.: 723 959 914. Vychází ãtyﬁikrát roãnû. • Náklad 250 kusÛ. • V˘tisk zdarma.

