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Masopust se vydaﬁil
V sobotu 19. února 2022 se koneãnû po dvou letech, kdy nás suÏoval covid, mohl konat masopustní prÛvod a veãerní zábava. Pﬁed
9:00 se zaãali nad‰ení úãastníci scházet na návsi pﬁed úﬁadem, kde
bylo nachystané obãerstvení od kulturního v˘boru a místních obãanÛ. Král masopustu - místostarostka v masce Pepka námoﬁníka poÏádala o povolení prÛjezdu masopustního prÛvodu po obcích Homolska, starostka v masce indiánky
prÛjezd povolila.
Objednan˘m autobusem jsme
nav‰tívili místní ãásti a pochutnávali si na pﬁichystaném obãerstvení.
Celou atmosféru prÛvodu opût dokreslovala „chodící kapela“.
Po návratu na náves dostaly dûti
odmûnu v podobû sladkostí a do‰lo
na vyhlá‰ení nejlep‰ích masek. Odmûnu získal Honzíãek Svoboda za
masku neandrtálce, Rendík Bastl
v masce vlkodlaka a Aniãka Opli‰tilová v masce jahÛdky.

Veãer se od 20:00 pokraãovalo taneãní retro zábavou v Hostinci
U HoráãkÛ, kde hrála kapela Na3Si. Objednali jsme jí na základû
doporuãení a hudebníci ve‰kerá oãekávání naplnili. V obci urãitû nehráli naposledy!
Byly nachystané parádní ceny pro v˘herce soutûÏe o ceny. Dûkujeme v‰em sponzorÛm, kter˘ch bylo opravdu hodnû.

Rádi bychom zmínili, Ïe v‰ichni, kteﬁí chystají obãerstvení a hostí masopustní
prÛvod, to dûlají ve svém volném ãase, v dobré víﬁe a ÚPLNù ZDARMA! Jediné, co
za svou pohostinnost a ochotu dostanou, je pamûtní medaile. My si váÏíme kaÏdého, kdo se podílí na obãerstvení a velice jim za to dûkujeme!

KRÁTKÉ ZPRÁVY

V˘mûna sloupu

■ ZPEVNùNÍ B¤EHÒ POTOKA
Pﬁístupová cesta k obecním zahrádkám
v Homoli u Panny se nachází v tûsné blízkosti potoka. Voda podemílá bﬁehy a hrozí
úplné strÏení pﬁístupové cesty. Obeslali
jsme proto Povodí Ohﬁe a poprosili je
o pomoc. Jednání se zástupcem Povodí
Ohﬁe bylo úspû‰né - v leto‰ním roce máme
pﬁislíbenou opravu.

Na základû podnûtu od místního obãana z Doubravic, kter˘ si v‰iml, Ïe tamní
sloup telefonního vedení není úplnû ve
formû, jsme kontaktovali spoleãnost
Cetin. Ta na místo poslala svého technika
a sloup uÏ je vymûnûn.

■ FARA
Jak jsme informovali v jednom z pﬁedchozích obãasníkÛ, obec zakoupila budovu b˘valé fary. V návaznosti na to byl na zastupitelstvu schválen v˘bûr projektanta, kter˘
zpracuje studii na její vyuÏití. Panuje obecná
shoda, Ïe nejlep‰ím ﬁe‰ením je vybudování
obecních bytÛ. V dal‰ím kroku bude zastupitelstvo vybírat z pﬁipraven˘ch variant od projektanta.
■ TùÎBA V LESÍCH
TûÏba v obecních lesích stále pokraãuje.
Jsme rádi za spolupráci s majiteli pozemkÛ,
kteﬁí obci umoÏní pﬁístup do lesÛ a vyjdou
vstﬁíc se zﬁízením odvozních míst. Nadále
platí moÏnost zakoupení palivového dﬁeva
od obce. Jedná se o smrkové dﬁevo (tzn.
mûkké dﬁevo). Cena je 550 Kã/1 prm. V pﬁípadû zájmu, je nutné dojít na obecní úﬁad
a sepsat smlouvu. Dopravu je moÏné domluvit s panem Petrem Horãíkem.

Dopravní znaãení
Dne 14. bﬁezna 2022 provedla firma Fénix na základû Ïádosti obce vodorovné znaãení
ve Lhotû pod Pannou a v Homoli u Panny. Obû znaãení jsou
v blízkostí dûtsk˘ch hﬁi‰È, doufáme, Ïe tímto docílíme vût‰í
obezﬁetnosti a opatrnosti projíÏdûjících ﬁidiãÛ.

■ POSTUPNÁ OPRAVA LAMP
Bûhem silného lednového vûtru do‰lo
k po‰kození vedení veﬁejného osvûtlení
v Babinách II a v ByÀovû. Pﬁi kontrole v‰ech
místních ãástí jsme zjistili, Ïe skﬁíÀky rozvadûãÛ veﬁejného osvûtlení jsou v havarijním
stavu, postupnû tedy dojde k jejich v˘mûnû.
■ UZAV¤ENÍ KOMUNIKACE
A POSUNUTÍ SEMAFORU
V‰ech se nás dotklo omezení dopravy
v úseku ByÀov - Lhota pod Pannou kvÛli
opravû opûrné zdi potoka. V‰ichni jsme trpûlivû sná‰eli nabrané zpoÏdûní na semaforech, neinformovanost o dobû betonování,
i celkové prodlouÏení lhÛty celé opravy
(mûlo b˘t hotovo do konce ledna 2022). Co
jsme uÏ ale nebyli ochotni akceptovat, byla
kombinace umístûní semaforu a siln˘ch poryvÛ vûtru. Nikomu nebylo pﬁíjemné ãekat
na semaforu v úseku, kde z obou stran silnice hrozí pád stromu. Vedení obce proto
zaãalo problém ﬁe‰it Ïádostí o posunutí semaforu na bezpeãnûj‰í místo. Nebylo to
vÛbec jednoduché, ale zadaﬁilo se.

POPLATKY
za komunální odpad
V leto‰ním roce nebude vybírán poplatek za svoz komunálního odpadu,
protoÏe jsme na zastupitelstvu neschválili obecnû závaznou vyhlá‰ku.
Svoz je zdarma, bude hrazen z rozpoãtu obce a nikdo nemusí mít obavy, Ïe
by byl poplatek za tento rok vybírán
v roce 2023.
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Evidence hﬁbitova
SnaÏíme se z místního hﬁbitova udûlat dÛstojné místo. S tím je spojen i problém evidence. Proto jsme vyvûsili informace o probíhající evidenci hﬁbitova a prosíme v‰echny, kdo vlastní hroby ãi mají uloÏené zesnulé ve schránce kolumbária, aby se dostavili
na obecní úﬁad k sepsání smlouvy a zároveÀ nám pomohli s evidencí.
Novû je vybírán poplatek. Za hrob je to
600 Kã na 10 let, za schránku v kolumbáriu 900 Kã na 10 let.

■ FREE WIFI
Pro usnadnûní pﬁístupu ke sluÏbû Z-Box
byla zprovoznûna free wifi na návsi obce.
Jejím provozovatelem je firma Starnet.
■ ·TùRK NA BABINY II
Obec nechala navézt ‰tûrk k cestû v Babinách II. pro pﬁípadnou nutnost dosypu komunikace po zimû. Dûkujeme firmû Horãík.
■ PROST¤ÍHÁNÍ STROMÒ
Vzhledem k tomu, Ïe je nutné zaji‰Èovat
pravidelnou péãi novû vysazen˘m stromÛm,
provedla rodina ·patenkova prostﬁih ovocn˘ch stromÛ ve Lhotû pod Pannou a dále lipové aleje na Bláhovû. Dûkujeme.

Osazení dopravní zrcadel v Nové Vsi
Zaãátkem dubna leto‰ního roku byla na Ïádost obãanÛ kﬁiÏovatka na Nové Vsi
osazena dopravními zrcadly.

Podnûty pro SÚS

Kácení stromÛ ve Lhotû
Ve Lhotû v blízkosti autobusové zastávky Lhota pod
Pannou - rozcestí Probo‰tov do‰lo bûhem silného poryvu vûtru k pádu stromu na komunikaci. Na‰tûstí nedo‰lo
k po‰kození zmínûné autobusové zastávky. Abychom
pﬁede‰li dal‰ím moÏn˘m pádÛm, objednala obec firmu
na tûÏbu stromÛ, které hrozily sv˘m pádem na komunikaci a pﬁilehlé nemovitosti.

Správû a údrÏbû silnic bylo obcí pﬁedáno
nûkolik podnûtÛ na potﬁebné opravy:
■ I pﬁesto, Ïe uÏ SÚS provedla opravu komunikace mezi Bláhovem a Novou Vsí,
tamní pramen se stále valí po silnici
(v zimním období byla silnice v tomto
úseku jeden led).
■ Dále byla nafocena vyvalená zeì v údolí
Homole a s informací o její nutné opravû
pﬁedána SÚS.
■ Nevzhledné zábradlí v ByÀovû je dal‰ím
bodem na seznamu potﬁebn˘ch oprav ze
strany SÚS.
■ Slíbeno máme i vyãi‰tûní ‰karpy pod paní
Horovou v Nové Vsi.

Prasklé potrubí
na vodovodním ﬁádu
V sobotu 29. ledna opût do‰lo k prasknutí
vodovodního ﬁádu pod vodárnou v Homoli
u Panny. V‰e bylo nahlá‰eno Severoãesk˘m vodovodÛm a kanalizacím Ústí nad
Labem, jejichÏ zamûstnanci se opravû zaãali vûnovat je‰tû ten den.

Byla realizovaná oprava zastávky v Haslicích
Vzhledem k tomu, Ïe autobusová zastávka v Haslicích byla v na‰em plánu na nové zastávky zrekonstruována jako první (a v podstatû „zku‰ební“), bylo nutné provést opravu podezdívky. Té se ujal pan Milan Pilník spoleãnû s Martinem MuÏíkem.
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Blahopﬁejeme na‰im jubilantÛm

PROSINEC
Bartík Jiﬁí - 60 let
Jirásek Leopold - 80 let
Vegner Jaroslav - 70 let
Horãík Petr - 65 let
LEDEN
Effenbergerová Alena - 60 let
B¤EZEN
Chudinová Hana - 60 let
Hastrdlová Marie - 80 let
Anto‰ Josef - 80 let
Bäuchel Jiﬁí - 60 let

Hajdinová Darina

Hastrdlová Marie

Horãík Petr

Vánoãní hrnky

Dûkujeme...

První vánoãní hrnek obce Homole
u Panny nechal kulturní v˘bor vyhotovit
v roce 2017. Byl sklenûn˘ s vypískovan˘m
motivem. Od následujícího roku jsou hrnky
porcelánové s potiskem. Motiv kaÏd˘ rok
pﬁipravuje paní Hana Hálová, v˘robu potisku hrneãkÛ následnû zaji‰Èuje paní Jouklová. Tímto jim obûma moc dûkujeme za spolupráci. Hrnky je moÏné zakoupit na obecním úﬁadû ãi na vánoãních trzích.

Rodina Zabloudilova darovala ply‰áky. Paní Jaru‰ka Bleilová odmûny pro
dûti. Paní Jana Horová finanãní pﬁíspûvek na kulturu. Paní Pﬁibilová jako kaÏdoroãnû darovala v˘robky k prodeji na
velikonoãní trhy a v˘tûÏek z nich jde na
kulturní akce. Paní Kumperová darovala
rybáﬁské pruty na akci Jardova homolská ãudla. Velmi si toho váÏíme a dûkujeme.

Velikonoãní v˘zdoba
Starostka s místostarostkou jiÏ po vánoãním odzdobení vesnice (úklid betlému) vûdûly, Ïe pﬁístﬁe‰ek bude vyuÏit na dal‰í tématickou dekoraci - velikonoãní v˘zdobu.
Pan Petr Horãík naﬁezal potﬁebné dﬁevo,
pan Martin MuÏík obrousil a smontoval zajíce a starostka s místostarostkou malovaly.
Myslíme si, Ïe v˘sledek stál opravdu za to.
V‰ichni mûli moÏnost pokochat se na návsi
v Homoli.
Dûkujeme paní Anto‰ové a paní Oravcové za v˘zdobu v místních ãástech ByÀov
a Lhota pod Pannou.
Dal‰í v˘zdobu kvûtináãÛ provedli pracovníci obecního úﬁadu.
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DUBEN
Hajdinová Darina - 75 let
Kavanová Hana - 75 let
Richter Ladislav - 60 let
Îelina Oldﬁich - 75 let
Tauscheová Stanislava - 70 let

Rozkvetlá skála u kostela
Na podzim loÀského roku jsme pod skálou
u hﬁbitova zasadili tulipány a narcisky. Nyní
nám dûlají radost sv˘mi kvûty.

Velikonoãní trhy a pohádka pro dûti
V sobotu 2. dubna 2022 se konaly na
návsi v Homoli u Panny tradiãní velikonoãní
trhy. Poãasí nám bohuÏel moc nepﬁálo, bylo
opravdu aprílové, proto byla ãást stánkÛ
pﬁesunuta do zasedací místnosti OÚ.
Náv‰tûvníci se mûli na co tû‰it. Na místû
mûla svÛj stánek Jana Horová z Ekofarmy
Babiny II, k ochutnání tak byly nejen luxusní grilované klobásky, ale také vynikající
gulá‰, ‰trúdl, toãené piveãko, káva, hork˘
mo‰t a (vzhledem k poãasí) i svaﬁák.

Mezi nabízen˘m sortimentem bylo dále
háãkované obleãení (nejen pro panenky),
velikonoãní doplÀky, kvûtiny, biÏuterie
a dobroty v podobû utopencÛ a koláãÛ.
Na‰e dobrovolnice opût nezklamaly - napekly a daly do placu nûco dobrého na zub.
Paní Pﬁibilová opût podpoﬁila kulturní
v˘bor a darovala k prodeji velikonoãní miniko‰íãky s ãokoládov˘m vajíãkem. Peníze
z prodeje budou pouÏity na dal‰í kulturní
akce.

V budovû b˘valé ‰kolky bylo od 14:00 pﬁipraveno SváÈovo dividlo s pohádkou o Má‰e a tﬁech medvûdech. Úãast byla hojná a pohádka
nadchla nejen dûti, ale i dospûlé.
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Cesta za pokladem na kopec Kalich
V sobotu 26. bﬁezna 2022 se uskuteãnil v˘stup na Kalich. NejdÛleÏitûj‰í bod celé akce byl splnûn - vy‰lo nádherné poãasí. V 10
hodin se turisti se‰li na návsi v Homoli u Panny, dûti nejprve musely z rybníãku vylovit mapu pokladu a následnû dostali v‰ichni zúãastnûní ve‰keré potﬁebné informace k celému v˘stupu.
Cesta byla znaãená fáborky, u nûkter˘ch z nich byla ukryta malá
odmûna pro kaÏdého hledaãe. Díky tomu v‰echny dûti postupovaly
nad‰enû vpﬁed a Ïádné z nich si nestûÏovalo na to, Ïe je cesta moc
dlouhá a bolí je noÏiãky. Samotn˘ poklad byl pak ukryt v truhle ve
sklepení zﬁíceniny.
Rodina Svobodova pﬁichystala na vrcholu Kalichu skvûlé obãerstvení (gulá‰, kávu...). Jana Horová zde pﬁedala paní starostce obce
Tﬁebu‰ín finanãní dar 2 000 Kã na dal‰í zvelebování zﬁíceniny hradu
Kalich.
Na cestu zpût do Homole ãekal na v˘letníky netradiãní odvoz traktor (kter˘ i s traktoristou Danem poskytla paní Jana Horová)
s vlekem (ten zapÛjãil Petr Horãík). Obûma jim moc dûkujeme.
Odvoz vyuÏili v‰ichni, pouze manÏelé Îákovi a Marta BlaÏková
zvládli návrat po sv˘ch.

ZAJÍMAVOSTI Z OKOLÍ

Historie vodního ml˘nu v ByÀovû
Vodní ml˘n v ByÀovû nad Velk˘m Bﬁeznem pochází z 18. století.
Je z místní ãediãové vyvﬁeliny, ze znûlce. Pﬁi stavbû schodi‰tû byl
pouÏit pískovec, na dlaÏby zase opuka. Stojí na Homolském potoce,
kter˘ má velk˘ spád. Díky tomu bylo na 10 kilometrech rÛzn˘ch
ml˘nÛ 15!
Ml˘n vyuÏíval vodu ze dvou zásobních rybníkÛ. Zachovaly se dvû
budovy, ta uprostﬁed chybí. PÛvodní pÛdorys byl 66krát 21 metrÛ.

V této obrovské budovû pracovalo nûkolik desítek pomocníkÛ mlynáﬁe.
Ml˘n má dvû nadzemní podlaÏí, k tomu sklepní a podkrovní prostory. Je 16 metrÛ vysok˘ - tedy vlastnû podobnû vysok˘, jako souãasn˘ ãtyﬁpatrov˘ dÛm.
Ve 20. století ml˘n fungoval uÏ jen do 50. let, a to jako námezdní.
Posledním pﬁedváleãn˘m mlynáﬁem byl Karel Hanl.
V historick˘ch mapách je uvádûn jako PasstreicherÛv ml˘n.
Passtreicherova rodina tady zﬁejmû mlela po staletí. První zmínky
(Pokraãování na následující stranû)
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o ml˘nu pocházejí z roku 1740. Na mapách
z doby Rudolfa II. je uÏ stará ml˘nice naznaãená, vãetnû vodního díla.
Kamenná v˘minkáﬁská deska uvádí, Ïe
Karl Hanl v roce 1910 ve vûku 75 let ode‰el
na v˘minek. „V prÛbûhu rekonstrukce nás
kontaktovala jeho rodina“, vypráví Tomá‰
Jílek a pokraãuje: „Byli dojati z toho, Ïe jsme
ml˘n zachránili a pﬁipravili pro nás album
star˘ch fotografií ml˘na.“

KdyÏ Tomá‰ Jílek s manÏelkou Michalou
v roce 2016 vodní ml˘n v ByÀovû kupovali,
byl ruinou urãenou k demolici.
Zaãátek pﬁíbûhu zaãal v kuchyni rodiãÛ
Michaly Jílkové, kde byli s manÏelem na
obûdû. Pﬁímo z okna kuchynû se Tomá‰
Jílek díval na ruiny ml˘nu. „Ml˘n mûl propadlou stﬁechu, byl prorostl˘ nálety, vypadal
jako v‰echno moÏné, jenom ne jako nûco,
co by se dalo zachránit,“ vzpomíná Tomá‰

Jílek a pokraãuje: „KdyÏ jsem se rozhodl
opravdu ml˘n zachránit, v‰ichni si mysleli
buì, Ïe si dûlám legraci anebo Ïe jsem blázen.“
ProtoÏe ale uÏ s rekonstrukcí star˘ch
budov zku‰enost mûl, jeho smûlé rozhodnutí se podaﬁilo realizovat.
Zdroj: sever.rozhlas.cz
Foto: Michala Jílková

Jestﬁáb na Babinách II
Rodina Horova zaznamenala a zdokumentovala
v˘skyt jestﬁába na Babinách II.
Vûdûli jste, Ïe...
JEST¤ÁB LESNÍ - ACCIPITER GENTILIS
Jestﬁáb lesní je mistrem v bleskurychl˘ch loveck˘ch akcích. Je to rozen˘ stratég a letec akrobat s vrozenou loveckou
inteligencí. Jeho pichlavé oãi Ïluté barvy
mu dodávají zlobn˘ v˘raz.
Vzhled
Jestﬁáb je vybaven siln˘mi drápy, které
jsou ostré jako bﬁitva, coÏ mu umoÏÀuje
snadno se zmocnit koﬁisti a usmrtit ji. Asij‰tí
ptáci jsou obvykle svûtle zbarvení, zatímco
severoameriãtí mají ãasto tmavou hlavu.
Samice jsou vÏdy vût‰í a nûkdy aÏ o polovinu tûÏ‰í neÏ samci. Mladí ptáci jsou hnûdí,
pﬁípadnû jiÏ v na‰edivûlém tónu. Krátká
a pomûrnû ‰iroká kﬁídla a dlouhá ocasní
pera zaji‰Èují jestﬁábovi dokonalou ovladatelnost v letu a dovolují mu obratnû se vyhnout pﬁi lovu mezi stromy kaÏdé pﬁekáÏce.
Na svûtû existuje více neÏ 45 druhÛ jestﬁábÛ a krahujcÛ. Jestﬁáb lesní je z nich nejvût‰í.
Roz‰íﬁení
Jestﬁáb lesní má velmi rozsáhlé území

roz‰íﬁení. Vyskytuje se jak v níÏinách, tak
v hornat˘ch oblastech, ale podmínkou jsou
vÏdy lesní porosty. Îije v nejrÛznûj‰ích typech lesÛ, ale pﬁedev‰ím tam, kde jsou tyto
lesní plochy prostﬁídány pasekami, loukami,
poli a jin˘mi otevﬁen˘mi prostorami. Vyhledává sice radûji místa vzdálená od civilizace, ale blízkost lidsk˘ch sídel mu v podstatû
nevadí, protoÏe zde mÛÏe snadno lovit domácí drÛbeÏ. Lovecké území jestﬁábího páru
má v prÛmûru ãtyﬁi aÏ ‰est kilometrÛ ãtvereãních a hranice tohoto území jednotlivé
páry pﬁísnû respektují.
ZpÛsob Ïivota a potrava
Znaãná velikost umoÏÀuje tomuto obratnému dravci usmrtit i tak velkou koﬁist, jako
je králík ãi zajíc. Loví v‰ak i potkany a hlavnû veverky, z ptákÛ si vybírá kurovité ptáky,
napﬁíklad koroptve, tetﬁívky nebo baÏanty.
Ve stﬁední Evropû loví pﬁedev‰ím holuby,
vrány a havrany, straky a sojky, ale spokojí
se i s drobnûj‰í koﬁistí, jako jsou napﬁíklad
drozdi nebo ‰paãci. Jestﬁáb pﬁi lovu vyuÏívá
momentu pﬁekvapení. Buì sedí nepozorován na vyv˘‰eném, ale vÏdy krytém místû
na vûtvi stromu, nebo pomalu letí jen nûkolik metrÛ nad zemí a snaÏí se vyhlédnutou

koﬁist pﬁekvapit. Témûﬁ vÏdy si k lovu vybírá
zarostl˘, nepﬁehledn˘ terén pln˘ hou‰tí
a stromÛ. Pokud se mu podaﬁí ulovit ponûkud vût‰í koﬁist, napﬁíklad králíka, zatáhne ji
na klidné místo a teprve tam ji roztrhá na
kousky. Jakmile se sám nasytí, odná‰í zbytky koﬁisti mláìatÛm a samici do hnízda.
Denní dávka potravy ãiní u dospûlého jestﬁába pﬁibliÏnû 160 gramÛ masa.
Ochrana
Nejvût‰ím nebezpeãím pro jestﬁába je ãlovûk, kter˘ ho je‰tû stále pronásleduje jako
‰kodnou. I pﬁes pﬁísnou ochranu v‰ech
dravcÛ jsou jestﬁábi stále je‰tû stﬁíleni nebo
chytáni do zvlá‰tních pastí, tzv. jestﬁábích
ko‰Û. Celkov˘ poãet hnízdících párÛ ve
stﬁední Evropû je dne odhadován na 20 000,
a tak tento druh v souãasnosti není pﬁímo
ohroÏen.
Zajímavost
V rÛzn˘ch jazycích je jestﬁáb pojmenován
podle své koﬁisti. V nûmãinû je to Hühnerhabicht (lovec slepic), v pol‰tinû golebiarz
(lovec holubÛ), v ru‰tinû jastrab - tûtûrevjatnik (loví tetﬁívky). Zajímavé je, Ïe anglicky
goshawk, coÏ je zkrácená verze goosehawk, mu jako koﬁist pﬁisuzuje husy, i kdyÏ
husy vÛbec neloví. Jestﬁáb je velmi ãasto
pouÏíván v sokolnictví, ale pro prudk˘ a nespoutan˘ temperament je jeho v˘cvik mnohem tûÏ‰í neÏ tﬁeba u sokolÛ a rarohÛ.
V Indii jestﬁába pouÏívají pﬁi lovu gazel. Jestﬁáb v‰ak zvíﬁe pouze zastaví v bûhu a pak
jsou vypu‰tûni psi, kteﬁí gazelu polapí
a usmrtí.
Zdroj: priroda.cz
HOMOLSK¯ OBâASNÍK / 2022 • 7

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
V¯PIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HOMOLE
U PANNY â. 10/2021, KONANÉHO
DNE 15. 12. 2021
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/10/2021 Rozpoãtové opatﬁení ã. 4/2021
040/10/2021 Rozpoãet obce Homole u Panny na rok 2022
051/10/2021 mimoﬁádnou odmûnou pro
úãetní obce p. Marii Kr‰kovou ve v˘‰i
11 500 Kã hrubého na základû v˘sledku
zprávy kontrolního v˘boru
060/10/2021 Dodatek ã. 9 firmy AVE Ústí
nad Labem s.r.o. ke smlouvû o sbûru,
svozu, tﬁídûní a recyklaci vyuÏiteln˘ch druhÛ
odpadÛ ã. SM/1250/098/3
II. Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
050/10/2021 zápis kontrolního v˘boru ze
dne 6. 10. 2021 zamûﬁen na Kontrolu hospodaﬁení úãetního oddûlení obce Homole
u Panny za období 2018-2021
III. Zastupitelstvo obce souhlasí
070/10/2021 se zpracováním zámûru na
pacht pozemkÛ p. ã. 317, k. ú. Bláhov a na
p. ã. 646, k. ú. Homole u Panny
080/10/2021 se zpracováním zámûru na
prodej pozemkÛ p. ã. 602 a p. ã. 603, k. ú.
Homole u Panny
Ilona Opli‰tilová v. r.
místostarostka
Dagmar MuÏíková v. r.
starostka
Vyvû‰eno dne: 20. 12. 2021
Sejmuto dne: 5. 1. 2022
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce 10/2021 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. 1/2022, KONANÉHO
DNE 23. 2. 2022
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
040/01/2022 V˘roãní zprávu na rok 2021 zákona ã. 106/1999 Sb.
050/01/2022 Obecnû závaznou vyhlá‰ku
1/2022 obecní systém odpadového hospodáﬁství
060/01/2022 poskytnutí finanãního pﬁíspûvku ve v˘‰i 3 000 Kã Z· Velké Bﬁezno na
Zápis dûtí do prvních tﬁíd
070/01/2022 poskytnutí finanãního pﬁíspûvku ve v˘‰i 3 000 Kã pro Roska Teplice
080/01/2022 poskytnutí finanãního pﬁíspûvku ve v˘‰i 3 000 Kã pro SdruÏení hasiãÛ Ústeckého kraje
100/01/2022 „Opravu místní komunikace
Nová Ves u Plánû“ , k. ú. Babiny II, p. p. ã.
327 a ãást p. p. ã. 36/3
110/01/2022 vyvû‰ení zámûrÛ pachtu po-

zemku p. p. ã. 646, k. ú. Homole u Panny
a p. p. ã. 317, k. ú. Bláhov
120/01/2022 vyvû‰ení zámûru prodeje pozemku p. p. ã. 602, k. ú. Homole u Panny
s cenou 100 Kã/1m2
122/01/2022 vyvû‰ení zámûru pronájmu pozemku p. p. ã. 603, k. ú. Homole u Panny
II. Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
030/01/2022 Rozpoãtové opatﬁení 05/2021
III. Zastupitelstvo obce souhlasí
090/01/2022 se zpracováním zámûru na
pronájem zdûné garáÏe na p. p. ã. 26, k. ú.
Homole u Panny
130/01/2022 s plánovanou v˘stavbou 7 rodinn˘ch domÛ
Ilona Opli‰tilová v. r.
místostarostka
Dagmar MuÏíková v. r.
starostka
Vyvû‰eno dne: 1. 3. 2022
Sejmuto dne: 17. 3. 2022
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce 1/2022 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. 2/2022, KONANÉHO
DNE 27. 4. 2022
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/02/2022 Rozpoãtové opatﬁení 1/2022
040/02/2022 poskytnutí pÛjãky ve v˘‰i
50 000 Kã z FRB p. Lence KalcÛ
050/02/2022 prodej pozemku p. ã. 602, k. ú.
Homole u Panny o v˘mûﬁe 1 162 m2 za podmínek uveden˘ch ve vyvû‰eném zámûru p.
Marku Bure‰ovi
060/02/2022 pronájem pozemku p. ã. 603,
k. ú. Homole u Panny o v˘mûﬁe 1 437 m2 za
podmínek uveden˘ch ve vyvû‰eném zámûru p. Marku Bure‰ovi
070/02/2022 vyvû‰ení zámûru pronájmu ga-

ráÏe stojící na p. p. ã. 26, k. ú. Homole
u Panny
080/02/2022 pacht pozemkÛ p. ã. 317, k. ú.
Bláhov a p. p. ã. 646, k. ú. Homole u Panny
za podmínek uveden˘ch ve vyvû‰eném zámûru p. Îanetû Barboﬁíkové
090/02/2022 uzavﬁení Smlouvy o spolupráci
pﬁi tvorbû, aktualizaci a správû Digitální
technické mapy Ústeckého kraje s Krajsk˘m
úﬁadem Ústeckého kraje
100/02/2022 poskytnutí finanãního pﬁíspûvku ve v˘‰i 3 000 Kã spoleãnosti Zdravotní
klaun o.p.s.
110/02/2022 finanãní pﬁíspûvek ve v˘‰i
3 000 Kã pro Linku bezpeãí z. s.
130/02/2022 vyvû‰ení v˘bûrového ﬁízení
o poskytnutí práva tûÏby lesního porostu a o
pﬁevodu vlastnického práva k vytûÏenému
lesnímu porostu
132/02/2022 návrh smlouvy a povûﬁuje starostku k následnému podpisu smlouvy s vítûzem v˘bûrového ﬁízení na základû pﬁedloÏené nejvy‰‰í cenové nabídky
II. Zastupitelstvo obce souhlasí
131/02/2022 s termínem plnûní od 5/2022
do 31. 12. 2022, se zálohou 450 000 Kã,
smluvní pokutou 1 000 Kã za kaÏd˘ den prodlení a s doplnûním osoby zodpovídající za
správnost údajÛ v pﬁedmûtu smlouvy
140/02/2022 souhlasí s jedinou navrÏenou
studií vyuÏitelnosti podkroví a u 1. NP a 2.
NP s alternativou ã. 2
Originály zápisÛ ze zasedání zastupitelstva
jsou k nahlédnutí na Obecním úﬁadû a navíc
jsou zveﬁejnûna na webov˘ch stránkách
obce www.homoleupanny.cz.
Ilona Opli‰tilová v. r.
místostarostka
Dagmar MuÏíková v. r.
starostka
Vyvû‰eno dne: 6. 5. 2022
Sejmuto dne: 22. 5. 2022
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce 2/2022 je k nahlédnutí na Obecním
úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na webov˘ch
stránkách obce www.homoleupanny.cz.

Na‰e obec zobrazená na historické pohlednici.
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