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V sobotu 14. kvûtna se na sále homolského hostince
se‰lo mnoho taneãníkÛ, a nebo jen posluchaãÛ, aby se
zúãastnili Country bálu.
A bylo jich pln˘ sál. V‰echna místa k sezení u stolÛ byla
zaplnûná. Po pÛl osmé veãer se ozvaly první tóny pﬁedkapely DUDAS BAND, která zahrála nûkolik skladeb v country
stylu. A Ïe se to posluchaãÛm líbilo, se hned projevilo zaplnûn˘m parketem. Tato kapela nás rozh˘bala a naladila na
hlavního hosta veãera, a to kapelu M.T.R.P. REVIVAL
PLZE≈ se zpûvákem Michalem Tuãn˘m (vlastním jménem
RosÈa Fi‰er), kter˘ svou podobou i barvou hlasu ãi zpÛsobem zpûvu navozuje dojem, Ïe je pﬁítomen skuteãn˘ Michal

Tuãn˘, kter˘ bohuÏel pﬁed nûkolika lety ode‰el do muzikantského nebe.
TakÏe kdyÏ, do jiÏ rozpohybovaného publika, zaznûly první
tóny melodie a zpûvákÛv hlas, okamÏitû byl taneãní sál naplnûn taneãníky a pod jejich nohama podlaha sálu jen dunûla.
A protoÏe vût‰inu písní v‰ichni dobﬁe znali, tak se ke zpûvákovi téÏ hlasitû pﬁidávali a zpívali.
Prostû dobrá nálada po v‰ech smûrech.
Tento country bál uspoﬁádal kulturní v˘bor obce Homole u
Panny a sponzorsky se podíleli: Sleãna ·tûpánka MuÏíková
a David Jansta poskytli taneãní sál zdarma, pan Marek Bure‰
a paní Jana Horová pﬁispûli finanãní ãástkou.
V‰em organizátorÛm a sponzorÛm velice dûkujeme. E.S.
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Jako starosta obce Homole u Panny bych tímto chtûl vyjádﬁit velké podûkování paní EMÍLII KOZLEROVÉ, která na
na‰em úﬁadu pracovala 16 let nejen jako úãetní a k 30. ãervnu leto‰ního roku se rozhodla odejít do zaslouÏeného
dÛchodu. Za v‰echnu odvedenou práci jí moc dûkuji.
Ladislav Ptáãek, starosta obce

Sraz spoluÏákÛ ze ‰koly v Tﬁebu‰ínû
A je to opût tady!
Nastal první pátek mûsíce ãervna a to je pﬁedzvûstí
kaÏdoroãní události, kdy se ze v‰ech krajÛ âech sjíÏdûjí
b˘valí Ïáci, kteﬁí nav‰tûvovali základní ‰kolu v Tﬁebu‰ínû
a v Homoli.
Je to jiÏ mnoho let, kdy tyto ‰koly nav‰tûvovali. Mnozí jsou
jiÏ babiãky a dûdové. A vlastnû jiÏ i prababiãky a pradûdeãkové. âas letí jako voda a je pﬁíjemné se na jeden den v roce
zastavit, sejít se ze sv˘mi vrstevníky a zavzpomínat na své
dûtství.
A nejen na své dûtství, ale je ãas se podûlit o své záÏitky
ze svého dospûlého Ïivota. Povyprávût, jak si Ïijí, jak se
mají, co vnouãata...... No a také to smutnûj‰í - o nemocech
a ztrátách sv˘ch blízk˘ch.
Îivot plyne, nedá se zastavit a ﬁady spoluÏákÛ se zmen‰ují.
Pﬁesto v‰ak se letos se‰lo mnoho, protoÏe zaplnily cel˘
prostor lokálu místního hostince. Na‰e hostinská, ·tûpánka
MuÏíková, mûla to odpoledne velice napilno, aby své zákazníky obslouÏila k v‰eobecné spokojenosti.

Po odpoledním spoleãném focení se spoluÏáci pomalu
chystali na cestu zpût do sv˘ch domovÛ a se slibem úãasti
pﬁí‰tí rok se roze‰li.
E.S.
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sobotu 4. ãervna ve 14:00 hodin
na plácku za Myslivnou uspoﬁádal Kulturní v˘bor obce Homole
u Panny oslavu Dûtského dne.

V

Letos pﬁibyla nová atrakce, a to skákací hrad, kter˘ dûti rády vyuÏily. Po zahájení a pﬁivítání sleãnou Ilonou Hálovou byl zúãastnûn˘m dûtem rozlit dûtsk˘ ‰ampus a v‰ichni si pﬁipili na oslavu svátku.
Poté jiÏ se dûti rozbûhly k pﬁipraven˘m soutûÏím, kde za splnûní úkolu
obdrÏely sladkost. Dûtí se letos moc

nese‰lo, ale o to více si mohly vysoutûÏit.
Pﬁijeli také hasiãi z Chudoslavic a zájemci se mohli pokusit proudem vody
ze stﬁíkaãky shodit nastraÏené pﬁedmûty. I za tuto soutûÏ byly dûti odmûnûny.
Poãasí nám letos pﬁálo, sluníãko svítilo a dûti si to ﬁádnû uÏily.

Vût‰ina dûtí byla pﬁímo z Homole
u Panny. Je to ‰koda, akce jsou plánované pro v‰echny na‰e dûti a bylo by
dobré, kdyby na pﬁí‰tí akce pﬁi‰ly i dûti
ze v‰ech na‰ich osad.
Je‰tû se patﬁí podûkovat na‰emu
stálému sponzorovi pro dûti a to panu
MUDr. Jiﬁímu Krombholzovi, kter˘ pﬁispûl sladkostmi do soutûÏí.
E.S
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Pálení ãarodûjnic

Jaro nám poslední dny moc nepﬁálo. Dokonce t˘den pﬁed samotnou akcí padal sníh a rána b˘vala
ozdobena jinovatkou, díky ranním
mrazíkÛm.
Pomalu jsme se smiﬁovali s tím, Ïe
pálení ãarodûjnic se zúãastníme v zimním obleãení. VÏdyÈ v pondûlí v posledním t˘dnu mûsíce dubna jsme se probouzeli do zasnûÏené krajiny. Ale
v prÛbûhu t˘dne se oteplovalo a v sobotu 30. dubna byl jiÏ od rána krásn˘
a tepl˘ sluneãn˘ den.
Po sedmnácté hodinû plácek za
Myslivnou oÏil náv‰tûvníky. Pﬁicházely
dûti, hlavnû dûvãata, v ãarodûjnick˘ch
pﬁevlecích a s nimi rodiãe a mnoho dal‰ích obãanÛ.
V rohu hﬁi‰tû byla postavena hranice
s ãarodûjnicí na samém vr‰ku. Opodál
plápolal mal˘ ohníãek, kde si kaÏd˘
mohl opéci buﬁta. Dûti mûly buﬁtíka

zdarma a k nûmu i chléb, hoﬁãici ãi
keãup. Pro osvûÏení byla pro dûti pﬁipravena limonáda, kterou si dûti odná‰ely v kelímcích. Dospûláci vyuÏili blízkosti hostince a popíjeli pivo nebo jin˘
nápoj.
Sleãna Ilona Hálová se ujala slova
a pﬁivítala v‰echny pﬁítomné a vyzvala
dûvãata v kost˘mech ãarodûjnic ke
spoleãnému focení u postavené hranice. Následnû se volily nejhezãí masky.
Byla to hned ãtyﬁi dûvãata. Zkrátka nepﬁi‰ly ani ostatní dûti, které dostaly pár
sladkostí.
A uÏ nastal okamÏik zapálení hranice
s ãarodûjnicí, kterého se ujal pan Jaroslav Hála. Chvilku to zaãoudilo a za
chvíli se ãarodûjnice ztrácela v plamenech.
Dûti pobíhaly po celém hﬁi‰ti a hrály
si. Dospûláci, usazení na lavicích a Ïidlích, dûti pozorovali a povídali si.

Ble‰í trh
V sobotu 25. ãervna ve 14.00 hodin se konal
v prostorách b˘valé ‰koly jiÏ tradiãní Ble‰í trh.
Sortiment zboÏí byl rozsáhl˘. Od rÛzn˘ch
odûvÛ po domácí potﬁeby aÏ k hraãkám. KaÏd˘ si
nûco vybral. Ceny byly velice pﬁíznivé a nikomu
to nijak rodinn˘ rozpoãet nezatíÏilo.
Celá trÏba bude pouÏita na jiné kulturní akce,
hlavnû pro dûti.
Za toto patﬁí veliké podûkování poﬁadatelÛm,
ãlenÛm kulturního v˘boru obce Homole u Panny
a v‰em, kteﬁí na tuto akci poskytli zboÏí.
E.S
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...v‰echno jednou konãí. Jakmile dohoﬁela hranice, lidé se zaãali rozcházet
domÛ, (i kdyÏ nûkteﬁí ‰li pokraãovat
v „oslavách“ do hostince).
A mû tak nezb˘vá, neÏ podûkovat
v‰em, kteﬁí se podíleli na pﬁípravách
a stavbû hranice: a ãlenÛm kulturního
v˘boru Obecního úﬁadu v Homoli
u Panny, kteﬁí v‰e naplánovali a po
celou dobu akce se starali o oba ohnû
a obãerstvení pro dûti.
E.S.

Z HISTORIE OBCE...

·kolní
fotografie
A je tu opût konec ‰kolního roku
a s ním spoleãné fotografování.
KaÏd˘ z nás to nûkolikrát zaÏil.
Mnozí máme tyto fotografie zaloÏené
do alb, nebo v krabiãkách s jin˘mi
fotografiemi.
V tuto dobu jiÏ drÏíme v rukou fotografie na‰ich dûtí, vnouãat, ãi pravnouãat. Nûjak˘ ãas je máme vystavené na
poliãce, ale po nûjakém ãase tyto fotografie putují také na své uloÏi‰tû.
A tady je ta chvíle, kdy na‰e zraky
spoãinou na fotografiích, které ãas jiÏ
notnû poznamenal. Bereme obrázek
do rukou a prohlíÏíme si na‰e b˘valé
spoluÏáky.
Teì dotaz: „Poznáte je‰tû v‰echny
spoluÏáky a jejich jména?“ Já tedy jiÏ
ne. Mnohdy se zarazím u urãité postavy a marnû pﬁem˘‰lím jak se dotyãn˘,
ãi dotyãná jmenují. Myslím, Ïe nejsem
sama.
ProhlíÏím fotografii z rubové strany
a ãtu podpisy. Ty nûkdy napoví.
Proto poraìte sv˘m potomkÛm, aby
dbaly na podepsání spoluÏákÛ,
a pokud moÏno v poﬁadí v jakém jsou
na líci fotografie. Aby nedopadli jako já,
kdy marnû vzpomínám, jak se kdo jmenoval.
Já pﬁiná‰ím dvû fotografie z Homolské ‰koly, která zde fungovala do roku
1974.

Tak si udûlejte ãas, a pokud bude venku zrovna de‰tivo, uvaﬁte si kávu, ãi ãaj
a zavzpomínejte na svá ‰kolní léta.
E.S.

H¤IB UPROST¤ED VESNICE...
„Na houby do lesa chodí jen amatéﬁi.“
Tento titulek popisoval fotografie na
sociální síti. A kdo to napsal?

Na‰e sleãna hostinská z Homole u
Panny ·tûpánka MuÏíková. Byl ãtvrtek
23. ãervna, nûco málo po poledni, kdy
jako kaÏd˘ den procházela plácek pﬁed

hospodou pod Lípama a dopﬁávala
sobû i svému pejskovi ãerstvého vzduchu.
Tu se otoãila k okraji tarasu a nevûﬁila vlastním oãím. Rostl tam obrovsk˘
hﬁíbek. S otázkou, jak to, Ïe si ho nev‰imla jiÏ dﬁíve, se jala jej vyfotit.
A to jiÏ s pﬁítelem Davidem Janstou
mil˘ hﬁíbek mûﬁili. PrÛmûr klobouku 24
cm a v˘‰ka 21 cm je ohromila. Hﬁíbek
ohraniãili provizorním plÛtkem, s tím Ïe
je‰tû poãkají, zda je‰tû poroste.
V pátek v‰ak z obav, aby hﬁíbek neplesnivûl jej „sklidili“.
Po oãi‰tûní urãili, Ïe je to hﬁib Kováﬁ
a váha ukázala, Ïe váÏí 90 dkg.
Z ãásti byla v˘borná bramboraãka a
ze zbytku zﬁejmû smaÏenice. Tak vidíte, hﬁíbky mohou rÛst kdekoliv.
E.S.
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Opût na‰í obcí projíÏdûli veteráni...
V sobotu 7. kvûtna jiÏ tradiãnû na‰imi obcemi vedla traÈ motoristické
soutûÏe veteránÛ ChotkÛv pohár. Letos to byl jiÏ 15. roãník, kter˘ byl
omezen rokem v˘roby aut 1965. Mûlo tím b˘t dosaÏeno sníÏení poãtu
startujících posádek, ale nakonec jich na traÈ vyrazilo více neÏ 70.
Na návsi v Homoli u Panny ãekala na závodníky první soutûÏ. Záludná
otázka na odhad. „Kolik je ve sklenûné láhvi, mezi ‰rouby, svíãek?“
Této jejich zastávky jsme mohli vyuÏít a prohlédnout si jejich velice peãlivû udrÏované plechové miláãky.
A nyní vyuÏiji i hodnotící vûty poﬁadatelÛ:
„Opût vydaﬁená bezproblémová akce, která pﬁilákala mnoho náv‰tûvníkÛ na zámek Velké Bﬁezno a Ploskovice (zde probíhala i pﬁehlídka star˘ch ﬁemesel 18. století)“
E.S.

NA BABINÁCH I. BYLO ÎIVO
Pﬁíznivci offroadového jeÏdûní se
od 29. dubna do 1. kvûtna se‰li nedaleko Ústí nad Labem v b˘valém
vojenském areálu na Babinách I..
ÚãastníkÛ se se‰lo víc neÏ dost a tak
se v sobotu lehce po 10h vyrazilo na
první trialy.
Vozidla byla rozdûlena do dvou hlavních skupin - le‰tûnky (minimum úprav)
a speciály (upravená vozidla). KaÏdá
skupina jela své trialy a tak se diváci
cel˘ den nenudili. A Ïe bylo na co koukat... Vozidla, ãasto jedoucí jen po 3 ãi
dokonce 2 kolech, se draly kupﬁedu
pﬁes rÛzné nástrahy terénu jedno za
druh˘m. Sem tam byl k vidûní nûjak˘
ten technick˘ problém, nutnost divácké
pomoci a pro nejhor‰í problémy zde byl
pﬁipraven i bagr. Sobotní program byl
velmi nabit˘ - RC modely, jízda v BVP,
let helikoptérou a samozﬁejmû bezvadná podívaná na ﬁidiãské umûní a spolupráci jednotliv˘ch posádek v rámci celého dne. Sobota nastavila laÈku slu‰nû
vysoko av‰ak nedûle - to byla podívaná! Le‰tûnky si odjely svÛj jedin˘ trial
dne a v‰echny zraky se následnû upíraly na speciály. Tyto upravená vozidla
a hlavnû jejich posádky pﬁedvádûli di-
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vákÛm bájeãnou show. Bylo vidût, Ïe
nejedou jen na body, ale je to pro nû
také srdcová záleÏitost. Fanou‰ci fandili, záchranáﬁi jen z dálky kontrolovali
situaci a bagr se nezastavil! K vidûní
bylo nevídané - doporuãuji vidût na
vlastní oãi...
Tato oblast nespadá do na‰eho Homolského rajónu, ale není to pro nás

daleko a je se na co koukat.
Osobnû bych doporuãila let helikoptérou. Za 500,- Kã na osobu si mÛÏete
zvolit trasu a takov˘ pohled na na‰í
vesnici opravdu stojí za to.
Tato akce se koná pravidelnû kaÏd˘
rok.
Dal‰í akce s podobn˘m programem
se plánuje na konec léta.
E.S.

v malé kopané
V sobotu 7. kvûtna v 16.00 hodin v Homoli u Panny se
na plácku za Myslivnou konalo utkání v malé kopané. Utkala se mezi sebou druÏstva Hosako versus Hosako junioﬁi.
Mladí fotbalisti vyzvali své otce, b˘valé ãleny druÏstva Hosako, aby zmûﬁili své síly na trávníku mezi fotbalov˘mi brankami. To, Ïe star‰í generace je‰tû zdaleka nepatﬁí do starého Ïeleza, dokázali pánové ihned po prvním v˘kopu. S pﬁehledem se postavili mládí, a co nedovolila jiÏ ochablá fyzická kondice, to doladili sv˘mi zku‰enostmi za léta strávená na
rÛzn˘ch fotbalov˘ch hﬁi‰tích.
Junioﬁi v‰ak soupeﬁÛm nedarovali nic zdarma a soupeﬁe
poﬁádnû po trávníku prohnali.
V den konání bylo odpoledne sluneãno a velmi teplo, fot-

balisti, pobíhající na pﬁímém slunci, byli jiÏ velice dehydrovaní, a proto bylo rozhodnuto star‰ími: „Je‰tû jeden gól a jdeme
o pﬁestávce na malé pivko.“ To v‰ak nepoãítali s tím, Ïe gól
padne vzápûtí po vyhlá‰ení rozhodnutí.
A tak se ‰lo osvûÏovat. Star‰í pivo a mlad‰í limonádu.
Chvilka pobytu v pﬁíjemném stínu útrob hostince, doplnûní
tekutin a jiÏ muÏi kráãeli ke druhé polovinû utkání.
Dal‰í pÛlhodina rozhodla o v˘sledku, kdy star‰í zvítûzili
nad mlad˘mi 6:3.
Utkání to bylo pûkné. Mladí se mohli pouãit od star‰ích a
star‰í si zase protáhli tûla s mlad˘mi.
Ani diváci nechybûli. Pﬁistavené laviãky byly obsazené.
Bylo to opût krásnû strávené odpoledne, kdy se se‰li na‰i
spoluobãané, aby se spoleãnû pobavili.
E.S.

FEJETON...

KdyÏ venku pr‰í
To si jen pﬁíroda om˘vá své zaprá‰ené tûlo.
V‰echny dny nemohou b˘t slunné
a jednou za ãas pﬁijde den, kdy se probudíme do de‰tivého rána. Pohledem
z okna vût‰inû z nás nálada poklesne.
Bolí nás celé tûlo. Obzvlá‰È to poznají
majitelé chronicky nemocn˘ch kloubÛ.
Ti zmûnu poãasí mohou spolehlivû
pﬁedpovûdût jiÏ den dopﬁedu. Ne, nejsou to Ïádné rosniãky, ale zmínûné
klouby se jaksi bouﬁí proti chladn˘m
a mokr˘m dnÛm.
Av‰ak ani zdrav˘ jedinec tyto dny

nijak nevítá. Pokud to ov‰em není zahrádkáﬁ, kter˘ je díky de‰ti u‰etﬁen po
veãerech pobíhat s kropicí konví mezi
sv˘mi záhony.
Je pravda, Ïe nemÛÏe b˘t stále sluneãno. To by to dopadlo! V‰echno by
nám uschlo. Vodu k Ïivotu potﬁebujeme
nejen my, ale celá pﬁíroda prostû v‰ichni!
Nûkdy jí v‰ak b˘vá více, neÏ bychom
si pﬁáli. V posledních letech nám pﬁíroda pﬁedvedla svou sílu v podobû povodní.
Tak si tu sedím u okna a pozoruji, jak
dé‰È skrápí stromy a keﬁe pﬁed domem.
Nudím se. Nálada na nûjaké uklízení

nepﬁichází a nepﬁichází. Ani ji vlastnû
nehledám a moc po ní netouÏím. Zalehnout na pohovku a podﬁimování mi
také nepﬁijde jako dobr˘ nápad. Bloumám po domû. Cestou si v‰ímám
mnoha pﬁedmûtÛ. Tu narovnám deãku
pod váziãkou, tu zahlédnu pavuãinku,
kterou pohybem ruky zru‰ím pavouãkovi, kter˘ se s ní pachtil celou noc. Je
mi ho líto, ale tady bydlím já a nerada
bych ãasem bloudila v krajkov˘ch pavuãinkov˘ch závûsech.
Tu mé oãi spoãinou na poliãce s fotoalby. Natáhnu ruku a jeden jiÏ otevírám.
Je z doby, kdy byly moje dûti ‰koláci.
(Pokraãování na následující stranû)
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(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
Usednu do kﬁesla a nad kaÏdou fotografií se zamyslím a vzpomínám na tu
dobu. Byli jsme mladí a i ty starosti
jsme si tolik nepﬁipou‰tûli. Ano, byly
i kru‰né chvíle, ale ty jsou dnes zapo-

menuty a vybavují se nám jen ty pûkné
a pﬁíjemné vzpomínky.
S melancholick˘m úsmûvem zvednu
hlavu .....a hele, venku uÏ nenápadnû
vykukuje z mrakÛ sluníãko. Po tváﬁi mi
pﬁelétl úsmûv. Mám radost. Jakoby i ta

pﬁíroda dostala hned lep‰í náladu.
Usmûji se, album vrátím do poliãky
a míﬁím z domu ven. Slunce vysu‰uje
zbytky vody po de‰ti.
To si jen pﬁíroda omyla své zaprá‰ené tûlo.
E.S.

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA...

V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 03/2016,
konaného dne 12. 05. 2016.

V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 04/2016,
konaného dne 23. 06. 2016

I.
Zastupitelstvo obce schvaluje:

I.
Zastupitelstvo obce schvaluje:

050/03/2016 uzavﬁení smlouvy o poskytnutí úvûru mezi âeskou spoﬁitelnou
a.s. a obcí Homole u Panny ve v˘‰i
3.950.000,-Kã na financování splacení
závazkÛ u Komerãní banky a.s.
a âeské spoﬁitelny a.s. a povûﬁuje starostu obce podpisem smluvní dokumentace.
060/03/2016 pﬁíspûvek na nákup dopadové Ïínûnky pro Kasuga z.s. Velké
Bﬁezno ve v˘‰i 7.000,- Kã
070/03/2016 prodej pozemku p. ã.
493 v k. ú. Suletice o v˘mûﬁe 190 m2 za
ãástku 2.850,- Kã p. Kubátovi
080/03/2016 zveﬁejnûní zámûru na
prodej pozemku p. ã. 60 v k. ú. Babiny
II. o v˘mûﬁe 39 m2
090/03/2016 zveﬁejnûní zámûru na
prodej pozemku p. ã. 587/1 v k. ú. Suletice o v˘mûﬁe 839 m2
100/03/2016 zveﬁejnûní zámûru na
prodej 17 m2 z pozemku p. ã. 332/1 v k.
ú. Homole u Panny

030/04/2016 závûreãn˘ úãet obce
Homole u Panny za rok 2015 s v˘hradou
040/04/2016 úãetní závûrku obce
Homole u Panny za rok 2015
060/04/2016 rozpoãtové opatﬁení
01/2016
070/04/2016 pÛjãku z FRB pro p. A.
Matou‰kovou ve v˘‰i 50.000,- Kã
080/04/2016 prodej pozemku p. ã.
587/1 v k. ú. Suletice o v˘mûﬁe 839 m2
za ãástku 12.585,- Kã, Ml˘n s.r.o. zastoupenou p. M. Jílkovou
090/04/2016 prodej 17 m2 z pozemku p. ã. 332/1 v k. ú. Homole u Panny
za ãástku 255,- Kã p. J. Novákové
100/04/2016 prodej pozemku p. ã. 60
v k. ú. Babiny II o v˘mûﬁe 39 m2 za
ãástku 585,- Kã p. T. Radiãovi
110/04/2016 zveﬁejnûní zámûru prodeje ãásti pozemku p. ã. 53/1 v k. ú.
Bláhov
120/04/2016 zveﬁejnûní zámûru prodeje ãásti pozemku p. ã. 196/3 v k. ú.
Babiny II.
130/04/2016 dobudování dûtského
hﬁi‰tû a doplnûní atrakcí od firmy Bonita Group Service s.r.o.

II.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
040/03/2016 s vydáním nebo v˘mûnou pozemkÛ Dominikánské provincii
a to do vydání pravomocného rozsudku
pﬁíslu‰ného soudu

II.
Zastupitelstvo obce
neschvaluje:
140/04/2016 zveﬁejnûní zámûru
o prodeji ãásti pozemku p. ã. 29 v k. ú.
Bláhov
III.
Zastupitelstvo obce
zmocÀuje:
050/04/2016 starostu obce Ladislava
Ptáãka k pﬁijetí rozpoãtového opatﬁení
v prÛbûhu roku. Zmocnûní se vztahuje
pouze na eliminaci moÏného pﬁekroãení rozpoãtu u závazn˘ch ukazatelÛ
z dÛvodu nepﬁedvídateln˘ch finanãních
transakcí.
Rozpoãtové opatﬁení pﬁijaté starostou musí b˘t s podrobn˘m zdÛvodnûním pﬁedloÏeno na nejbliÏ‰ím zasedání
zastupitelstva k jeho dodateãnému
schválení.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Jaroslav Hála v.r.
místostarosta
Vyvû‰eno dne: 28. 06. 2016
Sejmuto dne: 14. 07. 2016
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 04/2016 je k nahlédnutí na
Obecním úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na
webov˘ch stránkách obce:
www.homoleupanny.cz.

Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Jaroslav Hála v.r.
místostarosta
Vyvû‰eno dne: 17. 05. 2016
Sejmuto dne: 03. 06. 2016
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 03/2016 je k nahlédnutí na
Obecním úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na
webov˘ch stránkách obce www.homoleupanny.cz.

Homolsk˘
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