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ÚVOD
Váţení občané, chalupáři a pravidelní čtenáři,
jak se říká „rok se s rokem sešel“ a máme tu konec
volebního období. Ve dnech 15. a 16. října se konají
volby do zastupitelstev obcí. Dlouho jsem uvaţovala, jak
by mělo vypadat poslední úvodní slovo starosty. Zda
hodnotit uplynulé volební období či nikoliv a jakým
způsobem Vám sdělit své zkušenosti. Myslím si, ţe na
hodnocení jste tady Vy, občané a chalupáři a určitě jste
zaregistrovali co se v obci a místních částech změnilo
k lepšímu a které investice se díky dotacím podařilo
zrealizovat. Určitým úspěchem celé obce je získání
oranţové stuhy v rámci Ústeckého kraje. Přineslo nám to
kromě finanční odměny i zviditelnění naší obce.
Kaţdá uskutečněná akce stála nemalé úsilí v získání
dotace a následně v její realizaci. Je potěšitelné, ţe se
nám podařilo ve spolupráci s dobrovolníky uskutečnit
řadu společenských a kulturních akcí, které v naší obci
chyběly. Ráda bych všem, kteří se podíleli na realizaci
poděkovala. Na druhé straně je ještě spousta věcí, které je
nutné v obci dokončit a vyřešit. V současné době jsme
obdrţeli dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu
dešťové kanalizace. 11. října proběhlo výběrové řízení na
dodavatele a celá rekonstrukce musí být hotová do konce
roku. Dále je rozpracován projekt na projektovou
dokumentaci k výstavbě chodníků v obci. Rovněţ musí
být zpracována do konce roku. Správa silnic a dálnic
rozhodla o výstavbě odbočovacího levého pruhu na
křiţovatce silnice I/15 a místní komunikace vedoucí do
Ploskovic. V prosincovém jízdním řádu by se měla
objevit zastávka na „Slovárně“, o kterou jsme poţádali
odbor dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Dále je
rozpracována 2. změna územního plánu, kterou je také
nutné dokončit. Na této změně jsou přímo závislé

pozemky za parkem, které chceme bezúplatně převést
z majetku Pozemkového fondu na obec. V současné době
probíhá digitalizace všech katastrálních území obce.
Katastrální úřad pořádá námitková řízení (na katastrálním
úřadě i na obecním úřadě v Ploskovicích), kterých by se
měli občané ve vlastním zájmu zúčastnit.
To je zhruba výčet rozpracovaných akcí do konce roku.
Moţné, ţe bychom stihli i něco víc, ale letošní povodně
v srpnu a září situaci zkomplikovaly. Budoucí
zastupitelstvo musí řešit opravu způsobených škod na
obecním majetku a to formou získání dotací se
spoluúčastí obce.
Závěrem dovolte, abych poděkovala všem, kteří nám
pomáhali a přispěli tak k realizaci potřebných změn. Jak
bude vypadat nové zastupitelstvo je na Vás, voličích,
Vy rozhodnete.
starostka Věra Petrů
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OBECNÍ
ZASTUPITELSTVO
Usnesení ZO Ploskovice č. 39 ze dne 18. 8. 2010
ZO bere na vědomí:
 Zprávu o činnosti ZO Ploskovice za období od 23. 6.
do 18. 8. 20102010
 Zprávu o stavu stavebních prací v obci
 Smlouvu o bezúplatném převodu č. 1007981038
z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku Obce
Ploskovice
–
pozemek
p.p.č.
260/1
v k.ú. Ploskovice
ZO schvaluje:
 Program jednání 39. zasedání ZO Ploskovice
s doplněním bodu 13A – Veřejné osvětlení
Těchobuzice – PD + inţenýrská činnost a bodu 13B –
Veřejné osvětlení Těchobuzice – realizace akce
 Sloţení návrhové komise: p. Makrlík, p. Januška
 Určení ověřovatelů zápisu: Mgr. Borský, p. Čuda
 Kontrolu plnění usnesení č. 38
 Smlouvu o zhotovení územněplánovací dokumentace
s firmou Architekti Černí s doplněním bodu o
ukončení platnosti předchozí smlouvy
 Zveřejnění záměru pronájmu kulturního domu čp. 17
na pozemku st.p.č. 40/1 v k.ú. Ploskovice
 Zveřejnění záměru pronájmu prostor čekárny dětské
lékařky v přízemí budovy Obecního úřadu,
Ploskovice čp. 2
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene VI/3020/2007/LT
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemku p.p.č. 879 v k.ú. Vinné s paní
Janou Novákovou
 Smlouvu o moţnosti provést stavbu na pozemku
p.p.č. 879 v k.ú. Vinné s paní Janou Novákovou
 Rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy č. 2
 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemku p.p.č. 260/1 v k.ú. Ploskovice –
manţelé Otcovi a zmocňuje starostu k podpisu této
smlouvy
 Návrh smlouvy o umístění stavby na pozemku p.p.č.
260/1 v k.ú. Ploskovice – inţenýrské sítě – manţelé
Otcovi a zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy
 Ţádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú.
Těchobuzice dle přílohy č. 1
 Smlouvu s firmou MARTIA a.s. na projektovou
dokumentaci a inţenýrskou činnost na akci „Veřejné
osvětlení Těchobuzice“ – cena 43.295,- Kč bez DPH
a zmocňuje starostku k podpisu této smlouvy
 Smlouvu s firmou ELMO Schoř s.r.o. na realizaci
akce „Veřejné osvětlení Těchobuzice“ – cena
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309.031,20 Kč včetně DPH a zmocňuje starostku
k podpisu této smlouvy
 Vypovězení nájemní smlouvy o pronájmu
nebytových prostor pí Nicol Mackové (prodejna
smíšeného zboţí) v budově Obecního úřadu
v Ploskovicích, Ploskovice čp. 2
ZO ukládá:
 Projednat se správním odborem Městského úřadu
Litoměřice, oddělením přestupků, způsob řešení
problémů s místní restaurací
O: starosta obce
T: do 31. 8. 2010
Usnesení ZO Ploskovice č. 40 ze dne 27. 9. 2010
ZO bere na vědomí:
 Zprávu o činnosti ZO Ploskovice za období od 18. 8.
do 27. 9. 2010
 Zprávu o stavu stavebních prací v obci
 Zprávu finančního výboru
 Povinnost zřizovatele hradit zvýšené výdaje na
vzdělávací činnost základní školy podle § 23 odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona
 Informaci o stavu předání splaškové kanalizace
 Protokol o ústním jednání na Finančním úřadě
v Litoměřicích – porušení rozpočtové kázně
 Zprávu Krajské hygienické stanice ÚK o kontrole ZŠ
a MŠ Ploskovice, p.o.
 Výpověď pí Ludvíkové z bytu 1+1 v bytovém domě
Ploskovice čp. 64
 Výroční zprávu ZŠ a MŠ Ploskovice,p.o. za rok
2009/2010
ZO schvaluje:
 Program jednání 40. zasedání ZO Ploskovice
s doplněním bodu 9A – Dohoda o započtení
pohledávek s SVS, a.s. Teplice , bodu 9B – Zpráva
finančního výboru a rozpočtové opatření č. 2 a bodu
9C – Smlouva o dodávce díla Projekce dopravní Filip
s.r.o.
 Sloţení návrhové komise: p. Makrlík, Mgr. Borský
 Určení ověřovatelů zápisu: p. Januška, p. Minář
 Kontrolu plnění usnesení č. 39
 Koupi pozemku p.p.č 224 v k.ú. Ploskovice a
zmocňuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy
 Prodej stavby „Ploskovice – vodovod – prodlouţení
k č.p. 50“ společně s předloţenou smluvní
dokumentací, která obsahuje Kupní smlouvu,
Smlouvu o peněţitém příplatku mimo základní
kapitál a to včetně dohody o započtení pohledávek a
pověřuje starostku podpisem těchto smluv a dohody
 Rozpočtové opatření č. 2
 Příspěvek ţákům 1. třídy ZŠ a MŠ Ploskovice, p.o.
 Povolení výjimky z počtu ţáků v ZŠ a MŠ
Ploskovice, p.o., okres Litoměřice podle § 23 odst. 3
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zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a § 4
vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
Zaplacení školného za Mgr. Sokolovou na studium
výchovného poradenství pro ZŠ a MŠ Ploskovice,
p.o. z provozního rozpočtu
Pronájem čekárny dětské lékařky pí Drtinové pro
zřízení kosmetiky a zmocňuje starostku k podpisu
nájemní smlouvy
Pronájem prodejny smíšeného zboţí p. Nam Nguyen
Vanovi a zmocňuje starostku k podpisu nájemní
smlouvy na dobu určitou 12 měsíců
Zveřejnění záměru (výzvy) podle § 135 Občanského
zákoníku – propustek včetně komunikace v k.ú.
Vinné – místní část Starý Mlýnec
Přidělení bytu č. 112 v bytovém domě Ploskovice čp.
50 ţadateli zapsanému v pořadníku pod č. 121
Smlouva o dodávce díla s firmou Projekce dopravní
Filip s.r.o. – „PD – realizace bezbariérových úprav a
chodníků v obci Ploskovice“
Prodlouţení hlavní kanalizační stoky C a plynovodu
na hranici pozemku
p.p.č. 25/3 a 22/1
v k.ú. Ploskovice
Výběrovou komisi pro realizaci akce „Ploskovice,
Kolonie – provizorní odvedení dešťové vody“ ve
sloţení Milan Januška, Mgr. Aleš Borský, Miroslav
Čuda
Zamítnutí udělení výjimky z obecně závazné
vyhlášky Obce Ploskovice
č. 4/2004
pro veřejnou hudební produkci restaurace „U Zámku“
Prodej pozemku p.p.č. 197/2 v k.ú. Ploskovice
(pozemek pod ČOV) a připravit návrh kupní smlouvy
s SVS, a.s.
Mimořádné ohodnocení členů SPOZ a Klubu
šikovných rukou v hodnotě od 250,- do 500,- Kč

ZO ukládá:
 Oznámení majiteli restaurace „U Zámku“ neudělení
výjimky z obecně závazné vyhlášky Obce Ploskovice
č. 4/2004 s moţností sankcí
T: do 10-ti dnů
O: starostka obce

ODPADY
Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 4.10.2010 začal zimní svoz komunálního odpadu,
svozovým dnem je PONDĚLÍ, každý týden.
První vývoz se konal 4.10.2010
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Zároveň ţádáme, aby popelové nádoby byly vystaveny
po dobu minimálně dvou svozů v 6 hodin, protoţe nelze
stanovit přesný čas vývozu odpadu.
UPOZORNĚNÍ
Svoz nebezpečných odpadů – i přes upozornění
na letáčcích pro sběr není odpad předáván osobně, navíc
např. lednice jsou předávány částečně rozebrané (bez
kompresoru, apod.). Svozová firma upozorňuje, ţe takto
rozebrané spotřebiče NEBUDE při dalších svozech
odebírat.

ZŠ PLOSKOVICE

Školní rok 2010/2011 jsme zahájili opravdu pohádkově.
Na zámku v Ploskovicích totiţ natáčel pan reţisér Zdeněk
Troška novou českou pohádku Čertova nevěsta. Pro ţáky
naší školy, kteří přicházeli první školní den s různými
nadějemi či obavami, byli čerti, lokajové a vznešené paní
v zámeckém parku vítaným zpestřením prvních školních
dní.
Ţáky čekalo však ještě další překvapení. Výuku v novém
školním roce zahájili také v nových lavicích, které byly
zakoupeny z dotace Program obnovy venkova Ústeckého
kraje 2010, získané pro naši školu obcí Ploskovice.
Novým,
výškově
nastavitelným
nábytkem bylo vybaveno pět tříd, ve
kterých nové lavice chyběly. Díky
sponzorským darům byl zakoupen
také nový nábytek do mateřské školy.
Útulné třídy tak poskytnou ţákům lepší podmínky
k získávání nových vědomostí a příjemné prostředí pro
školní činnosti. Zároveň bylo během prázdnin poloţeno
nové lino v tělocvičně, které školní prostředí také
zkvalitnilo a zpříjemnilo.
V novém školním roce chceme zkrášlit nejen prostředí
školy, ale i jejího okolí. V tomto roce můţeme díky
nadačnímu příspěvku začít budovat naučnou stezku
v zámeckém parku. Tento projekt jsme nazvali Za
poklady ploskovického parku a byl podpořen v programu
Škola pro udrţitelný ţivot (www.skolaprozivot.cz).
Budeme na něm pracovat společně se ţáky naší školy
celý školní rok. Díky němu se návštěvníci parku
seznámí s jeho jednotlivými ekosystémy (rybník, louka,
park, les, fauna, flóra). Na deseti tematicky zaměřených
tabulích budou kromě základních informací a
doplňujících fotografií také otázky k danému ekosystému.
Za správné odpovědi pak zájemci získají diplom.
Návštěvníci parku tak mohou nejen odpočívat, ale také se
díky tomuto projektu informovat a vzdělávat. Naučíme se
tak společně poznávat své okolí a vnímat nebezpečí, která
našim ekosystémům hrozí. Pomůţe nám to lépe o tyto
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ekosystémy pečovat a chránit je. Celá naučná stezka bude
doplněna vytvořením arboreta v prostorách zámeckého
parku, kde budou vyzdviţeny jeho největší skvosty.
Slavnostní otevření naučné stezky Za poklady
ploskovického parku plánujeme na červen 2011.

PLOSKOVICE

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
OBCE PLOSKOVICE
Ekologie však není jedinou
prioritní oblastí v rámci vzdělávání. Chtěli bychom také
zkvalitnit informační a komunikační technologie na naší
škole. Přihlásili jsme se do projektu EU peníze školám,
který přispěje především k tvorbě výukových ICT
programů, vedoucích ke zkvalitnění výuky v této oblasti.
1. září se otevřely dveře školy dokořán také pro nové
prvňáčky. Ti přišli v doprovodu svých nejbliţších. Ţáci
2. třídy si připravili pro čerstvé školáčky krátké
vystoupení. Po proslovech paní ředitelky
a paní starostky se děti rozdělily do
svých tříd a prvňáčci si tak mohli svůj
první den plně vychutnat. Teď se jiţ
pilně vzdělávají také v nových lavicích,
neboť i pro třebušínské děti zakoupila
Obec Třebušín nové kvalitnější lavice.
Přejeme všem našim ţákům úspěšný
školní rok 2010/2011 a doufáme, ţe naše
škola bude díky novým zajímavým projektům prospěšná
nejen jim, ale také svému okolí.
Mgr. Zuzana

Hrdličková

JUBILEA

Jménem zastupitelstva obce gratulujeme všem, kteří
oslavili významná ţivotní jubilea:
panu Františku
Poblovi, paní Janě Šimonové, paní Marii Kaiserové,
paní Janě Jírovcové, paní Aleně Poţárkové, paní Anně
Langové, MUDr. Martinu Frintovi, paní Marii Čechové,
panu Václavu Hájkovi a paní
Věře Lokajové. Všem přejeme
především mnoho zdraví, štěstí,
lásky, spokojenosti a ţivotního
elánu do dalších let ….

Volby do zastupitelstva obce Ploskovice
proběhnou ve dnech 15. a 16. října 2010. Volební
místnost
bude
(čekárna
praktického
lékaře
MUDr. Veverky) otevřena v pátek 15.10.2010 od 14:00
do 22:00 hodin a v sobotu 16.10.2010 od 8:00 do 14:00
hodin.
Po oficiálním předání na MěÚ v Litoměřicích
budou výsledky zveřejněny na úřední desce obce
Ploskovice.
Tři způsoby hlasování
Hlasuje se křížkováním, tzn. ţe kříţkujete v příslušných
rámečcích, které se nacházejí vedle strany či kandidáta.
Vybrat si můţete ze tří způsobů hlasování. První
moţností je, ţe zakřížkujete danou politickou stranu.
Všechny vaše hlasy pak připadnou této straně a rozdělí se
mezi její kandidáty. V případě, ţe se rozhodnete
zakříţkovat konkrétní stranu, nemůţete jiţ přidělit kříţek
k jiné politické straně. Druhou moţností je křížkování
jednotlivých kandidátů z libovolných kandidujících
subjektů. Třetí moţností je kombinace předchozích
dvou způsobů, tedy křížkování strany a současně
jednotlivých kandidátů z jakéhokoli politického
subjektu. Tento způsob je zaloţen na tom, ţe rozdáte
několik preferenčních hlasů jednotlivým kandidátům a
zbytek hlasů, které jste nevyuţili, připadne té politické
straně, kterou jste označili. Pokud zakřížkujete více
kandidátů, než jaký je počet zastupitelů (v našem
případě 7), váš hlasovací lístek bude neplatný.

Běžná provozní doba
OÚ
PO, ST
ÚT
ČT
PÁ

6:30 – 11:00 11:30 – 17:00 hod
7:30 – 11:00 11:30 – 16:00 hod
7:30 – 11:00 11:30 – 15:00 hod
7:30 – 12:30

Kontakty:
Obecní úřad Ploskovice, 411 42 Ploskovice čp. 2
tel./fax: 416 74 90 84, email: obecploskovice@tiscali.cz

webové stránky: www.ploskovice.cz
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