Obec Dolní Podluží
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží
Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Podluží, konaného dne 3. 12. 2019
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolním Podluží
Bod 1) Zahájení a schválení programu
Zasedání Zastupitelstva obce Dolní Podluží bylo zahájeno dne 3. 12. 2019 v 17:00 hodin
starostkou obce Ing. Adélou Macháčkovou. Starostka obce upozornila přítomné,
že ze zasedání ZO je pořizován zvukový záznam, který je dle jednacího řádu ZO určen pro
potřeby pořizování zápisu a pro členy zastupitelstva obce, proto nebude přílohou zápisu.
Zasedání ZO bylo řádně svoláno a informace o konání 14. zasedání ZO byla zveřejněna
na úřední desce a elektronické úřední desce dne 25. 11. 2019.
Starostka obce dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1)
konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomni: Bc. Petra Frančová, Mgr. Markéta Hobzová, p. Pavel Lukačovič, Ing. Adéla
Macháčková, Ing. Jaroslav Macháček, p. Tomáš Palička, p. Martin Tesař
Omluveni: p. Josef Rydval
Starostka obce přivítala u jednacího stolu p. Kateřinu Slánskou.
Starostka obce přivítala účetní obce p. Renátu Ivanovou.
Starostka obce přečetla navržený program jednání, který byl zveřejněn na úřední desce.
Navržený program:
1) Zahájení a schválení programu
2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích), určení komise pro návrh
usnesení a zapisovatele
3) Kontrola usnesení
4) Rezignace na mandát člena zastupitelstva obce, nástup náhradníka
5) Ekonomické záležitosti obce
6) Rozpočet obce na rok 2020
7) Střednědobý výhled rozpočtu
8) Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9) Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
10) Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu
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11) Dodatek č. 1332/B1/2019/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
SFDI
12) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za interaktivní prezentaci Skupiny ČEZ
13) Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene osobní služebnosti ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce a.s. a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4009718/001 –
DC_D. Podluží, ppč. 69/1, příp. do 50 m, kNN
14) Zveřejnění záměru prodat p. p. č. k. 2172/1 díl „a“ o výměře 164 m2 dle GP č. 870 –
143/2019
15) Zveřejnění záměru pronájmu a prodeje bytového domu č. p. 262
16) Prodej p. p. č. k. 23/1 o výměře 536 m2 a část p. p. č. k. 25 o výměře 311 m2 dle GP
č. 871-144/2019, vše v k. ú. Dolní Podluží, Kupní smlouva p. p. č. k. 23/1 a část p. p. č. k.
25 dle GP č. 871-144/2019
17) Prodej p. p. č. k. 2354 „díl a“ o výměře 334 m2 dle GP č. 872-160/2019, Kupní smlouva
p. p. č. k. 2354 „díl a“ dle GP č. 872-160/2019
18) Podání žádosti o dotaci z programu Údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny na akci „Obnova dvou křížků v Dolním Podluží“
19) Podání žádosti o dotaci z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ z podprogramu
„DT117d8210G – Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů“ na akci „Obnova dvou
křížků v Dolním Podluží“
20) Podání žádosti o dotaci z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ z podprogramu
„DT117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“ na akci „Rekonstrukce
elektroinstalace objektu Základní školy Dolní Podluží – 2. etapa“
21) Podání žádosti o dotaci z „Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020“ na akci
„Bezpečnostní dobrovolník Dolní Podluží“
22) Veřejná zakázka malého rozsahu „Zajištění požárního zabezpečení budov v majetku obce
Dolní Podluží“
23) Žádost MŠ o schválení účasti na projektu „PUTOVÁNÍ SKŘÍTKA PODLUŽÁNKA“
24) Různé
25) Interpelace
26) Diskuse a závěr
Starostka obce vznesla dotaz, zda chce někdo z členů ZO rozšířit program jednání. Žádný
návrh nebyl podán.
Starostka obce nechala hlasovat o návrhu programu 14. zasedání ZO.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje program 14. zasedání dle přílohy č. 2.
Výsledek hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/237/2019 bylo schváleno.
Bod 2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích), určení komise
pro návrh usnesení a zapisovatele
Starostka obce navrhla ověřovateli zápisu p. Tomáše Paličku a p. Pavla Lukačoviče. Jiný
návrh nebyl vznesen.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje ověřovateli zápisu p. Tomáše Paličku a p. Pavla
Lukačoviče.
Výsledek hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/238/2019 bylo schváleno.
Starostka obce navrhla, aby komise pro návrh usnesení pracovala ve složení Mgr. Markéta
Hobzová a p. Martin Tesař. Jiný návrh nebyl vznesen.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje komisi pro návrh usnesení ve složení
Mgr. Markéta Hobzová a p. Martin Tesař.
Výsledek hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/239/2019 bylo schváleno.
Zapisovatelkou jednání určila p. Lenku Koutnou.
Bod 3) Kontrola usnesení
Usnesení č. 13/221/2019 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „rekonstrukce
elektroinstalace objektu ZŠ Dolní Podluží“, zhotovitel p. Milan Račuk – byl podepsán.
Usnesení č. 13/222/2019 – Dodatek č. 3 ke smlouvě o realizaci díla s názvem „Dolní Podluží
– chodník I. etapa“, zhotovitel ZEPS s. r. o. – byl podepsán.
Usnesení č. 13/227/2019 – bytový dům č. p. 262, zveřejnění záměru prodeje a pronájmu –
je předmětem dnešního jednání.
Usnesení č. 13/228/2019 – zveřejnění záměru prodat p. p. č. k. 2354 díl „a“ o výměře 334 m2
v k.ú. Dolní Podluží dle GP č. 872-160/2019 – je předmětem dnešního jednání.
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Usnesení č. 13/229/2019 – zveřejnění záměru prodat p. p. č. k. 23/1 o výměře 536 m2 a část
pozemku p. č. 25 o výměře 311 m2 dle GP č. 871-144/2019 vše v k. ú. Dolní Podluží –
je předmětem dnešního jednání.
Usnesení č. 13/230/2019 – zveřejnění záměru prodat p. p. č. k. 2172 díl „a“ o výměře 164 m2
v k. ú. Dolní Podluží dle GP č. 870-143/2019 – je předmětem dnešního jednání.
Usnesení č. 13/231/2019 – uzavření nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru
s nájemcem Aleš Hemelík – smlouva byla podepsána.
Usnesení č. 13/232/2019 – uzavření dohody o ukončení Smlouvy o dílo ze dne 9. 1. 2017
se společností Lužické komunální služby s. r.o. – dohoda byla uzavřena.
Bod 4) Rezignace na mandát člena zastupitelstva obce, nástup náhradníka
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 16).
Složení slibu člena zastupitelstva
V souladu s § 69 odst. 2 a 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vyzvala
starostka obce p. Kateřinu Slánskou ke složení slibu. Před složením slibu upozornila,
že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
odst. 2 písm. a) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů).
Složení slibu proběhlo tak, že starostka obce přečetla slib a p. Kateřina Slánská pronesla slovo
„slibuji“ a složení slibu stvrdila podpisem na připraveném archu.
Počet usnášeníschopných členů zastupitelstva obce je 8, čas 17:13 hodin.
Bod 5) Ekonomické záležitosti obce
Starostka obce uvedla, že na jakýkoliv dotaz k tomuto bodu je připravena odpovědět účetní
obce p. Ivanová.
a) Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 13/2019
Starostka obce uvedla, že rozpočtové opatření č. 13/2019 se týká jak na stránce příjmové, tak
na stránce výdajové začlenění dotace z Ministerstva životního prostředí na akci
„Kompostujeme v obci Dolní Podluží“. RO č. 13/2019 bylo schváleno rozhodnutím starostky
č. RS/2019/011.
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí usnesení č. 14/240/2019:
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Zastupitelstvo obce Dolní Podluží bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2019.
Příloha č. 4.
Rozpočtové opatření č. 14/2019
Starostka obce uvedla, že rozpočtové opatření č. 14/2019 se týká dvou akcí, a to je
neinvestiční dotace na akceschopnost SDH – rozpis výdajů je upraven dle žádosti o dotaci,
a to v návaznosti na uskutečněné výjezdy JSDH mimo území obce. Dotace zohledňuje novou
složku paušálních výdajů dle doby trvání zásahu. Druhým předmětem RO je průtokový
transfer pro MŠ z MŠMT. RO č. 14/2019 bylo schváleno rozhodnutím starostky
č. RS/2019/013.
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí usnesení č. 14/241/2019:
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14/2019. Příloha
č. 5.
Rozpočtové opatření č. 15/2019
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou k RO Č. 15/2019 (je součástí RO
č. 15/2019). Účetní obce doplnila, že Zákon č. 250/2000 Sb. říká, že pokud hrozí schodek
hospodaření, tak se musí upravovat rozpočet tak, aby byl ten schodek pokud možno vymazán.
Schodek hospodaření byl snížen z původních 8.131 607,18 Kč o 4.753 750,00 Kč.
Financování je 3.377 857,18 Kč.
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2019. Příloha č. 6.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/242/2019 bylo schváleno.
b) Pověření k provedení rozpočtového opatření
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 17)
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží pověřuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, starostku obce Ing. Adélu Macháčkovou
k provedení rozpočtového opatření v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., zákon
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, z důvodu narovnání
rozpočtových příjmů a výdajů rozpočtového roku 2019, a to nejpozději ke dni 31. 12. 2019.
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Tímto pověřením se rozšiřují kompetence starostky obce. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje
právo na informace o provedených změnách na jednání zastupitelstva obce následujícím
po provedené změně.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/243/2019 bylo schváleno.
c) Sazebník úhrad za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 18).
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje Sazebník úhrad za období od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2020, dle přílohy č. 7.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/244/2019 bylo schváleno.
d) Převod kompetencí na starostu obce
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 19).
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu/starostku obce k provedení rozpočtových opatření
ke schválenému rozpočtu a jeho provedeným změnám bez určení konkrétní výše pro tyto
rozpočtové změny:
-

změny v členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě ve znění změn z průběhu
rozpočtového roku;

-

změny v příslušných položkách rozpočtu daně z příjmů právnických osob;

-

přijetí a realizace výdajů účelově poskytnutých transferů (včetně průtokových
transferů);

-

upřesnění výše transferů dle schváleného SR a dle upřesnění dalších veřejných
rozpočtů;

-

upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů;

-

upřesnění zatřídění příjmu nebo výdaje (opravy zápisů);

-

navýšení rozpočtových příjmů dle skutečného plnění proti položkám financování;

-

přesuny finančních prostředků mezi závaznými ukazateli (paragrafy, položky,
organizace aj.) z důvodu zpřesnění účelového čerpání.
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Tímto pověřením se rozšiřují již schválené kompetence starosty/starostky obce. Zastupitelstvo
obce si vyhrazuje právo na informace o provedených změnách na jednání zastupitelstva obce
následujícím po provedené změně.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/245/2019 bylo schváleno.
e) Veřejná sbírka na pomoc obci Bublava
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 20).
Pan Lukačovič uvedl, že se nejedná o ohrožení života, ale o jejich akci. Starostka obce
souhlasila a doplnila, že s účetní obce provedli lustraci obce Bublava, aby zjistily, jak jsou
na tom s rozpočtem a solventností.

Obec má 405 trvale žijících obyvatel, 246 trvale

obydlených domů, 5 restaurací, 14 hotelů a 330 lůžek (ubytovací kapacita). Obec vlastní
lyžařský areál, 4 rybníky a farmu s rekreačním pobytem. Účetní obce uvedla, že mají
přebytkový rozpočet. Starostka obce uvedla, že nechce členy zastupitelstva ovlivňovat, ale
s účetní obce nedoporučují poskytnutí příspěvku. Pan Tesař a p. Palička uvedli, že nesouhlasí
s poskytnutím půjčky. Mgr. Hobzová uvedla, že souhlasí s p. Lukačovičem, jiná situace
by byla, kdyby obec byla po povodních. Kdyby se na obec tímto způsobem obrátila každá
druhá obec, tak podle jakého klíče by se to pak vybíralo. Bc. Frančová a p. Slánská
nesouhlasili s poskytnutím půjčky. Ing. Macháček se nevyjádřil. ZO se shodlo v neposkytnutí
příspěvku obci Bublava.
f) Žádost o příspěvek – Římskokatolická farnost Dolní Podluží, Dodatek
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 2018/001
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 21).
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o těchto návrzích usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje přidělení neinvestiční finanční dotace ve výši
75.000,00 Kč (slovy: Sedmdesát pět tisíc korun českých) na realizaci oprav kostela
sv. Kateřiny, Římskokatolické farnosti Dolní Podluží, se sídlem Dolní Podluží (budova bez
č. p. na st. p. č. 1), 407 55 Dolní Podluží, IČO: 63782723, dle předložené žádosti. Příloha č. 8.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/246/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Dolní Podluží č. 2019/002, uzavřenou mezi Obcí Dolní Podluží
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a Římskokatolickou farností Dolní Podluží, se sídlem Dolní Podluží (budova bez č. p. na st. p.
č. 1), 407 55 Dolní Podluží. Příloha č. 9. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce
podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/247/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolní Podluží č. 2018/001 ze dne 02.08.2018, uzavřenou
mezi Obcí Dolní Podluží a Římskokatolickou farností Dolní Podluží, se sídlem Dolní Podluží
(budova bez č. p. na st. p. č. 1), 407 55 Dolní Podluží. Příloha č. 10. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/248/2019 bylo schváleno.
Bod 6) Rozpočet obce na rok 2020
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 22). Poté požádala
předsedu finančního výboru Ing. Macháčka o vyjádření. Ing. Macháček uvedl, že finanční
výbor se sešel k jednání dne 25. 11. 2019 ve složení Ing. Jaroslav Macháček, p. Tomáš
Palička a p. Kateřina Slánská. Finanční výbor se seznámil s podklady k oběma bodům jednání
a souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu Obce Dolní Podluží na rok 2020 a doporučuje
ZO tento rozpočet schválit.
Starostka obce poděkovala a doplnila, že návrh rozpočtu na rok 2020 obsahuje na straně
příjmů částku 25.219 000,45 Kč, na straně výdajové částku 25.219 000,45 Kč, saldo 0,- Kč,
financování 0,- Kč.
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje rozpočet obce Dolní Podluží na rok 2020 dle
přílohy č. 11. Součástí schváleného rozpočtu obce jsou rovněž rozpočty příspěvkových
organizací obce. Návrh rozpočtu obce Dolní Podluží byl řádně zveřejněn na úřední desce.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

Usnesení č. 14/249/2019 bylo schváleno.
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zdrželi se: 0

Bod 7) Střednědobý výhled rozpočtu
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 23). Poté požádala
předsedu finančního výboru Ing. Macháčka o vyjádření. Ing. Macháček uvedl, že finanční
výbor se dne 25. 11. 2019 vyjadřoval také k tomuto bodu a souhlasí se střednědobým
výhledem rozpočtu na období 2020 – 2023 a doporučuje jeho schválení.
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 –
2023 a pověřuje starostku obce aktualizací rozpočtového výhledu v průběhu roku 2020.
Součástí schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce na uvedené období jsou rovněž
střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací obce. Příloha č. 12.
Výsledek hlasování:

pro: 8

zdrželi se: 0

proti: 0

Usnesení č. 14/250/2019 bylo schváleno.
Bod 8) Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou, která se týká bodů 8, 9 a 10 (příloha
č. 25).
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním
poplatku

za provoz

systému

shromažďování,

sběru,

přepravy,

a odstraňování komunálních odpadů. Příloha č. 13.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/251/2019 bylo schváleno.
Bod 9) Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
Starostka obce uvedla, že důvodová zpráva byla přečtena v bodě 8).
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
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třídění,

využívání

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním
poplatku ze psů. Příloha č. 14.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/252/2019 bylo schváleno.
Bod 10) Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu
Starostka obce uvedla, že důvodová zpráva byla přečtena v bodě 8). Doplnila, že touto
vyhláškou se ruší OZV č. 5/2012, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
a zároveň OZV č. 3/2012, o místním poplatku z ubytovací kapacity. Tzn., že v návrhu OZV
o místním poplatku z pobytu je třeba stanovit výši poplatku. Dle § 3 písm. d) zákona
o místních poplatcích může sazba poplatku činit v roce 2020 nejvýše 21,- Kč a od roku 2021
nejvýše částku 51,- Kč. Dle platné vyhlášky č. 5/2012, o místním poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt činí sazba poplatku 10,- Kč za osobu a den. Dle platné vyhlášky č. 3/2012,
o místním poplatku z ubytovací kapacity činí sazba poplatku 3,- Kč za každé využité lůžko.
Dle výše uvedeného by mohla být stanovena výše poplatku součtem částek na 13,- Kč. Poté
vyzvala členy ZO k podávání návrhů na sazbu poplatku.
Návrhy na sazbu poplatku v roce 2020:
Ing. Macháček - 10,- Kč.
Pan Palička - 15,- Kč.
Starostka obce nechala hlasovat o posledním návrhu.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl schválen.
Návrhy na sazbu poplatku v roce 2021:
Mgr. Hobzová – 15,- Kč
Ing. Macháčková – 20,- Kč
Pan Palička – 25,- Kč
Starostka obce nechala hlasovat o posledním návrhu.
Výsledek hlasování:
pro
3 Bc. Frančová, p. Palička, p. Slánská
proti
5 Mgr. Hobzová, p. Lukačovič, Ing. Macháčková, Ing. Macháček, p. Tesař
zdrželi se
0
Návrh nebyl schválen.
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Starostka obce nechala hlasovat o předposledním návrhu.
Výsledek hlasování:
pro

6

Bc. Frančová, Mgr. Hobzová, p. Lukačovič, Ing. Macháčková,
Ing. Macháček, p. Tesař

proti
0
zdrželi se
2 p. Palička, p. Slánská
Návrh nebyl schválen.
Z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním
poplatku z pobytu. Příloha č. 15.
Výsledek hlasování:
pro

7

Bc. Frančová, Mgr. Hobzová, p. Lukačovič, Ing. Macháčková,
p. Palička, p. Slánská, p. Tesař

proti
0
zdrželi se
1 Ing. Macháček
Usnesení č. 14/253/2019 bylo schváleno.
Bod 11) Dodatek č. 1332/B1/2019/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu SFDI
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 26).
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje uzavření Dodatku č. 1332/B1/2019/1 ke Smlouvě
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2019 se Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,
IČO 70856508, zastoupeným ředitelem Ing. Zbyňkem Hořelicou a pověřuje starostku obce
podpisem Dodatku č. 1332/B1/2019/1.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/254/2019 bylo schváleno.
Bod 12) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za interaktivní prezentaci Skupiny
ČEZ
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 27).
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Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
za interaktivní prezentaci skupiny ČEZ“ ve výši 20.000,00 Kč na akci „Rozsvícení vánočního stromu“

a pověřuje starostku obce podpisem „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
za interaktivní prezentaci skupiny ČEZ“ mezi obcí Dolní Podluží a ČEZ a.s., se sídlem
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ: 452 74 649.
Výsledek hlasování:
pro

7

Bc. Frančová, Mgr. Hobzová, Ing. Macháček, Ing. Macháčková,
p. Palička, p. Slánská, p. Tesař
p. Lukačovič

proti
1
zdrželi se
0
Usnesení č. 14/255/2019 bylo schváleno.

Bod 13) Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene osobní služebnosti ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-124009718/001 – DC_D. Podluží, ppč. 69/1, příp. do 50 m, kNN
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 28).
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
osobní služebnosti ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. a smlouvy o právu provést
stavbu č. IP-12-4009718/001 - DC_D. Podluží, ppč. 69/1, příp. do 50m, kNN k pozemkům
p. č. 44/5 a p. č. 2097/2 vše v k. ú. Dolní Podluží (služebné pozemky) spočívající v právu
zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy tj. kabelové vedení kNN a pojistkovou skříň,
a v právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním zařízení distribuční soustavy, mezi obcí Dolní Podluží
jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, jako oprávněným za jednorázovou úhradu 1.000
Kč + DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene osobní služebnosti ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. a smlouvy
o právu provést stavbu č. IP-12-4009718/001 - DC_D. Podluží, ppč. 69/1, příp. do 50m, kNN
mezi obcí Dolní Podluží a společností ČEZ Distribuce a.s.
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Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/256/2019 bylo schváleno.
Bod 14) Zveřejnění záměru prodat p. p. č. k. 2172/1 díl „a“ o výměře 164 m 2 dle GP
č. 870 – 143/2019
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 29).
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o těchto návrzích usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží revokuje usnesení č. 13/230/2019 ze dne 24. 10. 2019.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/257/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží rozhodlo zveřejnit záměr prodat pozemek p. č. 2172/1 díl
„a“ o výměře 164 m2 v k. ú. Dolní Podluží dle GP č. 870-143/2019 za minimální cenu
12.000,- Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých).
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/258/2019 bylo schváleno.
Bod 15) Zveřejnění záměru pronájmu a prodeje bytového domu č. p. 262
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 30).
Z řad členů ZO nebyl vznesen žádný dotaz.
Pan Mensa vznesl dotaz, o jakou písařskou chybu se jednalo. Starostka obce uvedla,
že o přepis, tak jak se zastupitelstvo rozhodlo ne 5 let, ale 3 roky pronájmu a prodeje,
tak v jednom záměru zůstalo místo tři roky pět let.
Pan Bernatík vznesl dotaz, jak je možné, že do objektu stále jezdí žadatel. Starostka obce
uvedla, že si není vědoma, že by tam byl. Pan Bernatík uvedl, že může doložit fotografie,
že tam byl minimálně dvakrát a stěhoval i nějaké věci. Starostka obce uvedla, že neví o tom,
že by se v objektu vyskytoval, obci vrátil klíče. V případě, že má p. Bernatík relevantní
důkazy, že se v objektu někdo pohyboval a vyskytoval, ať je předá na obecní úřad.
Starostka obce nechala hlasovat o těchto návrzích usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží revokuje usnesení č. 13/227/2019 ze dne 24. 10. 2019.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0
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zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/259/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží rozhodlo zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc.č. st.
221/1 o výměře 354 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova s číslem
popisným, Dolní Podluží č.p. 262, bytový dům a pozemek parc.č. 384/2 o výměře 925 m2
(zahrada), vše v k. ú. Dolní Podluží, za minimální měsíční nájemné (bez služeb) 7.544,00Kč
(slovy: sedm tisíc pět set čtyřicet čtyři korun českých).
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží rozhodlo zveřejnit záměr prodat pozemek parc.č. st. 221/1
o výměře 354 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova s číslem popisným,
Dolní Podluží č.p. 262, bytový dům a pozemek parc.č. 384/2 o výměře 925 m2 (zahrada), vše
v k. ú. Dolní Podluží, za minimální cenu 560.000,00Kč (slovy: pět set šedesát tisíc korun
českých).
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/260/2019 bylo schváleno.
Bod 16) Prodej p. p. č. k. 23/1 o výměře 536 m2 a část p. p. č. k. 25 o výměře 311 m2 dle
GP č. 871-144/2019, vše v k. ú. Dolní Podluží, Kupní smlouva p. p. č. k. 23/1 a část p. p.
č. k. 25 dle GP č. 871-144/2019
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 31).
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o těchto návrzích usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží rozhodlo prodat paní J. H. p. p. č. k. 23/1 o výměře 536 m2
(typ pozemku: zahrada) a část p. p. č. k. 25 o výměře 311 m2 (typ pozemku: trvalý travní
porost) dle GP č. 871-144/2019 vše v k. ú. Dolní Podluží za dohodnutou kupní cenu ve výši
62.000,- Kč. Veškeré náklady hradí kupující.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/261/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje kupní smlouvu (o koupi nemovité věci)
uzavřenou s paní J.H. Předmětem smlouvy je prodej p. p. č. k. 23/1 o výměře 536 m2 a část
p.p.č.k. 25 o výměře 311 m2.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

Usnesení č. 14/262/2019 bylo schváleno.
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zdrželi se: 0

Bod 17) Prodej p. p. č. k. 2354 „díl a“ o výměře 334 m2 dle GP č. 872-160/2019, Kupní
smlouva p. p. č. k. 2354 „díl a“ dle GP č. 872-160/2019
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 32).
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o těchto návrzích usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží rozhodlo prodat manželům E. F. a J. F. p. p. č. k. 2354
„díl a“ o výměře 334 m2 (typ pozemku: ostatní plocha) dle GP č. 872-160/2019 v k. ú. Dolní
Podluží za dohodnutou kupní cenu ve výši 41.000,- Kč. Veškeré náklady hradí kupující.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/263/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje kupní smlouvu (o koupi nemovité věci)
uzavřenou s manželi E. F a J. F. Předmětem smlouvy je prodej p. p. č. k. 2354 „díl a“
o výměře 334 m2.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/264/2019 bylo schváleno.
Bod18) Podání žádosti o dotaci z programu Údržba a obnova stávajících kulturních
prvků venkovské krajiny na akci „Obnova dvou křížků v Dolním Podluží“
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 33).
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 140.000,- Kč z
dotačního programu 129 660 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
na akci „Obnova dvou křížků v Dolním Podluží“.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/265/2019 bylo schváleno.
Bod 19) Podání žádosti o dotaci z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“
z podprogramu „DT117d8210G – Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů“
na akci „Obnova dvou křížků v Dolním Podluží“
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Starostka obce uvedla, že k tomuto bodu je totožná důvodová zpráva (příloha č. 34) jako
k bodu 18, vyjma následujícího:
Celkové náklady na obnovu dvou křížů včetně DPH tedy činí 233.651,- Kč, přičemž
z dotačního programu „Podpora obnovy rozvoje a venkova“ vyhlašovaného Ministerstvem
pro místní rozvoj bude žádáno o dotaci 163.555,- Kč a vlastní finanční spoluúčast obce by
činila 70.095,- Kč. Na oba kříže bude žádáno jednou žádostí o dotaci. Podávání žádostí
o dotace prostřednictvím aplikace DIS ZAD bude zahájeno 15. 12. 2019 v 00:01 hod.
Doplnila, že se uvidí, v které žádosti bude obec úspěšnější. V případě, že by byla úspěšná
v obou případech, bude zvolena dotace výhodnější pro obec.
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 70% z celkových
uznatelných nákladů z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ z podprogramu „DT
117d8210G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů“ na akci „Obnova dvou křížků
v Dolním Podluží“.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/266/2019 bylo schváleno.
Bod 20) Podání žádosti o dotaci z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“
z podprogramu „DT117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“ na akci
„Rekonstrukce elektroinstalace objektu Základní školy Dolní Podluží – 2. etapa“
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 35).
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 70% z celkových
uznatelných nákladů z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ z podprogramu „DT
117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“ na akci „Rekonstrukce
elektroinstalace objektu Základní školy Dolní Podluží – 2. etapa“.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

Usnesení č. 14/267/2019 bylo schváleno.
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zdrželi se: 0

Bod 21) Podání žádosti o dotaci z „Programu prevence kriminality na místní úrovni
2020“ na akci „Bezpečnostní dobrovolník Dolní Podluží“
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 36). Pan Tesař vznesl
dotaz, zda budou bezpečnostní dobrovolníci z řad občanů obce. Starostka obce uvedla, že ano
a zejména je to cíleno na bezpečnost na přechodu pro chodce, takže je to řešení situace před
školou.
Z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje projekt „Bezpečnostní dobrovolník Dolní
Podluží“ a souhlasí s předložením žádosti o dotaci na uvedený projekt do „Programu prevence
kriminality na místní úrovni na rok 2020“.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/268/2019 bylo schváleno.
Bod 22) Veřejná zakázka malého rozsahu „Zajištění požárního zabezpečení budov
v majetku obce Dolní Podluží“
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 37). Doplnila,
že se jednalo o první řádnou revizní prohlídku, kdy ČEZ byl donucen vydat řádné revizní
zprávy. Mgr. Hobzová vznesla dotaz, zda jsou doloženy všechny chybějící revizní zprávy.
Starostka obce uvedla, že jsou proběhlé revize na všech bytových domech a obecním úřadě.
Firma na tom pracuje již tři měsíce a snad do konce roku 2019 bude mít obec konečně
pohromadě všechny revizní zprávy. Paní Slánská vznesla dotaz, zda je plánována prohlídka
budovy před výběrovým řízením. V podkladech je uvedeno, že se prohlídka místa plnění
neuskuteční. Starostka obce uvedla, že prohlídka místa plnění v předmětu zakázky není dána
termínem. Pokud se zájemce přihlásí a vyžádá si prohlídku, obec ji umožní. Při výběrovém
řízení na rekonstrukci elektroinstalace ZŠ byla vyhlášena prohlídka dvakrát a pokaždé
odložena. Na čtyři prohlídky místa plnění se dostavil jeden uchazeč, aby se omluvil a proto
se přistoupilo k tomuto opatření.
Z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží :
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schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby na akci „Zajištění
požárního zabezpečení budov v majetku obce Dolní Podluží“
a schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby na akci „Zajištění požárního
zabezpečení budov v majetku obce Dolní Podluží“
a jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Adéla Macháčková, Martin Tesař
a René Pavlík a současně i náhradníky členů komise ve složení: Mgr. Markéta Hobzová,
Ing. Jaroslav Macháček a Alena Kršková
a jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Adéla Macháčková,
Martin Tesař a René Pavlík a současně i náhradníky členů komise ve složení: Mgr. Markéta
Hobzová, Ing. Jaroslav Macháček a Alena Kršková.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/269/2019 bylo schváleno.
Bod 23) Žádost MŠ o schválení účasti na projektu „PUTOVÁNÍ SKŘÍTKA
PODLUŽÁNKA“
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 38). Doplnila,
že ředitelka MŠ se z jednání omluvila a na případné dotazy je připravena odpovědět starostka
obce. Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí usnesení č. 14/270/2019:
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží bere na vědomí podání žádosti o dotaci do Fondu malých
projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–
2020 na projekt „Putování skřítka Podlužánka“.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží:
schvaluje Smlouvu o dotaci na projekt „Putování skřítka Podlužánka“ registrační číslo ERN0948-CZ-23.09.2019 spolufinancovaný v rámci „Společného fondu malých projektů
v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ uzavřenou mezi Mateřskou školou Dolní Podluží, okres
Děčín, příspěvková organizace a Euroregion Nisa, IČO: 00832227, se sídlem U Jezu 525/4,
460 01 Liberec
a pověřuje Bc. Blanku Mannovou, ředitelku Mateřské školy Dolní Podluží, okres Děčín,
příspěvková organizace, IČO: 70695270, 407 55 Dolní Podluží podpisem Smlouvy o dotaci.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

Usnesení č. 14/271/2019 bylo schváleno.
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zdrželi se: 0

Bod 24) Různé
a) Žádost občanů na opravu obecní komunikace, č. j. DP-1965/2019 ze dne 11. 11.
2019
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 39). Doplnila, že při
přípravě rozpočtu byla plánována oprava této komunikace. Panu Švecovi bude odpovězeno,
že bude připravena oprava této komunikace na druhý kvartál r. 2020.
b) Upozornění občanů na stav komunikace, č. j. DP-2033/2019 ze dne 25. 11. 2019
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 40). Doplnila, že se obci
dnes vrátil spis z krajského úřadu, kde nabytí právní moci rozhodnutí o vrácení k novému
projednání je z 19. 8. 2019. Pan Mensa vznesl dotaz, zda se kraj postavil proti kácení lípy.
Starostka obce uvedla, že rozhodnutí bylo vráceno již podruhé. A i přesto, že v květnu byly
zaslány také fotografie uschlé lípy, nevedlo to úředníka k tomu, aby řízení nevrátil. Pan Janků
konzultoval znění rozhodnutí na krajském úřadě, a přesto bylo krajským úřadem vráceno.
V dendrologickém posudku zpracovaném v lednu 2019 je uvedeno, že ekonomická hodnota
stromu činí 250.000,- Kč a je konstatováno, že takto tam strom může stát až pět let. Obec
bude příští rok dávat žádost k řediteli SFDI, v případě jejího schválení to tak bude i v roce
2021. Pan Mensa a p. Černý uvedli, že to už je na televizi. Starostka obce uvedla, že měla
jednání se spolkem Naše Dolní Podluží, ale bezvýsledné. Pan Mensa vznesl dotaz, jaká byla
konkrétní výhrada. Starostka obce uvedla, že by musel do rozhodnutí nahlédnout.

Bod 25) Interpelace
Tento bod nikdo nevyužil.
Bod 26) Diskuse a závěr
Pan Bek vznesl dotaz, zda by mohla být na zasedání ZO pozvána p. Klenorová, která
má na starosti změnu územního plánu. Starostka obce uvedla, že je to velký problém a změna
územního plánu teď velmi zadrhává. Čeká se na dopracování změny projektové dokumentace.
V novém roce bude buď pracovní zasedání ZO, nebo bude už veřejné projednání.
Pan Mensa uvedl, že asi před rokem se řešil výpadek veřejného osvětlení ve spodní části obce.
Bývalá starostka ho informovala, že závada byla odstraněna, ale problémy přetrvávají
i nadále. Požádal, zda by firma, které spravuje veřejné osvětlení, mohla zjistit příčinu.
Starostka obce uvedla, že důvodem výpadků je křížení kabelů. Pan Mensa vznesl dotaz, proč
se tam nedají rozpěrky nebo proč se nejedná se společností ČEZ, aby to bylo svedeno
do jednoho kabelu. Starostka obce uvedla, že v tuhle chvíli obec nevyřeší veřejné osvětlení,
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aby bylo ve stavu, aby byli všichni spokojeni. Zatím se mohou s firmou řešit výpadky
veřejného osvětlení. Tento týden ji čeká jednání ve věci projektu nového veřejného osvětlení.
Pan Bek vznesl dotaz, zda dojde v příštím roce ke zlepšení poslechu veřejného rozhlasu.
Starostka obce uvedla, že se obává, že to bude věčný problém. Poté proběhla diskuse
k hlášení veřejného rozhlasu.
Pan Palička upozornil na nakloněný jasan u č. p. 371. Starostka obce požádala p. Paličku, aby
se zastavil za technikem obce kvůli označení stromu.
Pan Mensa pochválil rozsvícení vánočního stromku a upozornil na problém s ozvučením
akce. Starostka obce uvedla, že tento problém také zaznamenali.
Bc. Frančová pozvala přítomné na páteční obecní akci v kinokavárně – Mikulášské adventní
posezení.
Mgr. Hobzová pozvala přítomné na tradiční Vánoční koncert v kině, který se koná dne 13.12.
od 16:00 hodin.
Starostka obce ukončila zasedání ZO dne 3. 12. 2019 v 19:13 hodin.
Zápis byl vyhotoven v Dolním Podluží dne 6. 12. 2019.

…………………………….
Mgr. Markéta Hobzová

…………………………….
Ing. Adéla Macháčková

místostarostka obce

starostka obce

Ověřovatelé zápisu:
p. Pavel Lukačovič

………………………………….....

p. Tomáš Palička

…………………………………….
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5) Rozpočtové opatření č. 14/2019
6) Rozpočtové opatření č. 15/2019
7) Sazebník úhrad za období od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
8) Žádost Římskokatolické farnosti Dolní Podluží
9) Veřejnoprávní smlouva č. 2019/002
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