Obec Dolní Podluží
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží
Zápis ze 40. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Podluží, konaného dne 2. 10. 2018
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 2. 10. 2018 v 17:06 hodin
starostkou obce p. Ivou Minárovou, DiS. 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 40. zasedání ZO byla zveřejněna
na úřední desce a elektronické úřední desce dne 24. 9. 2018.
Starostka obce dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1)
konstatovala, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva
obce), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomni: Mgr. Markéta Hobzová, Ing. Adéla Macháčková, Ing. Jaroslav Macháček, p. Iva
Minárová, DiS., Ing. David Nejedlý
Nepřítomni: p. Tomáš Palička
Omluveni: Bc. Petra Frančová, Ing. Karel Vojta, MUDr. Kamil Vodvárka
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) Územní plán Dolní Podluží, Zpráva o uplatňování za období 09/2014 – 07/2018
5) Dotace
6) Dětské hřiště u Hobzů
7) Bytový dům Kateřina č. p. 2
8) Správa veřejného osvětlení
9) Ekonomické záležitosti obce
10) Smlouva č. 594/2018 – Povodí Ohře s. p.
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11) Dodatek ke smlouvě o dílo na „Odkanalizování obce“ – in PROJEKT LOUNY
ENGINEERING s. r. o.
12) Žádost o prodej části p. p. č. k. 152/6 a p. p. č. k. 2348/2
13) Žádost o prodej p. p. č. k. 2104
14) Zveřejnění záměru prodat p. p. č. k. 1662/2, část p. p. č. k. 477/3, část p. p. č. k. 566/2,
p. p. č. k. 2158, p. p. č. k. 2162/1
15) Různé
16) Interpelace
17) Diskuse a závěr
Starostka obce navrhla vyřadit z programu jednání bod č. 13, protože žadatel o prodej
p. p. č. k. 2104 odstoupil od žádosti a bod č. 14, protože bohužel nejsou opět zpracované
znalecké posudky. Poté vznesla dotaz, zda chce někdo z členů ZO doplnit navržený program
jednání.
Z řad členů ZO nebyl podán návrh na rozšíření programu.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje program 40. zasedání dle přílohy č. 2.
Výsledek hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 40/595/2018 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 Ing. Adélu Macháčkovou a Mgr. Markétu
Hobzovou. Jiný návrh nebyl vznesen. Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu
usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Adélu Macháčkovou
a Mgr. Markétu Hobzovou.
Výsledek hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 40/596/2018 bylo schváleno.
Starostka obce navrhla, aby komise pro návrh usnesení pracovala ve složení Ing. Jaroslav
Macháček a Ing. David Nejedlý.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje komisi pro návrh usnesení ve složení
Ing. Jaroslav Macháček a Ing. David Nejedlý.
Výsledek hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 40/597/2018 bylo schváleno.
Zapisovatelkou jednání určila p. Lenku Koutnou.
Bod 3) Kontrola usnesení
Usnesení č. 37/574/2018 – pověření k zahájení jednání ve věci řešení dopravní situace
na okružní křižovatce Mýto – čeká se na vyjádření Obce Jiřetín pod Jedlovou, úkol trvá.
Usnesení č. 37/575/2018 – informace bude podána v bodě 8) Správa veřejného osvětlení.
Usnesení č. 38/584/2018 – pověření jednáním a provedením potřebných úkonů ve věci
zachování přechodů pro chodce na silnici I/9 v katastru obce Dolní Podluží – byli osloveni
projektanti, úkol trvá.
Bod 4) Územní plán Dolní Podluží, Zpráva o uplatňování za období 09/2014 – 07/2018
Starostka obce představila přítomným p. Klenorovou, která obci zpracovává změnu č. 2 ÚP
obce. Paní Klenorová uvedla, že ZO rozhodlo o ukončení změny č. 1 ÚP obce, protože
v podkladech, které obec obdržela od MěÚ Varnsdorf, byla zjištěna procesní pochybení, kvůli
kterým by změna č. 1 ÚP obce nešla dokončit a vydat. Podle stavebního zákona se každé
čtyři roky musí zpracovat Zpráva o uplatňování ÚP. Při zpracování Zprávy o uplatňování ÚP
za období 09/2014 – 07/2018 byly prověřeny všechny podněty, které byly uplatněné jak
ze strany veřejnosti, tak ze strany obce. Návrh zprávy obsahuje pokyny pro zpracování změny
č. 2 ÚP, byl projednán s dotčenými orgány, sousedními obcemi a KÚÚK a byl zveřejněn
na úřední desce. V odůvodnění je zpracováno vyhodnocení všech stanovisek, připomínek
a podnětů dotčených orgánů a vše je promítnuto do výsledné zprávy datované září 2018.
V případě, že bude zpráva schválena, p. Klenorová bude kontaktovat projektanta na základě
smlouvy, kterou má uzavřenou s obcí, aby zpracoval návrh změny. Obec se pokusí pořídit
tuto změnu tzv. zkráceným postupem, který je možný od 1. 1. 2018.
Pan Bek vznesl dotaz, kdy asi bude změna schválena. Paní Klenorová uvedla, že v případě
zkráceného postupu do půl roku, ale nedovede odhadnout, co bude u veřejného projednávání
ve stanoviscích dotčených orgánů, které můžou vše prodloužit.
Z řad členů ZO nebyl vznesen žádný dotaz.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí usnesení č. 40/598/2018:
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Zastupitelstvo obce Dolní Podluží bere na vědomí „Zprávu o vyhodnocení připomínek,
požadavků a podnětů ke zprávě o uplatňování územního plánu Dolní Podluží“. Příloha č. 3.
Poté starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje ve smyslu § 55 odst. (1) za použití § 55b, odst. 1
a ve spojení s § 47 odst. 5 stavebního zákona „Zprávu o uplatňování územního plánu Dolní
Podluží za období 09/2014 – 07/2018“, datovanou září 2018, jejíž součástí jsou pokyny pro
zpracování změny č. 2 územního plánu Dolní Podluží, s rozhodnutím pořídit tuto změnu
zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona. Příloha č. 4.
Výsledek hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 40/599/2018 bylo schváleno.

Bod 5) Dotace
Stavební úpravy, přístavba a úprava zahrady MŠ v Dolním Podluží
Starostka obce uvedla, že byla pověřena ZO k zahájení úkonů potřebných k získání dotace
na přístavbu a úpravy MŠ včetně zahrady. Ke schválení byly předloženy smlouvy:
- HS Occasion s.r.o. - smlouva na zpracování a podání žádosti o dotaci a zpracování studie
proveditelnosti. Byly osloveny čtyři firmy a byla vybrána nejvhodnější nabídka.
- Jan Hošek – smlouva na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
a kompletní projektové dokumentace k provedení stavby a zajištění autorského dozoru. Byly
osloveny tři firmy, ale přihlásily se dvě firmy.
p. Palička přišel v 17:26, počet členů ZO – 6
Ing. Macháček a Mgr. Hobzová uvedli, že cena je vysoká. Starostka obce uvedla, že pokud
obec neuspěje, zaplatí firmě HS Occasion s.r.o. 48.000,- Kč. Pokud obec uspěje v žádosti
o dotaci, zaplatí 10 % z uznatelných nákladů tj. 39.000,- Kč.
Pan Palička uvedl, že je proti rozšiřování školky, protože do dnešního dne nemá školka
naplněnou kapacitu. Mgr. Hobzová uvedla, že všechny žádosti o umístění dětí byly
uspokojeny a teď není převis žádostí. Pan Palička uvedl, že bude problém sehnat děti a splnit
udržitelnost dotace. Starostka obce uvedla, že udržitelnost jí byla vysvětlena tak, že by se MŠ
rozšířila o jednu třídu pro 16 dětí, místa by nesměla být zrušena, ale nemusela by být
obsazena. Ing. Macháčková uvedla, že MŠ potřebuje rozsáhlou rekonstrukci a obec bude
muset vzít peníze z rozpočtu, když nevyužije možnost dotace. Poté proběhla diskuse
k udržitelnosti dotace a potřebě rekonstrukce MŠ.
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Ing. Macháčková vznesla dotaz, jaké jsou odhadované náklady stavby. Účetní obce uvedla,
že reálný odhad je 8.000 000,- Kč – 8.500 000,- Kč. Vysoutěžit se ale může částka nižší.
Ing. Macháčková vznesla dotaz, zda lze v rozpočtu obce najít 8.000 000,- Kč na rekonstrukci
MŠ. Pan Palička uvedl, že částka je i s přístavbou a bez přístavby by byla nižší. Starostka
obce vznesla dotaz k p. Paličkovi, zda se mu zdá lepší požádat o dotaci pouze na rekonstrukci
MŠ. Pan Palička uvedl, že ano. Poté proběhla diskuse k technickému stavu budovy MŠ
a přijímání dvouletých dětí do MŠ. Starostka obce poté uvedla, že ve Varnsdorfu se bude
stavět nová školka s kapacitou 50 dětí. Není jí známo, zda tato školka bude přijímat dvouleté
děti a myslí si, že know-how naší školky by bylo dvouleté děti přijímat.
Z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o těchto návrzích usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje Příkazní smlouvu uzavřenou se společností HS
Occasion, s.r.o., IČ 02796040, DIČ CZ02796040 se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město,
110 00 Praha 1 zastoupenou jednatelem p. Michaelem Hodačem. Smlouva se týká projektu
s názvem „Stavební úpravy, přístavba a úprava zahrady MŠ v Dolním Podluží“. Příloha č. 5.
Výsledek hlasování:
pro
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Mgr. Hobzová, Ing. Macháček, Ing. Macháčková, p. Minárová,
Ing. Nejedlý
p. Palička

proti
1
zdrželi se
0
Usnesení č. 40/600/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou s p. Janem Hoškem,
IČ 03454339, DIČ CZ8712182600 se sídlem Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice.
Předmětem plnění je kompletní dokumentace k projektu: „Stavební úpravy, přístavba
a úprava zahrady MŠ v Dolním Podluží“. Příloha č. 6.
Výsledek hlasování:
pro
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Mgr. Hobzová, Ing. Macháček, Ing. Macháčková, p. Minárová,
Ing. Nejedlý
p. Palička

proti
1
zdrželi se
0
Usnesení č. 40/601/2018 bylo schváleno.
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Bod 6) Dětské hřiště u Hobzů
Starostka obce uvedla, že ji oslovili občané obce, kteří poděkovali za vybudované hřiště
a požádali, zda by se ještě nerozšířilo o skluzavku a kolotoč. Poptávkovým řízením byly
osloveny firmy a nejvýhodnější nabídku měla firma DŘEVOARTIKL, a to za cenu 144.691,Kč. V současné době se dělá kolem hřiště nízký plot, aby děti nevybíhaly do ulice.
Ing. Nejedlý vznesl dotaz, zda firma musí mít atestaci. Starostka obce uvedla, že ano a musí
mít certifikáty k výrobkům. Mgr. Hobzová vznesla dotaz, kdy se začne budovat hřiště
v centru obce, které bude mít širší využití. Starostka obce uvedla, že kdyby se měla obec držet
zpracované studie, tak by byly v centru obce stromy, ale záleží na ZO, čím ji pověří.
Ing. Macháček uvedl, že by se mělo vybudovat hřiště v horní části obce. Poté proběhla
diskuse k umístění dalšího hřiště. Ing. Macháčková uvedla, že by teď rozšířila hřiště u Hobzů
a poté se pustila do budování dalšího hřiště.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou se společností
DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., IČ 26306921, DIČ CZ 26306921 se sídlem Brněnská 3794/27,
669 02 Znojmo zastoupenou ve věcech smluvních p. Lumírem Plačkem. Předmětem smlouvy
je realizace zakázky „Dětské hřiště „U Hobzů“ v Dolním Podluží – II. etapa“. Příloha č. 7.
Výsledek hlasování:
pro

5

Mgr. Hobzová, Ing. Macháček, Ing. Macháčková, p. Minárová,
Ing. Nejedlý

proti
0
zdrželi se
1 p. Palička
Usnesení č. 40/602/2018 bylo schváleno
Bod 7) Bytový dům Kateřina 2
Starostka obce uvedla, že nájemníci nesmí používat plyn, protože současný stav neodpovídá
normám. Byly navrženy dvě varianty, a to vybudování společné kotelny nebo výměna turbo
kotlů. Společná kotelna by byla obrovskou investicí neadekvátní k počtu bytů v domě, proto
byla zvolena varianta výměny turbo kotlů včetně předělání spalinových cest. Ve výběrovém
řízení byly osloveny čtyři firmy a nejvýhodnější nabídku měla firma TERMI s cenou
579.430,- Kč.
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o těchto návrzích usnesení.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou se společností TERMI
s. r. o., IČ 25032640, DIČ CZ25032640 se sídlem Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
zastoupenou jednatelem p. Jaroslavem Dostálem, DiS. Předmětem plnění zakázky jsou
stavební práce, související s výměnou stávajících zdrojů vytápění v objektu Kateřina č. p. 2,
Dolní Podluží. Příloha č. 8.
Výsledek hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 40/603/2018 bylo schváleno.
Bod 8) Správa veřejného osvětlení
Starostka obce uvedla, že předložená smlouva je na pět let. Výhodou pro obec bude –
výměna všech svítidel, v obci se bude svítit celou noc, finanční úspora 10% – 12%. Větší
opravy jako je třeba obroušení a natření sloupů bude hradit i nadále obec. Spotřebu elektrické
energie bude hradit firma. Obec může smlouvu kdykoliv vypovědět bez udání důvodu,
výpovědní lhůta je tři měsíce. Pan Bek uvedl, že světla se rozsvěcují, když je ještě poměrně
dobrá viditelnost a změnou by mohla vzniknout další úspora. Starostka obce uvedla, že i toto
bude vyřešeno.
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 Smlouvu o dílo uzavřenou se společností Water
Solar technology Ltd. – branch, organizační složka, IČ 29041643, DIČ CZ682990746
se sídlem Bořivojova 878/53, 130 00 Praha 3 – Žižkov zastoupenou vedoucím odštěpného
závodu p. Milosem Schubertem. Předmětem smlouvy je zajištění služby veřejného osvětlení.
Příloha č. 9.
Výsledek hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 40/604/2018 bylo schváleno.
Bod 9) Ekonomické záležitosti obce
a) Český rybářský svaz, z.s. – žádost o finanční příspěvek
Účetní obce uvedla, že si ČŘS požádal jako každý rok o finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč
a částka je zahrnuta v rozpočtu obce. Mgr. Hobzová uvedla, že vznesla dotaz k p. Ulrichovi
ohledně výše příspěvku. Pan Ulrich uvedl, že je to propočítáno podle počtu dětí, které kroužek
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navštěvují a dětí z Dolního Podluží je více než z Horního Podluží, a proto poskytuje Obec
Horní Podluží nižší příspěvek.
Z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje finanční příspěvek (dar) pro Český rybářský
svaz, z.s., místní organizace Horní Podluží se sídlem Horní Podluží, Žofín č. p. 2, 407 57
ve výši 6.000,- Kč (slovy: šest tisíc korun českých).
Výsledek hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 40/605/2018 bylo schváleno.
b) Rozpočtové opatření č. 9/2018
Účetní obce uvedla, že RO se týká dotací – dotace od úřadu práce, dotace na volby do ZO
a průtokového transferu.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí usnesení č. 40/606/2018:
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2018. Příloha
č. 10.
c) Rozpočtové opatření č. 10/2018
Účetní obce uvedla, že RO se týká smluv, které byly dnes schváleny, a to smlouvy o dílo –
Jan Hošek a příkazní smlouvy - HS Occasion, s.r.o.
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 rozpočtové opatření č. 10/2018. Příloha č. 11.
Výsledek hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 40/607/2018 bylo schváleno.
Bod 10) Smlouva č. 594/2018 – Povodí Ohře s. p.
Starostka obce uvedla, že smlouva se týká odkanalizování obce.
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje Smlouvu č. 594/2018 o uzavření budoucí
smlouvy o věcném břemeni, služebnosti inženýrské sítě uzavřenou s Povodím Ohře, s. p., IČ
70889988, DIČ CZ70889988 se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov zastoupenou
ve věcech smluvních ekonomickým ředitelem Ing. Radkem Jelínkem. Příloha č. 12.
Výsledek hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 40/608/2018 bylo schváleno.
Bod 11) Dodatek ke smlouvě o dílo na „Odkanalizování obce“ – in PROJEKT LOUNY
ENGINEERING s. r. o.
Starostka obce uvedla, že p. Bažant zpracovával obci územní rozhodnutí, které se z pádných
důvodů zdrželo. Z tohoto důvodu nová firma nemohla začít pracovat včas, a proto teď žádá
obec o dodatek ke smlouvě, který řeší prodloužení termínu o jeden rok. Starostka obce
kontaktovala firmu, které bude podávat žádost o dotaci a vznesla dotaz, zda tím nebude
ohrožen celý projekt. Bylo jí sděleno, že ne, protože žádost o dotaci se bude podávat koncem
r. 2019. Ing. Macháček vznesl dotaz, kdy bude k dispozici dokumentace, kde je vidět, kdo
bude napojen na kanalizaci. Ing. Macháčková uvedla, že by členové ZO mohli obdržet
k nahlédnutí schválenou dokumentaci, na jejímž základě bylo vydáno územní rozhodnutí.
Z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení projektové
dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících službách uzavřenou s in PROJEKT
LOUNY ENGINEERING s. r. o., IČ 44569688, DIČ CZ44569688 se sídlem Na Valích 899,
440 01 Louny zastoupenou jednatelem Ing. Pavlem Mrzenou. Příloha č. 13.
Výsledek hlasování:
pro
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Mgr. Hobzová, Ing. Macháček, Ing. Macháčková, p. Minárová,
Ing. Nejedlý
p. Palička

proti
1
zdrželi se
0
Usnesení č. 40/609/2018 bylo schváleno

Bod 12) Žádost o prodej části p. p. č. k. 152/6 a p. p. č. k. 2348/2
Starostka obce uvedla, že žádost podala p. Valová a jedná se o pozemek (vyschlé koryto
potoka), který má okolo svého domu a do domu se dostane pouze přes něj.
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Z řad členů ZO a z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje vyhotovení geodetického zaměření a odborného
znaleckého posudku na část p. p. č. k. 152/6 o výměře 7 m2 v k. ú. Dolní Podluží a p. p. č. k.
2348/2 o výměře 639 m2 v k. ú. Dolní Podluží.
Výsledek hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 40/610/2018 bylo schváleno.
Bod 13) Různé
FK Dolní Podluží
Účetní obce uvedla, že obec poskytla v r. 2017 na základě veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu
obce peníze FK Dolní Podluží. Ve smlouvě bylo zakomponováno, na co vše lze peníze použít.
V předloženém vyúčtování dotace ale bylo zjištěno, že peníze byly použity na věci, které
nebyly v závazném ukazateli. FK byl proto vyzván, aby podal vysvětlení a zdůvodnil výdaje.
Při osobní schůzce bylo zjištěno, že oprava dokladů nebyla možná. Následně obec obdržela
písemné vyjádření FK, které je přílohou zápisu. Účetní obce podrobně uvedla, které položky
byly zaúčtovány v rozporu se smlouvou.
Ing. Macháček vznesl dotaz k částce, kterou mají vrátit. Účetní obce uvedla, že je to částka
12.391,- Kč. Ing. Macháček navrhl, že buď fotbalisté částku vrátí a při žádosti o příští dotaci
na toto nebude brán zřetel. Nebo odmítnout částku vrátit, ale příští rok jim již nebude
poskytnuta stejně vysoká částka jako v letošním roce.
Účetní obce uvedla, že oficiálně jsou tři varianty řešení – vše odpustit a dodatečně schválit,
odpustit část, vrácení celé částky zpět obci. Starostka obce a p. Palička souhlasili s vrácením
celé částky zpět obci. Účetní obce uvedla, že FK měl požadavek zúčastnit se zasedání ZO.
Obec nevyzvala FK k účasti, protože každé zasedání ZO je veřejné a FK mohl kdykoliv
iniciovat schůzku sám. Pan Bek vznesl dotaz, jak to s penězi ze vstupenek. Starostka obce
uvedla, že jsou příjmem FK. Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží rozhodlo o navrácení neoprávněných výdajů dotace
dle veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolní Podluží, č. smlouvy
2017/002 ve výši 12.391,- Kč.
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Výsledek hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 40/611/2018 bylo schváleno.

Bod 14) Interpelace
Starostka obce uvedla, že tabulka ke kácení stromů bude zpracována do příštího zasedání ZO
(chybí ještě zpracovat r. 2015).
Ing. Macháček vznesl dotaz ke sloupům na hřišti. Starostka obce uvedla, že sloupy jsou už půl
roku objednané.
Bod 15) Diskuse a závěr
Pan Dohnal vznesl dotaz ke stavebním pracím na chodníku, a zda je tam stavební dozor,
protože je tam katastrofální pracovní nasazení. Starostka obce uvedla, že dnes celý den stavba
stála kvůli poruše vody a to samé bylo i v předchozích dvou dnech. Na kontrole bylo dnes
slíbeno, že obruby budou v termínu.
Pan Bek vznesl dotaz, zda ČEZ nabízí prezenty za vedení 110 kV. Starostka obce uvedla,
že ČEZ je nenabízí, ale obec je bude požadovat. Do celé akce zapojila senátora p. Linharta.
A tomu bylo sděleno, že 25.000 000,- Kč je hodně, přijatelných by bylo 5.000 000,- Kč. Vše
ale není nikdy řečeno přímo. Dále uvedla, že starosta Nového Boru si do dokumentace EIA
prosadil variantu umístění el. vedení částečně v zemi, což ji rozčílilo, protože obec je neustále
utvrzována v tom, že do země už nelze dát ani metr. Začala proto situaci řešit a i obec už má
variantu částečně v zemi.
Pan Palička vznesl dotaz, zda obce počítá s nákupem vozíku za traktor. Starostka obce uvedla,
že ano. Pan Palička vznesl dotaz, zda byl p. Krupka proškolen k jízdě v traktoru. Starostka
obce uvedla, že ano a jedná se o zaměstnance, který jezdí s traktorem celý život. Pan Palička
uvedl své poznatky k jízdě s traktorem.
Ing. Nejedlý požádal, aby byl Povodí Ohře napsán dopis s žádostí o umístění příčných prahů
do potoka.
Starostka obce ukončila zasedání ZO dne 2. 10. 2018 v 19:25 hodin.
Zápis byl vyhotoven v Dolním Podluží dne 10. 10. 2018.
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……………………………
Bc. Petra Frančová

…………………………….
Iva Minárová, DiS.

místostarostka obce

starostka obce

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Markéta Hobzová

………………………………….....

Ing. Adéla Macháčková

…………………………………….

Přílohy:
1) Prezenční listina členů ZO
2) Program 40. zasedání ZO
3) Zpráva o vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů ke zprávě o uplatňování
územního plánu Dolní Podluží
4) Zpráva o uplatňování územního plánu Dolní Podluží za období 09/2014–07/2018
5) Příkazní smlouva - HS Occasion, s.r.o.
6) Smlouva o dílo – Jan Hošek
7) Smlouva o dílo - DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.
8) Smlouvu o dílo - TERMI s. r. o.
9) Smlouvu o dílo - Water Solar technology Ltd. – branch
10) Rozpočtové opatření č. 9/2018
11) Rozpočtové opatření č. 10/2018
12) Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské
činnosti a souvisejících službách - in PROJEKT LOUNY ENGINEERING
13) Smlouva č. 594/2018 o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni, služebnosti
inženýrské sítě – Povodí Ohře, s. p.
14) Žádost Českého rybářského svazu, z.s. o finanční příspěvek
15) Žádost o prodej p. p. č. k. 152/6, p. p. č. k. 2348/2
16) FK Dolní Podluží z. s. – podání vysvětlení
17) Informace o konání 40. zasedání ZO Dolní Podluží
18) Prezenční listina hostů
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