Obec Dolní Podluží
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží

Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Podluží, konaného dne 12. 3. 2020
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolním PodluŽí

Bod l) Zahájení a schválení programu
Zasedání Zastupitelstva obce Dolní Podluží bylo zahájeno dne 12. 3. 2020 v 17:08 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, informace o konání 17. zasedání ZO byla zveřejněna
na úřední desce a elektronické úřední desce dne 4. 3. 2020.
Starostka obce dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. l)
konstatovala, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomni: Be. Petra Frančová, Mgr. Markéta Hobzová, p. Pavel Lukačovič, Ing. Adéla
Macháčková, Ing. Jaroslav Macháček, p. Tomáš Palička, p. Kateřina Slánská, p. Josef Rydval
Nepřítomni: p. Martin Tesař
Starostka obce přečetla navržený program jednání, který byl zveřejněn na úřední desce.
Navržený proRram:
l) Zahájení a schválení programu
2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. l zákona o obcích), určení komise pro návrh
usnesení a zapisovatele
3) Kontrola usnesení
4) Prezentace obce na sociálních sítích
5) Ekonomické záležitosti obce
6) ZŠ - účetní závěrka, rozdčlení hospodářského výsledku, odpisový plán
7) MŠ - účetní závěrka, rozdělení hospodářského výsledku, odpisový plán
8) Prodej p. p. č. k. 2172/2 o výměře 128 m', Kupní smlouva p. p. č. k. 2172/2
9) Revizní znalecký posudek p. p. č. k. 54 v k. ú. Dolní Podluží
10) Veřejná zakázka malého rozsahu ,,Rekonstrukce elektroinstalace objektu Základní školy
Dolní Podluží - II. etapa"
11) Smlouva o dílo na Změnu č. 2 územního plánu Dolní Podluží
12) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
13) Dohoda o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
1

14) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
15) Různé
16) Interpelace
17) 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 17. zasedání ZO.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje program 17. zasedání dle přílohy č. 2.
Výsledek hlasovánL'

pro: 8

proti: O

zdrŽeli se: O

Usnesení č. 17/302/2020 bylo schváleno.
Bod 2) UrČení ověřovatelů zápisu (Š 95 odst. l zákona o obcích), určení komise
pro návrh usnesení a zapisovatele
Starostka obce navrhla ověřovateli zápisu p. Tomáše Paličku a Be. Petru Frančovou. 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 Be. Petru
Frančovou.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: O

zdrŽeli se: O

Usnesení č. 17/303/2020 bylo schváleno.
Starostka obce navrhla, aby komise pro návrh usnesení pracovala ve složení p. Pavel
Lukačovič a p. Kateřina Slánská. 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 p. Pavel
Lukačovič a p. Kateřina Slánská.
Výsledek hlasoyánĹ"

pro: 8

proti: O

Usnesení č. 17/304/2020 bylo schváleno.
Zapisovatelkou jednání určila p. Alenu Krškovou.
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zdrŽeli se: O

Bod 3) Kontrola usnesení
Usneseni' č. /5/280/2020 - vyhotovení geometrického plánu na oddělení části p.p.č.k. 2139/1
a části p.p.č.k. 477/3 a vyhotovení odborného znaleckého posudku na budoucí oddělenou část
p. p. č. k. 2139/1 a vyhotovení odborného znaleckého posudku na budoucí oddělenou část
p. p. č. k. 477/3 vše v k.ú. Dolní Podluží - v jednání, úkol trvá.
Bod 4) Prezentace obce na sociálních sítích
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 14).
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Zastupitelstvo obce vzalo informace o prezentaci na vědomL
V 17:14 se dostavil p. Martin Tesař.
Bod 5) Ekonomické záležitosti obce
a) Rozpočtové opatření č. 1/2020.
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 15).
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 bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2020. Příloha č. 3.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí usneseníč. 17/305/2020.
b) Rozpočtové opatření č. 2/2020.
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 15).
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. 2/2020. Příloha č. 4.
Výsledek hlasoyánĹ"

pro: 9

proti: O

zdrŽeli se: O

Usnesení č. 17/306/2020 bylo schváleno.
Bod 6) ZŠ - účetní závěrka, rozdělení hospodářského výsledku, odpisový plán
a) ÚČetní závěrka
Starostka obce seznámila přítomné s částí důvodové zprávy (příloha č. 16).
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 v souladu s § 102 odst. 4) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku Základní školy Dolní Podluží,
okres Děčín, příspěvkové organizace sestavenou k 3 l. 12. 2019. Příloha č. 5 (rozvaha, výkaz
zisku a ztrát a příloha příspěvkové organizace).
Výsledek hlasovánL'

pro: 9

proti: O

zdrŽeli se: O

Usnesení č. 17/307/2020 bylo schváleno.
b) Rozdělení hospodářského výsledku
Starostka obce seznámila přítomné s částí důvodové zprávy (příloha č. 16).
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 rozhodlo o rozdělení hospodářského výsledku Základní
školy Dolní Podluží, okres Děčín, příspěvkové organizace za rok 2019 ve výši 127.674,98 KČ
dle návrhu uvedeného v příloze č. 6 takto:
- převod do fondu odměn ve výši 20.000,00 KČ;
- převod do rezervního fondu ve výši 107.674,98 KČ, přičemž současnč souhlasí s posílením
fondu investic ve výši 107.674,98 KČ.
Výsledek hlasováni?

pro: 9

proti: O

zdrŽeli se: O

Usnesení Č. 17/308/2020 bylo schváleno.
c) odpisový plán
Starostka obce seznámila přítomné s částí důvodové zprávy (příloha č. 16).
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 účetní odpisový plán Základní školy Dolní
Podluží, okres Děčín, příspěvkové organizace pro rok 2020. Příloha č. 7.
výsledek hlasovánL'

pro: 9

proti: O

zdrŽeli se: O

Usnesení č. 17/309/2020 bylo schváleno.
Bod 7) MŠ - účetní závěrka, rozdělení hospodářského výsledku, odpisový plán
a) Účetní závěrka
Starostka obce seznámila přítomné s částí důvodové zprávy (příloha č. 17).
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 v souladu s § 102 odst. 4) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku Mateřské školy Dolní Podluží,
okres Dččín, příspěvkové organizace sestavenou k 3 l. 12. 2019. Příloha č. 8 (rozvaha, výkaz
zisku a ztrát a příloha příspěvkové organizace).
Výsledek hlasovánL'

pro: 9

proti: O

zdrŽeli se: O

Usnesení Č. 17/310/2020 bylo schváleno.
b) Rozdělení hospodářského výsledku
Starostka obce seznámila přítomné s částí důvodové zprávy (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 rozhodlo o rozdělení hospodářského výsledku Mateřské
školy Dolní Podluží, okres Dččín, příspěvkové organizace za rok 2019 ve výši 23.254,93 KČ
dle návrhu uvedeného v příloze č. 9 takto:
- převod do rezervního fondu ve výši 23.254,93 KČ, přičemž současně souhlasí s posílením
fondu investic ve výši 23.254,93 KČ.
výsledek hlasování:

pro: 9

proti: O

zdrŽeli se: O

Usnesení č. 17/311/2020 bylo schyáleno.
c) odpisový pIán
Starostka obce seznámila přítomné s částí důvodové zprávy (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 schvaluje účetní odpisový plán Mateřské školy Dolní
Podluží, okres Děčín, příspěvkové organizace pro rok 2020. Příloha č. 10.
Výsledek hlasováni?

pro: 9

proti: O

zdrŽeli se: O

Usnesení č. 17/312/2020 bylo schváleno.
Bod 8) Prodej p. p. Č. k. 2172/2 o výměře 128 m', Kupní smlouva p. p. č. k. 2172/2
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 tčchto návrzích usnesení.
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Návrh usneseni
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží rozhodlo prodat panu M. D. p. p. č. k. 2172/2 o výměře 128
,jj2 dle GP č. 884-8/2020 (druh pozemku: trvalý travní porost) v k. ú. Dolní Podluží za
dohodnutou kupní cenu ve výši 6.500,- KČ. Veškeré náklady hradí kupující.
Výsledek hlasoyání:

pro: 9

proti: O

zdrŽeli se: O

Usneseni č. 17/313/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje kupní smlouvu (o koupi nemovité věci)
uzavřenou s panem M. D. Předmětem smlouvy je prodej p. p. č. k. 2172/2 o výmčře 128 m2.
Výsledek hlasování:

pro: 9

proti: O

zdrŽeli se: O

Usnesení č. 17/314/2020 bylo schváleno.
Bod 9) Revizní znalecký posudek p. p. Č. k. 54 v k ú. Dolní Podluží
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 19).
Pan Rydval uvedl, že takový močál by za ty peníze taky nekoupil. Starostka obce se zeptala,
co s tímto pozemkem, když platnost znaleckého posudku je 6 mčsíců. Pan Rydval uvedl, že
tam není přístupová cesta a je to neatraktivní pozemek. Dále uvedl, že revizní posudek je
dělaný porovnávacím způsobem, pozemek je porovnáván s homopodlužskými pozemky, tyto
pozemky ale nejsou močálem, proto ho toto porovnání překvapilo. Pan Rydval dále uvedl, že
v posudku je zohledněno, že pozemek je v územním plánu vedený jako stavební pozemek, tím
pádem jeho hodnota roste. Jediná možnost je tento pozemek nabídnout někomu k pronájmu,
třeba na zahrádku. Starostka obce uvedla, že v budoucí změně územního plánu musíme zvážit
funkční využití plochy tohoto pozemku.
Z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží bere na vědomí revizní znalecký posudek o ceně obvyklé
na p.p.č.k. 54 o výměře 656 1112 vyhotovený Ing. Janem vojtou.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí usneseníč. 17/315/2020.
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Bod 10) Veřejná zakázka malého rozsahu ,,Rekonstrukce elektroinstalace objektu
Základní Školy Dolní Podluží - II. etapa"
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 20). Dále uvedla, že
v rozpočtu na toto nejsme připraveni a podle toho, jak dnes rozhodneme, bude na další
zasedání zastupitelstva připraveno rozpočtové opatření.
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
souhlasí s realizací veřejné zakázky malého rozsahu ,,Rekonstrukce elektroinstalace objektu
Základní školy Dolní Podluží - II. etapa" zadavatelem Základní školou Dolní Podluží, okres
Děčín, příspěvková organizace, Dolní Podluží 364, 407 55 Dolní Podluží, IČ: 70695288
a souhlasí s použitím investičního fondu Základní školy Dolní Podluží k financování
investičního záměru ,,Rekonstrukce elektroinstalace objektu Základní školy Dolní Podluží TI. etapa" ,
schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci
,,Rekonstrukce elektroinstalace objektu Základní školy Dolní Podluží - II. etapa"
a pověřuje komisi pro otevíráni obálek ve složení: Ing. Adéla Macháčková, Martin Tesař,
Kateřina Slánská a současně i náhradníky členů komise ve složení: Mgr. Markéta Hobzová,
Alena Kršková, Mgr. Pavla Sošková
a pověřuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Adéla Macháčková,
Martin Tesař, Kateřina Slánská a současnč i náhradníky členů komise ve složení: Mgr.
Markéta Hobzová, Alena Kršková, Mgr. Pavla Sošková
Výsledek hlasoyání:

pro: 9

proti: O

zdrŽeli se: O

Usnesení č. 17/316/2020 bylo schváleno.
Bod 11) Smlouva o dílo na ZmČnu Č. 2 územního plánu Dolní Podluží
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 21). Dále uvedla, že
podle toho, jak dnes rozhodneme, bude připraveno rozpočtové opatření. Pan Rydval se zeptal,
zda jsou ve smlouvě stanoveny nějaké termíny. Paní starostka obce uvedla, že ano a po
dohodě s paní Klenorovou do smlouvy začlenily i termín, kdy nám má pan Řezník předložit
rozpracovanost. Dále uvedla, že sankční ujednání je v ČI. 6, kde jsou definovány záruky za
jakost a vady díla. Starostka obce dále uvedla, že bychom měli mít úplné vyhotovení
územního plánu Dolní Podluží a Změny č. 2 územního plánu Dolní Podluží do 4 měsíců od
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vyhodnocení výsledků veřejného projednání. Veřejné projednání by mělo být do 9 měsíců.
Kontrola plnění díla by měla být v 7. měsíci.
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 na Změnu č. 2 územního plánu
Dolní Podluží uzavřenou s Ing. Vladivojem Řezníkem, IČ: 724 685 283, se sídlem Jiráskova
981, 251 64 Mnichovice.
Výsledek hlasování:
pro
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Ing. Macháčková, Mgr. Hobzová, Be. Frančová, p. Tesař, p. Palička,
p. Lukačovič, p. Slánská, p. Rydval

proti
O
zdrŽeli se
l
Ing. Macháček
Usnesení Č. 17/317/2020 bylo schváleno.

Bod 12) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 22).
Pan Rydval se zeptal, zda úhrada 1.000,- KČ není malá, že dle zákona se věcné břemeno
oceňuje na 10.000,- KČ. Starostka obce uvedla, že v tuto chvíli na toto neumí odpovčdět, ale
do dnešního dne byla vždy úhrada ve výši 1.000,- KČ. Dále dodala, že je škoda, že se pan
Rydval neozval dříve, mohla by se na toto lépe připravit a uvedla, že požádá pana Janků o
vysvětlení. Paní Slánská přečetla část ze zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku.
Proběhla diskuse o oceňování věcných břemen.
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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby ,,IP-12-40101 14/002"
a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby ,,IP-12-40101 14/002" mezi obcí Dolní Podluží a společností ČEZ
Distribuce a.s. Příloha č. 11.
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Výsledek hlasováni?
pro

6

proti
zdrŽeli se

2
l

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

Usnesení č. 17/318/2020 bylo schváleno.
Úkol pro pana Janků - zdůvodnční částky 1.000,- kč jako jednorázové úhrady, toto rozeslat
zastupitelům s definicí možností změny s odkazem na zákon o oceňování majetku
č. 151/1997 Sb. § 18 hl. 3.
Bod 13) Dohoda o ukonČení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 23).
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Náyrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží
schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě mezi obcí Dolní Podluží
a povčřuje starostku obce podpisem této Dohody o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti inženýrské sítč. Příloha č. 12.
Výsledek hlasování:

pro: 9

proti: O

zdrŽeli se: O

Usnesení č. 17/319/2020 bylo schváleno.
Bod 14) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 24).
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 služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Dolní Podluží a
a pověřuje starostku obce podpisem této Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
Příloha č. 13.
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Výsledek hlasovánL'

pro: 9

zdrŽeli se: O

proti: O

Usnesení č. 17/320/2020 bylo schváleno.
Bod 15) Různé
Bod 15) Interpelace

Bod 15) Diskuse a závěr
Pan Rydval se zeptal, jak vypadá situace po jednání v kavárně, kde se sešli zastupitelé.
Starostka obce uvedla, že prováděcí dokumentace by měla být zpracována do konce měsíce.
Pan Rydval uvedl, že ani nevíme, kolik to bude stát. Starostka obce uvedla, že na rozpočtu se
pracuje. Pan Rydval navrhl, aby se na tuto dokumentaci mohl podívat, než bude uzavřena
žádost o dotaci. Starostka obce uvedla, že samozřejmě tuto žádost o dotaci budou zastupitelé
schvalovat a dokumentace bude její součástí. Pan Rydval uvedl, že by měl ještě jen takovou
organizační záležitost. Navrhl, zda by mohli zastupitelé podklady týkající se prodeje majetku
obce dostávat aspoň týden dopředu. Starostka obce uvedla, že ve středu je vyvěšeno zasedání
ZO a ve čtvrtek dostávají podklady mailem. Paní Hobzová uvedla, že materiály chodí týden
dopředu. Pan Rydval uvedl, že si nestěžuje, jen to chce dát jako všeobecnou připomínku. Pan
Macháček uvedl, že s předchozím vedením se v bodu různé schovávalo plno bodů, ke kterým
dostávali zastupitelé materiály až na zasedání ZO a nemohli se na ně připravit. Dále uvedl, že
jsou včel, které se musí schválit na zastupitelstvu a občas přijdou na poslední chvíli. Pan
Rydval uvedl, že jako zastupitel má nějaká práva a co bylo v minulosti, ho nezajímá. Paní
Hobzová zopakovala, že podklady chodí včas. Proběhla diskuse o posílání podkladů na ZO.
Starostka obce ukončila zasedání ZO dne 12. 3. 2020 v 18:37 hodin.
Zápis byl vyhotoven v Dolním Podluží dne 20. 3. 2020.
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Mgr. Markéta Hobzová
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Tomáš Palička
Be. Petra Frančová

yÁ

Ing. Adéla Macháčková
starostka obce
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Přílohy:
l) Prezenční listina členů ZO
2) Program 17. zasedání ZO
3) Rozpočtové opatření č. 1/2020
4) Rozpočtové opatření č. 2/2020
5) ZŠ - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha příspěvkové organizace
6) ZŠ - návrh na rozdělení hospodářského výsledku
7) zš - odpisový plán
8) MŠ - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha příspčvkové organizace
9) MŠ - návrh na rozdělení hospodářského výsledku
10) mš - odpisový plán
l l) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
12) Dohoda o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
13) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
14) Důvodová zpráva k bodu 4)
15) Důvodová zpráva k bodu S)
16) Důvodová zpráva k bodu 6)
17) Důvodová zpráva k bodu 7)
18) Důvodová zpráva k bodu 8)
19) Důvodová zpráva k bodu 9)
20) Důvodová zpráva k bodu 10)
21) Důvodová zpráva k bodu 11)
22) Důvodová zpráva k bodu 12)
23) Důvodová zpráva k bodu 13)
24) Důvodová zpráva k bodu 14)
25) Informace o konání 17. zasedání ZO Dolní Podluží
26) Prezenční listina hostů

11

