Obec Dolní Podluží
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží
Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Podluží, konaného dne 11. 4. 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 11. 4. 2019 v 17:02 hodin
místostarostkou obce Ing. Adélou Macháčkovou. Místostarostka 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 6. zasedání ZO byla zveřejněna
na úřední desce a elektronické úřední desce dne 3. 4. 2019.
Místostarostka obce dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha
č. 1) konstatovala, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva obce), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomni: Bc. Petra Frančová, Mgr. Markéta Hobzová, p. Pavel Lukačovič, Ing. Adéla
Macháčková, Ing. Jaroslav Macháček, p. Josef Rydval, p. Tomáš Palička, p. Martin Tesař
Omluveni: p. Iva Minárová, DiS.
Místostarostka 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)

Ekonomické záležitosti obce

5)

Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Kompostujeme v obci Dolní
Podluží“

6)

Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Kateřina“

7)

Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce elektroinstalace objektu Základní
školy Dolní Podluží“

8)

Smlouva č. 1332/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok
2019 na akci „Dolní Podluží – chodník I. etapa“
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9)

Prodej p. p. č. k. 49/4 o výměře 1244 m² v k. ú. Dolní Podluží, Kupní smlouva
p. p. č. k. 49/4

10)

Prodej p. p. č. k. 69/1 o výměře 1347 m² v k. ú. Dolní Podluží, Kupní smlouva
p. p. č. k. 69/1

11)

Prodej p. p. č. k. 233/3 o výměře 732 m² v k. ú. Dolní Podluží, Kupní smlouva
p. p. č. k. 233/3

12)

Prodej p. p. č. k. 477/16 o výměře 734 m² dle GP č. 850-95/2018 v k. ú. Dolní Podluží,
Kupní smlouva p. p. č. k. 477/16

13)

Rámcová smlouva kácení a ořez stromů v lokalitě Dolní Podluží

14)

Smlouva o nájmu sportoviště

15)

Povodí Ohře

16)

Žádost Nadačního fondu FOLIVORA

17)

Různé

18)

Interpelace

19)

Diskuse a závěr

Místostarostka obce vznesla dotaz, zda chce někdo z členů ZO rozšířit program jednání.
Žádný návrh nebyl podán. Místostarostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje program 6. zasedání dle přílohy č. 2.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/112/2019 bylo schváleno.
Bod 2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích), určení komise
pro návrh usnesení a zapisovatele
Místostarostka obce navrhla ověřovateli zápisu Bc. Petru Frančovou a p. Martina Tesaře.
Jiný návrh nebyl vznesen.
Místostarostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje ověřovateli zápisu Bc. Petru Frančovou
a p. Martina Tesaře.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/113/2019 bylo schváleno.
Místostarostka obce navrhla, aby komise pro návrh usnesení pracovala ve složení
Ing. Jaroslav Macháček a p. Tomáš Palička. Jiný návrh nebyl vznesen.
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Místostarostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje komisi pro návrh usnesení ve složení
Ing. Jaroslav Macháček a p. Tomáš Palička.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/114/2019 bylo schváleno.
Zapisovatelkou jednání určila p. Lenku Koutnou.
Bod 3) Kontrola usnesení
Usnesení č. 5/101/2019 – žádost o dotaci ve výši 64.000,- Kč do „Výzvy k podání žádostí
o dotaci z programu podpora komunitního života na venkově v MAS Český sever pro rok
2019“ na akci „Olympiáda mrňousků“ byla podána a čeká se na výzvu ze strany
poskytovatele dotace.
Usnesení č. 5/110/2019 – pověření starostky obce k provedení všech úkonů spojených
s podáním žádosti o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Dolní
Podluží – úkol trvá.
Bod 4) Ekonomické záležitosti obce
a) Rozpočtové opatření č. 4/2019
Místostarostka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2019 (zahrnuje příjmy
a výdaje na akci „dětské hřiště Kateřina“).
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí usnesení č. 6/115/2019:
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2019. Příloha č. 3.
b) Vyřazení nepotřebného majetku
Místostarostka obce přečetla důvodovou zprávu (příloha č. 10) k vyřazení malotraktoru
ISEKI.
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Místostarostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží pověřuje starostku obce vyřazením nevyhovující techniky:
malotraktor ISEKI SGR – inv. č. 990502 a řešením náhrady zlikvidovaného majetku.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

Usnesení č. 6/116/2019 bylo schváleno.
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zdrželi se: 0

Bod 5) Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Kompostujeme v obci Dolní
Podluží“
Místostarostka obce uvedla, že obec má schválenou dotaci na akci „Kompostujeme v obci
Dolní Podluží“ v rámci, které bude pořízeno 150 ks kompostérů o objemu 2000 l. Poté
přečetla důvodovou zprávu (příloha č. 11). Členové ZO měli možnost nahlédnout
do materiálů z výběrového řízení.
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Místostarostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží
rozhodlo v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka společnosti MEVA – TEC s.r.o., Chelčického 1228,
413 01 Roudnice nad Labem – Bezděkov, IČ: 62742051 s nabídkovou cenou 922.500,00 Kč
bez DPH (1.116.225,00 Kč vč DPH)
a schvaluje kupní smlouvu na dodávku 150 kusů zahradních kompostérů o objemu 2000 l
sloužící ke zlepšení separace biologického odpadu vznikajícího v jednotlivých domácnostech
v katastrálním území obce Dolní Podluží
a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy mezi obcí Dolní Podluží a společností
MEVA – TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem – Bezděkov, IČ:
62742051.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/117/2019 bylo schváleno.
Bod 6) Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Kateřina“
Místostarostka obce přečetla důvodovou zprávu (příloha č. 12). Členové ZO měli možnost
nahlédnout do materiálů z výběrového řízení.
Mgr. Hobzová vznesla dotaz, jak se postupuje v případě, že dotace činí 500.000,- Kč a cena
za prvky je 454.000,- Kč. Ing. Macháčková uvedla, že obec se musí spojit s poskytovatelem
dotace, jak dále postupovat. Pan Tesař vznesl dotaz, jaký vítězná firma poskytuje záruční
servis na prvky. Ing. Macháčková uvedla, že záruka na dílo vyplývá ze smlouvy. Servis
nad rámec garance musí řešit obec stejně jako u dvou stávajících hřišť.
Z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Místostarostka obce nechala hlasovat o těchto návrzích usnesení.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží rozhodlo v souladu s doporučením komise pro posouzení
a hodnocení nabídek o vyloučení nabídky společnosti GEMA CZ s.r.o., Legií 3171, 407 47
Varnsdorf, IČ: 25031783.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/118/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží
rozhodlo v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka společnosti FLORA SERVIS s.r.o., Faměrovo nám.
29, 618 00 Brno s nabídkovou cenou 375.363,00 Kč bez DPH (454.189,00 Kč s DPH)
a schvaluje kupní smlouvu o dílo na dodávku a instalaci 5 kusů venkovních herních prvků
a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy mezi obcí Dolní Podluží a společností
FLORA SERVIS s.r.o., Faměrovo nám. 29, 618 00 Brno, IČ: 283 41 627.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/119/2019 bylo schváleno.
Bod 7) Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce elektroinstalace objektu
Základní školy Dolní Podluží“
Místostarostka obce přečetla důvodovou zprávu (příloha č. 13).
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Místostarostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží
schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky na akci
„Rekonstrukce elektroinstalace objektu Základní školy Dolní Podluží“
a pověřuje komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Adéla Macháčková, Martin Tesař,
Mgr. Markéta Hobzová a současně i náhradníky členů komise ve složení: Iva Minárová, DiS.,
Alena Kršková, Mgr. Pavla Sošková
a pověřuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Adéla Macháčková,
Martin Tesař, Mgr. Markéta Hobzová a současně i náhradníky členů komise ve složení: Iva
Minárová, DiS., Alena Kršková, Mgr. Pavla Sošková.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

Usnesení č. 6/120/2019 bylo schváleno.
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zdrželi se: 0

Bod 8) Smlouva č. 1332/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI
na rok 2019 na akci „Dolní Podluží – chodník I. etapa“
Místostarostka obce přečetla důvodovou zprávu (příloha č. 14).
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Místostarostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje uzavření Smlouvy č. 1332/B/2019 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. Příloha č. 4.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/121/2019 bylo schváleno.
Bod 9) Prodej p. p. č. k. 49/4 o výměře 1244 m² v k. ú. Dolní Podluží, Kupní smlouva p.
p. č. k. 49/4
Místostarostka obce uvedla, že záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 6. 3. do 22. 3.
2019.
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Místostarostka obce nechala hlasovat o těchto návrzích usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží rozhodlo prodat manželům E. T. a J. T., p. p. č. k. 49/4
o výměře 1244 m² (druh pozemku: trvalý travní porost) v k. ú. Dolní Podluží za dohodnutou
kupní cenu ve výši 43.500,- Kč. Kupující dále uhradí náklady za zpracování odhadu ceny
nemovitosti ve výši 2.100,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/122/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje kupní smlouvu (o koupi nemovité věci)
uzavřenou s manželi E. T. a J. T. Předmětem smlouvy je prodej p. p. č. k. 49/4 o výměře 1244
m². Příloha č. 5.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

Usnesení č. 6/123/2019 bylo schváleno.
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zdrželi se: 0

Bod 10) Prodej p. p. č. k. 69/1 o výměře 1347 m² v k. ú. Dolní Podluží, Kupní smlouva
p. p. č. k. 69/1
Místostarostka obce uvedla, že záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 26. 3.
do 11. 4. 2019 (patnáctý den zveřejnění dne 10. 4. do 24:00 hodin).
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Místostarostka obce nechala hlasovat o těchto návrzích usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží rozhodlo prodat panu M. J., p. p. č. k. 69/1 o výměře 1347
m² (druh pozemku: zahrada) v k. ú. Dolní Podluží za dohodnutou kupní cenu ve výši
162.987,- Kč vč. 21 % DPH. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/124/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje kupní smlouvu (o koupi nemovité věci)
uzavřenou s panem M. J. Předmětem smlouvy je prodej p. p. č. k. 69/1 o výměře 1347 m².
Příloha č. 6.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/125/2019 bylo schváleno.
Bod 11) Prodej p. p. č. k. 233/3 o výměře 732 m² v k. ú. Dolní Podluží, Kupní smlouva
p. p. č. k. 233/3
Místostarostka obce uvedla, že záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 26. 3.
do 11. 4. 2019 (patnáctý den zveřejnění dne 10. 4. do 24:00 hodin).
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Místostarostka obce nechala hlasovat o těchto návrzích usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží rozhodlo prodat manželům J. M. a J. M., p. p. č. k. 233/3
o výměře 732 m² (druh pozemku: zahrada) v k. ú. Dolní Podluží za dohodnutou kupní cenu
ve výši 56.000,- Kč. Kupující dále uhradí náklady za zpracování odhadu ceny nemovitosti
ve výši 2.200,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

Usnesení č. 6/126/2019 bylo schváleno.
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zdrželi se: 0

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje kupní smlouvu (o koupi nemovité věci)
uzavřenou s manželi J. M. a J. M. Předmětem smlouvy je prodej p. p. č. k. 233/3 o výměře
732 m². Příloha č. 7.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/127/2019 bylo schváleno.
Bod 12) Prodej p. p. č. k. 477/16 o výměře 734 m² dle GP č. 850-95/2018 v k. ú. Dolní
Podluží, Kupní smlouva p. p. č. k. 477/16
Místostarostka obce uvedla, že záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 26. 3.
do 11. 4. 2019 (patnáctý den zveřejnění dne 10. 4. do 24:00 hodin).
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Místostarostka obce nechala hlasovat o těchto návrzích usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží rozhodlo prodat manželům L. R. a P. R., p. p. č. k. 477/16
o výměře 734 m² dle GP č. 850-95/2018 (druh pozemku: trvalý travní porost) v k. ú. Dolní
Podluží za dohodnutou kupní cenu ve výši 56.000,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem
hradí kupující.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/128/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje kupní smlouvu (o koupi nemovité věci)
uzavřenou s manželi L. R. a P. R. Předmětem smlouvy je prodej p. p. č. k. 477/16 o výměře
734 m². Příloha č. 8.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/129/2019 bylo schváleno.
Bod 13) Rámcová smlouva kácení a ořez stromů v lokalitě Dolní Podluží
Místostarostka obce přečetla důvodovou zprávu (příloha č. 15).
Pan Palička uvedl, že ve smlouvě je uvedeno, že firma bude nakládat s dřevní hmotou,
a to mu připadá neekonomické, když obec pořizuje štěpkovač. Nesouhlasil také s navrženou

cenou za kácení a ořezy stromů. Ing. Macháčková uvedla, že klauzule o nakládání s odpady
musí být ve smlouvě uvedena, aby smlouva byla v souladu se zákonem. Dřevní hmota, které

8

vznikne při kácení, je v majetku majitele, na jehož pozemku se kácí. Firma bude objednávána
pouze na kácení, které obec nebude schopna realizovat vlastními silami.
Bc. Frančová vznesla dotaz, jakým způsobem byla firma Water Solar vybrána.
Ing. Macháčková uvedla, že firma vlastní techniku a provádí již některé prořezávky
v souvislosti se správou veřejného osvětlení. Nebyla provedena žádná soutěž, byl proveden
pouze běžný průzkum trhu, což umožňuje výše smlouvy.
Pan Mensa vznesl dotaz, jaký objem prací se čerpá vzhledem k celkové ceně.
Ing. Macháčková uvedla, že je stanovena hodinová sazba. Pan Palička uvedl, že hodinové
kácení je nesmysl, měla by být zpracována kalkulace na konkrétní strom. Poté proběhla
diskuse k návrhu smlouvy na kácení a ořez stromů.
Místostarostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje uzavření „Rámcové smlouvy na kácení a ořez
stromů a dřevin v lokalitě Dolní Podluží“ s firmou Water Solar Technology Ltd. – branch,
organizační složka, IČ 29041643, DIČ CZ682990746 se sídlem Bořivojova 878/53, 130 00
Praha 3 – Žižkov, zastoupenou panem Milosem Schubertem, vedoucím odštěpného závodu.
Příloha č. 9.
Výsledek hlasování:
pro
proti
zdrželi se

3
3
2

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

Návrh nebyl schválen.
Bod 14) Smlouva o nájmu sportoviště
Místostarostka obce uvedla, že Tenis Varnsdorf požádal o snížení ceny za roční pronájem
z 8.000,- Kč na 6.000,- Kč a k žádosti přiložil přehled o příjmech a výdajích klubu.
Pan Tesař vznesl dotaz, kolik stojí údržba kurtů nebo zda ji provádějí sami. Ing. Macháček
uvedl, že údržbu kompletně provádí Tenis Varnsdorf. Poté proběhla diskuse k výši nájmu
(počet dětí z obce navštěvujících kroužek, údržba kurtů, úhrada materiálu na údržbu,
pronájem kurtů pro nečleny Tenisu Varnsdorf). Po diskusi nechala místostarostka obce
hlasovat o návrhu pronajmout sportoviště za cenu 6.000,- Kč na rok.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl schválen.
Místostarostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
9

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje uzavření „Smlouvy o nájmu sportoviště“
s Tenisem Varnsdorf, z. s., IČ 05007852, DIČ CZ05007852 se sídlem Klostermannova 399,
407 47 Varnsdorf zastoupeným panem Lukášem Fraňkem, předsedou. Příloha č. 9.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/130/2019 bylo schváleno.
Bod 15) Povodí Ohře
Místostarostka obce přečetla důvodovou zprávu (příloha č. 16).
Pan Palička uvedl, že je stejného názoru jako byl, a to prodat pozemky za 10,- Kč za m2.
Ing. Macháčková uvedla, že se jedná o narovnání skutečnosti.
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Místostarostka obce nechala hlasovat o těchto návrzích usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží rozhodlo zveřejnit záměr prodat pozemky v katastrálním
území Dolní Podluží:
-

pozemek p. č. 2160/3 – vodní plocha, tok přirozený o výměře 6 m2, který byl oddělen
z pozemku p.č. 2160/1 o výměře 919 m2 geometrickým plánem č. 811-225/2016

-

pozemek p. č. 2186/6 – vodní plocha, tok přirozený o výměře 212 m2, který byl
oddělen z pozemku p. č. st. 197 o výměře 314 m2 a p. č. 2186/3 o výměře 217 m2
geometrickým plánem č. 813-227/2016

-

pozemek p. č. 2186/7 – vodní plocha, tok přirozený o výměře 17 m2, který byl
oddělen z pozemku p. č. 2186/4 o výměře 120 m2 geometrickým plánem č. 813227/2016

-

pozemek p. č. 2189/3 – vodní plocha, tok přirozený o výměře 28 m2, který byl
oddělen z pozemků p. č. 2189/2 o výměře 2463 m2 a p. č. 2351 o výměře 463 m2
geometrickým plánem č. 813-227/2016

vše za cenu 10,00 Kč za m2 vyvěšením na úřední desce.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/131/2019 bylo schváleno.
Ing. Macháčková doplnila, že obec obdržela sdělení od stavebního úřadu o dělení nebo
scelování pozemků na stavbu na dotčených pozemcích a čeká na vydání souhlasu odboru
životního prostředí ve Varnsdorfu.
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Bod 16) Žádost Nadačního fondu FOLIVORA
Místostarostka obce uvedla, že na obec se obrátil zástupce Nadačního fondu FOLIVORA
s žádostí o finanční podporu. Fond své prostředky poskytuje ZOO Ústí nad Labem.
Ing. Macháček vznesl dotaz, jakou požadují částku. Místostarostka obce uvedla, že 8.000,Kč, částka není zahrnuta v rozpočtu obce a musela by být zpracována rozpočtová změna.
Pan Rydval uvedl, že lze ZOO podporovat přímo formou adopce. Mgr. Hobzová uvedla,
že by na zvířata ráda přispěla, ale žádosti o příspěvky narůstají a obec musí myslet na svůj
rozpočet. S Mgr. Hobzovou souhlasil p. Palička a Bc. Frančová.
Místostarostka obce nechala hlasovat o návrhu, zda ZO chce podpořit nadační fond
FOLIVORA.
Výsledek hlasování:
pro
proti

0
7

zdrželi se

1

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

Návrh nebyl schválen.
Bod 17) Různé
a) Zřízení přípravné třídy na ZŠ Dolní Podluží
Ředitelka ZŠ Mgr. Hobzová uvedla, že na základní škole proběhl 4. dubna zápis do 1. třídy,
ke kterému přišlo 36 dětí a z toho u 8 dětí je navržen odklad povinné školní docházky. Tyto
děti by se musely vrátit do mateřských škol a tím by se v nich omezilo místo pro nově přijaté
děti. V průběhu zápisu bylo zjištěno, že ještě 3 děti by měly problém úspěšně absolvovat
1. třídu. Situaci lze řešit otevřením přípravné třídy pro 11 dětí. Zřízení přípravné třídy musí
schválit ZO a zřizovatel musí požádat KÚ Ústeckého kraje. V případě, že třída má 10 žáků,
celé financuje krajský úřad. Maximální počet dětí ve třídě je 15 žáků.
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Místostarostka obce nechala hlasovat o těchto návrzích usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje zřízení přípravné třídy na ZŠ Dolní Podluží,
okres Děčín, příspěvková organizace, od 1. 9. 2019.
Výsledek hlasování:

pro: 8

proti: 0

Usnesení č. 6/132/2019 bylo schváleno.
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zdrželi se: 0

b) Žádost HZS ČR
Místostarostka obce uvedla, že Hasičský záchranný sbor ÚK požádal o příspěvek
na mistrovství ČR v požárním sportu družstev. Pan Palička vznesl dotaz, zda se zúčastní SDH
Dolní Podluží. Velitel SDH p. Tesař uvedl, že ne. Pa Rydval uvedl, že by HZS ČR podpořil.
Místostarostka obce nechala hlasovat o návrhu, zda ZO chce podpořit formou finančního daru
HZS ČR.
Výsledek hlasování:
pro
proti
zdrželi se

4
2
2

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

Návrh nebyl schválen.
c) Obnova zahrady u kostela sv. Kateřiny v Dolním Podluží
Místostarostka obce přečetla důvodovou zprávu (příloha č. 17). Dále uvedla, že obec plánuje
opravu dlážděné plochy před kostelem. První nabídka přišla od firmy SaM Děčín, která byla
srovnána s orientačními cenami platné cenové soustavy a posouzena jako vhodná.
Místostarostka obce požádala členy ZO o nápady při realizaci projektu, neboť se jedná o
místo, ke kterému je stále přistupováno s úctou. Bude osloveno i Sdružení na záchranu kostela
sv. Kateřiny a farnost. Mgr. Hobzová a Bc. Frančová uvedly, že je záměr zaujal.

Bod 18) Interpelace
Tento bod nikdo nevyužil.
Bod 19) Diskuse a závěr
Pan Mensa uvedl, že sleduje, jak se obci daří kulturní akce a tím se ukazuje, že obec má malý
prostor pro setkávání a chybí ji tělocvična. Líbí se mu také nápad s obnovou kostela
sv. Kateřiny, ale nesouhlasí s nákupem hasičské stříkačky a štěpkovače. Poté požádal, aby mu
vzhledem k nepřítomnosti starostky obce mu na dalším zasedání ZO bylo sděleno, zda se ještě
uvažuje o výstavbě tělocvičny, jaký má obec záměr s objekty č. p. 262 a 388, bylo zahájeno
jednání s firmou Rubex o kvalitě ovzduší a zda se bude osazovat mapkou nová nástěnka
ve spodní části obce.
Pan Palička uvedl, že po opravené cestě v lese nelze chodit s kočárkem a požádal
o zohlednění této skutečnosti při další opravě.
Pan Mensa uvedl, že nejde rozhlas u č. p. 321.
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Pan Bek uvedl, že občané, kteří využívají sběrový dvůr, mají připomínky k ceně
za pneumatiky a vznesl dotaz, zda ZO neuvažuje o změně ceníku. Poté proběhla diskuse
k cenám za odvoz odpadů.
Pan Mensa vznesl dotaz, zda obec neuvažuje o rozšíření pracovní doby ve sběrovém dvoře.
Místostarostka obce uvedla, že provozní doba je dostačující.
Místostarostka obce ukončila zasedání ZO dne 11. 4. 2019 v 19:10 hodin.
Zápis byl vyhotoven v Dolním Podluží dne 18. 4. 2019.

…………………………….
Ing. Adéla Macháčková

………………………..
Iva Minárová, DiS.

místostarostka obce

starostka obce

Ověřovatelé zápisu:
Bc. Petra Frančová

………………………………….....

p. Martin Tesař

…………………………………….

Přílohy:
1) Prezenční listina členů ZO
2) Program 6. zasedání ZO
3) Rozpočtové opatření č. 4/2019
4) Smlouva č. 1332/B/2019 – SFDI
5) Kupní smlouva – p. p. č. k. 49/4
6) Kupní smlouva – p. p. č. k. 69/1
7) Kupní smlouva - p. p. č. k. 233/3
8) Kupní smlouva - p. p. č. k. 477/16
9) Smlouva o nájmu sportoviště – Tenis Varnsdorf
10) Důvodová zpráva k bodu 4b) – vyřazení nepotřebného majetku
11) Důvodová zpráva k bodu 5)
12) Důvodová zpráva k bodu 6)
13) Důvodová zpráva k bodu 7)
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14) Důvodová zpráva k bodu 8)
15) Důvodová zpráva k bodu 13)
16) Důvodová zpráva k bodu 15)
17) Důvodová zpráva k bodu 17c) – obnova zahrady u kostela sv. Kateřiny v Dolním Podluží
18) Informace o konání 6. zasedání ZO Dolní Podluží
19) Prezenční listina hostů
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