
 
Z á p i s  

 
ze zasedání výboru svazku obcí Mikroregionu Hustířanka 

konaného dne 26.1.2023 v Dubenci 
1/2023 

 
 
Přítomni: 
 

Předseda Jaroslav Huňat, Lenka Mužíková, Dagmar Jarošová, Jitka Andrlová, Radovan 
Šutriepka, Jaroslava Svobodová, Milan Slovák ml., Jiří Beran, místostarostka Hřibojed                    
Markéta Hamanová, Zbyněk Procházka, Mgr. Bc. Filip Kraus, Jan Mencl, Miloslav Hertl, 
Bc. Andrea Štohanzlová, Zdeněk Šedivec místostarosta Velichovek a účetní Lenka 
Jarošová 

            
Pozdní příchod:  
  
Dřívější odchod:   
 
Omluveni: Miloš Innert, Jiří Lebedínský 
 
 
Ověřovatelé zápisu: paní Jaroslavu Svobodovou a pana Radovana Šutriepku  
 
Hosté:  

 
P r o g r a m: 
 
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

 
2. Dotační možnosti  

 
3. Plán setkání výboru DSO Mikroregionu Hustířanka na rok 2023 

 
4. Kalendář plánovaných kulturních a sportovních akcí v obcích DSO na rok 2023 

 

5. Návrh na podání žádosti na HKH na individuální účel jednorázové akce. Na den seniorů a 
mládeže, který chystáme 11.6.2023 v Libotově 

 
6. Seznámení se sociálním projektem MAS Hradecký venkov  

 
7. Různé 

 
8. Diskuse 

 
9. Závěr 



 
Z á p i s z j e d n á n í: 
 
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

Pan předseda Jaroslav Huňat přivítal starosty na zasedání výboru svazku, seznámil je 
s programem výboru svazku a požádal je o odsouhlasení. 
 
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

 
2. Dotační možnosti  

 
3. Plán setkání výboru DSO Mikroregionu Hustířanka na rok 2023 

 
4. Kalendář plánovaných kulturních a sportovních akcích v obcích DSO na rok 2023 

 
5. Návrh na podání žádosti na KHK na individuální účel jednorázové akce. Na den seniorů 

a mládeže, který chystáme na 11.6.2023 v Libotově 
 

6. Seznámení se sociálním projektem MAS Hradecký venkov 
 

7. Různé 
 

8. Diskuse 
 

9. Závěr 
 
 
Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje program zasedání výboru svazku č. 1/2023 
Hlasování:15   hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 

 
 
Dále p. Huňat navrhnul jako zapisovatele paní Čepelkovou a vyzval starosty 
k odsouhlasení.  
 
Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje za zapisovatele paní Ilonu Čepelkovou. 
 
Hlasování: hlasů pro 15, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 
Jako ověřovatele zápisu navrhl paní Jaroslavu Svobodovou a pana Radovana Šutriepku. 
Předseda vyzval starosty k odsouhlasení.  
 
Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Jaroslavu Svobodovou a pana 
Radovana Šutriepku  
 



Hlasování:15 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 
Jako navrhovatele usnesení pana Jaroslava Huňata navrhnul pan předseda Huňat vyzval 
starosty k odsouhlasení.  
 
Usnesení: 
Výbor svazku pověřuje návrhem usnesení pana Jaroslava Huňata 
 
Hlasování: 15 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se zdržel hlasování 
 
 

2. Dotační možnosti  
 
S dotacemi nás seznámila Ilona Čepelková, předložila přehled vyhlášených dotačních 
možností. 

 
Přehled dotací NPŽP a OPŽP 
 
Dotace NPŽP 
 
Výzva č. 3/2022: Ekomobilita  
 
1.6.2022  
Příjem žádostí: 6.6.2022 - 15.12.2023 Alokace: 600 000 000 Kč  
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 
nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily, vozidla s 
vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun.  
 
 
Výzva č. 1/2022: Zelená stuha  

 
1.3.2022  
Příjem žádostí: 3.10.2022 - 1.4.2025 Alokace: 21 000 000 Kč  
Výzva je určena pro obce oceněné titulem „Zelená stuha“ a „Zelená stuha ČR". Cílem 
výzvy je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí 
v malých obcích.  
Nově otevřené výzvy: 
 
Výzva č. 1/2022 PU: Půjčky pro projekty OPŽP 2021+  
 
15.8.2022  
Příjem žádostí: 1.9.2022 - 31.5.2023 Alokace: 844 500 000 Kč  
Tato výzva je posílením vlastních zdrojů žadatelů. Žádost o půjčku musí mít vazbu na 
konkrétní schválený projekt z OPŽP 2021–2027. Pro půjčku a dotaci na vodohospodářské 
projekty je určeno 794,5 mil. Kč. Až 50 mil. Kč je určeno pro půjčku na modernizaci 
environmentálních center. Půjčku a dotaci lze čerpat až do výše celkových způsobilých 
výdajů.  
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Výzva č. 15/2021: Ekologická likvidace autovraků  
 
20.12.2021  
Příjem žádostí: 2.1.2023 - 31.3.2024 Alokace: 80 000 000 Kč  
Ministerstvo životního prostředí dá 80 milionů korun na ekologické zpracování 
autovraků. Žádosti o podporu mohou v rámci Národního programu Životní prostředí 
podávat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s 
nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště.  
 
Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vody  
 
30.9.2021  
Příjem žádostí: 1.11.2021 - 31.12.2023 Alokace: 450 000 000 Kč  
Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, 
se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Pomocnou ruku jim podává 
Ministerstvo životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR 
nabízí příspěvek až 2,1 miliony korun na posílení a vybudování zdrojů pitné vody.  
 
Výzva č. 8/2021: Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích  
 
30.9.2021  
Příjem žádostí: 1.11.2021 - 31.12.2023 Alokace: 95 500 000 Kč  
Ministerstvo životního prostředí uvolnilo 95,5 milionů korun z prostředků Státního fondu 
životního prostředí ČR na výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich 
ochranných pásmech. Výše podpory na jeden projekt je stoprocentní. Prostředky jsou 
určeny resortním organizacím Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR a správám 
národních parků, které ze zákona zajišťují výkupy s cílem zlepšit ochranu a péči o 
nejcennější přírodní lokality. 
 
Výzva č. 7/2021: Domovní čistírny odpadních vod  
 
30.9.2021  
Příjem žádostí: 1.11.2021 - 31.12.2023 Alokace: 300 000 000 Kč  
Oblíbené dotace jsou opět zde. Pro obce je připraveno 300 milionů korun z evropských 
fondů na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde 
není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové 
síti zakončené ČOV.  
 
Výzva č. 5/2021: Výsadba stromů – grantové schéma  
 
22.7.2021  
Příjem žádostí: 2.8.2021 - 30.12.2023 Alokace: 30 000 000 Kč  
Výzva je zaměřena na podporu výsadby stromů prostřednictvím grantů erudovaným 
nestátním neziskovým organizacím a místním akčním skupinám. Cílem je podpořit co 
největší počet výsadeb stromů v terénu, paralelně s realizací projektů podpořených v 
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rámci výzvy č. 4/2021, urychlení administrace a znásobení zdrojů financování 
prostřednictvím zapojení soukromých prostředků.  
 
Obnova zeleně  
 
16.7.2021  
Příjem žádostí: 16.7.2021 - 30.11.2023 Alokace: 100 000 000 Kč  
Na pomoc obcím a krajům zasaženým živelní pohromou (tornádo nebo downburst) 24. 
června 2021 je určena dotační výzva v objemu 100 mil. korun směřující na obnovu 
veřejné zeleně a doprovodných vodních ploch. Vyřízení dotace je rychlé, dotace ve výši 
až 15 mil. korun bude vyplácena zálohově.  
 
Obnova infrastruktury  
 
16.7.2021  
Příjem žádostí: 16.7.2021 - 31.12.2022 Alokace: 100 000 000 Kč  
Do obcí na území zasaženém živelní pohromou 24. 6. 2021 směřuje mimořádná výzva na 
obnovu vodohospodářské a odpadové infrastruktury s alokací 100 mil. korun. Žadatelé 
získají až 10 mil. korun. Vyřízení dotace je rychlé, dotace bude žadatelům vyplácena 
zálohově.  
Výzva č. 14/2016: Územní studie krajiny  
 
1.12.2016  
Příjem žádostí: 1.12.2016 - 31.12.2023 Alokace: 35 000 000 Kč  
Cílem zcela nové výzvy, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním 
fondem životního prostředí ČR, je podpora zpracování územních studií krajiny, které 
obcím poslouží jako komplexní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině. 
  
Operační program životního prostředí OPŽP  
 

      11.výzva – Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách 
 

Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, 
tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře. 
Podání žádosti  
24. 8. 2022 - 31. 5. 2023 
Alokace  
825 000 000 Kč 
 
10. výzva – Veřejné budovy v pasivním standardu 
 
Základním cílem výzvy je podpora efektivní výstavby budov veřejného sektoru v souladu 
s principy New European Bauhaus. 
Podání žádosti  
24. 8. 2022 - 31. 5. 2023 
Alokace  
1 450 000 000 Kč 
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9. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře  
 
Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v 
sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro Ústecký kraj, 
Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský 
kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj.  
Podání žádosti  
24. 8. 2022 - 31. 5. 2023 
Alokace  
500 000 000 Kč 
 
4.výzva – Udržitelné nakládání s odpady  
 
Výzva zaměřuje svou pozornost na výstavby nových či modernizace stávajících sběrných 
dvorů v podobě navýšení jejich kapacity. Podpory se dočkají rovněž systémy pro separaci 
a oddělený sběr a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu 
(biologicky rozložitelný komunální odpad, plasty, papír, sklo, kovy, textil, objemný odpad 
a nápojové kartony).  
Podání žádosti  
7. 9. 2022 - 31. 12. 2023 
Alokace  
500 000 000 Kč 
 
3.výzva – Vodovodní přivaděče, vodovodní řady  
 
Výzva je určena pro projekty výstavby nebo dostavby vodovodu v těch lokalitách, kde 
neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu. Podporovanou aktivitou je 
výstavba vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů včetně souvisejících objektů na síti. 
Podání žádosti  
15. 8. 2022 - 28. 2. 2023 
Alokace  
900 000 000 Kč 
 
Výzva č.14/2016 Územní studie krajiny 
 
Dotace SFŽP  
 

Nová zelená úspora 
 
Nejefektivnější dotační program v ČR zaměřený na úspory energie v budovách pro 
bydlení 
Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (zateplení), novostavby s 
velmi nízkou energetickou náročností, šetrné způsoby vytápění, obnovitelné zdroje 
energie a adaptační a mitigační opatření v reakci na změnu klimatu. 
 



Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí 
znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Přispívá k úspoře 
energie v konečné spotřebě a stimulaci ekonomiky ČR spolu s dalšími sociálními přínosy, 
kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, 
nastartování dlouhodobých progresivních trendů. 
 
V letech 2014-2021 přispěl program na energetické úspory více než 74 tisícům příjemců 
celkem 16 miliardami korun. V roce 2021 přechází program do další etapy. Financována 
je nejprve z Národního plánu obnovy, od konce roku 2022 z Modernizačního fondu. 
V listopadu 2022 je vyhlášen podprogram Nová zelená úsporám Light. Určen je seniorům 
a domácnostem s nižšími příjmy na rychlá a snadno realizovatelná energeticky úsporná 
opatření na rodinných domech. 
 
Program Nová zelená úsporám podporuje 

• Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, podlah, 

výměny oken a dveří) 

• Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy) 

• Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností 

• Solární termické a fotovoltaické systémy 

• Výměny neekologických zdrojů tepla za tepelná čerpadla či lokální zdroje na biomasu 

• Akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody, využívání odpadní vody 

• Zelené střechy, venkovní stínicí techniku 

• Využívání tepla z odpadní vody, ohřev vody 

• Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) 

• Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla 

• Výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích u bytových domů 

Zdroje financování 
V letech 2014-2021 je program financován z výnosů prodeje tzv. emisních povolenek EUA 
(European Union Allowance) a EUAA (European Union Aviation Allowance). 
V následujícím programovém období od roku 2021 je v prvních letech financován z 
Nástroje pro oživení a odolnost (RRF – Recovery and Resilience Facility) v Národním 
plánu obnovy (19 mld. Kč), později z Modernizačního fondu (program HOUSEnerg, 55 
mld. Kč). 
 
Výše podpory 
Výše podpory je závislá na provedených opatřeních a může dosáhnout až 50 % celkových 
výdajů. V případě kombinace více opatření může podpora vyšplhat až na 60 %. Obyvatelé 
Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje získají navíc bonus 10 %. 
 

Podprogram Nová zelená úsporám Light 
 
Určen je vlastníkům rodinných domů a trvale obývaných rekreačních objektů, kteří jsou 
nejvíce ohroženi energetickou chudobou. 
Podporuje snadno realizovatelná a časově nenáročná zateplení menšího rozsahu. 



Podpora až 150 000 Kč na jeden rodinný dům. 

• Peníze se vyplácí předem 

• Podpora až 100 % realizačních výdajů 

• Paušální částky – jednoduchý výpočet dotace 

• Jednoduché vyřízení žádosti bez nutnosti energetického posouzení a faktur. 

Dotace Královehradeckého kraje na 2022  

 
Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod: 
Datum zahájení výzvy: 02.01.2023 0:00:00 
Datum ukončení výzvy: 31.03.2023 14:00:00 
 
Žádost na individuální dotaci je určena pro mimořádné a výjimečné účely, na které nebyl 
schválen dotační program. 
 
V oblasti individuálních dotací je možné podat žádost pro financování buď celoroční 
činnosti nebo jednorázové akce. 
 
Habřina – Územní plán 
DSO Hustířanka – Regionální rozvoj – příjem žádosti  
 
Usnesení: 
Výbor svazku bere na vědomí informace o vyhlášených dotačních možností. 
 

3. Plán setkání výboru DSO Mikroregionu Hustířanka na rok 2023 
  

Pan předseda vyzval zástupci obcí k návrhům plánu na setkání výboru svazku DSO. Zda se 
budeme scházet pravidelně každý měsíc nebo každý druhý měsíc. Vytvoří se 
harmonogram datumů a místa setkání. Po dohodě všech zástupců obcí v DSO se dohodly 
tyto termíny: 
 
30.03.2023     Habřina  
25.05.2023     Kuks      
27.07.2023     Libotov  
21.09.2023     Zaloňov   
14.12.2023     Lanžov  
      
Usnesení: Výbor svazku schvaluje navržené termíny zasedání DSO na rok 2023. 
 
Hlasování: hlasů: 15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 

 
4. Kalendář plánovaných kulturních a sportovních akcích v obcích DSO na rok 2023 

 



Pan předseda požádal zástupce obcí o to, aby zasílali své seznamy plánovaných akcí 
v obcích DSO na rok 2023. Vypracuje se společný kalendář. Bude na webových stránkách, 
kde bude přehled všech společenských a kulturních akcí pro celé DSO. 
 
Usnesení: 
Výbor svazku bere na vědomí tvorbu seznamu kulturních a sportovních akcích v DSO. 
 
 

5. Návrh na podání žádosti na KHK na individuální účel jednorázové akce. Na den seniorů 
a mládeže, který chystáme na 11.6.2023 v Libotově 

 
Pan předseda vyzval přítomné k diskusi a vyslovení připomínek a názorů, zda DSO 
Hustířanka uspořádá Den seniorů a mládeže v neděli 11.6.2023 v Libotově. Bylo by to 
propojení dvou generací. Připravili bychom pro seniory program. Připojily by se děti, 
připravily by si vystoupení pro seniory, zapojily by se k sportovním disciplínám. Pozvala by 
se hudební skupina k tanci. S organizací by pomohli zástupci všech obcí.  
Všichni se shodli na tom, že takto velkou akci, musíme finančně zajistit. Proto podáme na 
KHK žádost o dotaci na individuální účel jednorázové akce. Pokud dotace nebude 
schválena akci dělat za DSO nebudeme. 
 
Usnesení:  
Výbor svazku schvaluje podání žádosti na KHK na individuální účel jednorázové akce. 
Pokud dotace nebude schválena. Akce se neuskuteční. 
 
Hlasování: hlasů: 15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 
 

6. Seznámení se sociálním projektem MAS Hradecký venkov 
 

Pan předseda Jaroslav Huňat představil všem přítomným sociální projekt na dostupnost 
sociálních služeb v obcích na území Královehradeckého kraje.  
 
Usnesení: 
Výbor svazku schvaluje uzavření smlouvy o horizontální spolupráci v rámci procesu 
plánování a zajištění dostupnosti sociálních služeb v obcích na území Královéhradeckého 
kraje na realizaci projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí 
Královéhradeckého kraje III“, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_006/0000241 
 
Hlasování: hlasů 15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 
 

7. Různé 
 
Pan předseda seznámil s novou cenou Reklam do našeho zpravodaje a uzávěrku na 
zpravodaj v roce 2023. 
Paní Sekyrková navrhuje tyto termíny uzávěrky pro dodání podkladů v roce 2023: 
 



6. března (vyjde na konci března) 
5. června  
11. září 
4. prosince  
 
 
Usnesení:  
Výbor svazků schvaluje navržené termíny uzávěrek zpravodaje DSO Hustířanka na 2023. 
 
Hlasování: hlasů 15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování 
 

8. Diskuse 
 
Vzhledem k novému nařízení EU se nebudou moci používat dál plastové obaly hlavně 
kelímky, nastane problém při pořádání všech větších akcích, kde se točí nápoje do plastu. 
Dětské dny, sportovní turnaje a hasičské soutěže. Vznikl nápad požádat společně o 
chystanou dotaci pro tyto účely o nákup plastových kelímků na více použití včetně myčky.  
 
Zástupci obcí se společně shodli na tom, že by se pořídily plastové kelímky, termo obaly na 
kávu na více použití, včetně myčky. Každá obec by měla určitý počet kusů s vlastním 
grafickým návrhem. Zbytek kelímků bude s logem DSO Hustířanka. Včetně znaků obcí. 
Pan Huňat zjistí termín vyhlášení připravované dotace.  
  
Další bod byla prezentace firmy Ledeos.cz na pořízení stojanů na elektro nabíjení, kde se 
dá využít solární panel. Nebo i lampu na solární energii. Ta se dá využít v obci na místech 
kde není přiveden elektrický proud. O své zkušenosti se podělili někteří starostové, kteří 
již podobné lampy v obci mají. Dotace se připravuje.  
Pan Huňat osloví za DSO Hustířanka firmu Ledeos.cz, která přislíbila pomoc se žádostí o 
tyto jejich produkty.  
 
Starostové si předávali informace o schvalování územního plánu obce. Jak postupovat 
v úpravách a doplnění k připravovanému plánu.  
Také si postěžovali na problémy, které v těchto dnech řeší, např. se stavebním úřadem 
apod.  
 
Usnesení:  
Výbor svazku bere na vědomí vypracování společné dotace na nákup plastových kelímků 
včetně myčky a připravované dotace na nabíjecí stanice nebo solární lampy. Pan předseda 
Jaroslav Huňat zjistí podmínky a bude zástupce obcí DSO informovat. 
 

9. Závěr 
Pan Huňat poděkoval za účast a popřál šťastnou cestu domů 
 

       Přílohy zápisu: 
1. Listina přítomných 

 
     Ověřovatel zápisu: 



 
  Jaroslava Svobodová 
 
  Radovan Šutriepka 
 
  V Dubenci 26.1.2023 
 
  Zapsala Ilona Čepelková 



U S N E S E N Í   Č.   1/2023 
 

výbor svazku obcí Mikroregionu Hustířanka 
konaného dne 26.1.2023 

 
 
 
s c h v a l u j e  
 
I.I.       program zasedání výboru svazku č. 1/2023 
 
I.II.      za zapisovatele paní Ilonu Čepelkovou 
 
I.III.     ověřovatele zápisu pana Radovana Šutriepku a paní Jaroslavu Svobodovou 
 
I.IV.     za navrhovatele usnesení pan Jaroslav Huňat  
  
 I.V.     výbor svazku bere na vědomí informace o vyhlášených dotačních možností  
 
 I.VI.   výbor svazku schvaluje navržené termíny zasedání výboru svazků na rok 2023 
 
I.VII.    výbor svazku bere na vědomí tvorbu seznamu kulturních a sportovních akcí v DSO  
 

 I.VIII. výbor svazku schvaluje podání žádosti na KHK na individuální účel jednorázové akce.     
            Pokud dotace nebude schválená akce se neuskuteční 
 
I.IX.   výbor svazku schvaluje uzavření smlouvy o horizontální spolupráci v rámci procesu  
          plánování a zajištění dostupnosti sociálních služeb v obcích na území Královéhradeckého 
          kraje na realizaci projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území  
          obcí Královéhradeckého kraje III“, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_006/0000241 
 
I.X.    výbor svazku schvaluje navržené termíny uzávěrek zpravodaje DSO Hustířanka na 2023 
 
I.XI.   výbor svazku bere na vědomí vypracování společné dotace na nákup plastových kelímků      
          včetně myčky a připravované dotace na nabíjecí stanice nebo solární lampy. Pan  
          předseda Jaroslav Huňat zjistí podmínky a bude zástupce obcí DSO informovat 

 
  

 
 
 
V Dubenci 26.1.2023 
 
p. Jaroslav Huňat – předseda a navrhovatel usnesení Mikroregionu Hustířanka 
 
 


