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1) PROGRAM ZASEDÁNÍ MIKROREGIONU HUSTÍŘANKA 

Jednání Mikroregionu Hustířanka se tentokrát uskuteční v obci Litíč na jednání výboru svazku je 
navržen tento program jednání: 

 
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 
3. Dotace OPZ na projekt Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka formou plánů 

strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí – informace o projektu. 
 

4. Dotační možnosti  
 

5. Rozpočtové opatření č.2. 
 

6. Různé 
 

7. Diskuse 
 
 

8. Závěr 
 
 
 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Výbor svazku schvaluje program zasedání Mikroregionu Hustířanka ve znění: 

1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
 

3. Dotace OPZ na projekt Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka formou plánů 
strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí – informace o projektu. 

 
4. Dotační možnosti  

 
5. Rozpočtové opatření č.2./2020 

 
6. Různé 

 
7. Diskuse 

 
8. Závěr 

 
 

 
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE 
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1) ZAHÁJENÍ, JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE, OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A NÁVRHOVÉ 
KOMISE 

Zapisovatelka jednání – Ilona Čepelková 

Ověřovatelé zápisu – Dagmar Jarošová, Jiří Beran 

Návrh usnesení – Lenka Mužíková 

 

Návrh usnesení: 

Výbor svazku schvaluje zapisovatelkou jednání paní Ilona Čepelková 

PRO – PROTI – ZDRŽEL SE 
 

Výbor svazku schvaluje ověřovatele zápisu paní Dagmar Jarošovou a Jiřího Berana 

PRO – PROTI – ZDRŽEL SE 
 

Výbor svazku schvaluje zpracovatelem návrhu usnesení paní Lenku Mužíkovou 

PRO – PROTI – ZDRŽEL SE 

2) KONTROLA USNESENÍ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ 

Kontrola usnesení a plnění úkolů: 

SPLNĚNÁ USNESENÍ: 
 
Bod nebude naplněn, na minulém zasedání svazku nebyla přijata usnesení vztahující se k plnění 
úkolů.  

3) DOTACE OPZ NA PROJEKT PROFESIONALITY OBCÍ MIKROREGIONU HUSTÍŘANKA 
FORMOU PLÁNŮ STRATEGICKÉHO ROZVOJE A ZVYŠENÍM KVALIFIKACE ZÁSTUPCŮ 

OBCÍ-INFORMACE O PROJEKTU 

 
Informace o projektu a jeho zdárné dokončení do konce září 2020 seznámí Ilona Čepelková o 
průběhu dalších akcí v projektu. 

4)DOTAČNÍ MOŽNOSTI 

 
S dotacemi, které probíhají a byla by ještě možnost jejich využití seznámí p. Čepelková. 

Dotace KHK pro rok 2020 
 
Dotace, o které je ještě možnost žádat: 
 

Regionální rozvoj 2020 
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Podpora likvidace následků kůrovcové kalamity:  

• Datum zahájení výzvy: 15.1.2020 8:00:00  
• Datum ukončení výzvy: 30.10.2020 14:00:00  
• Datum schválení:  
• Datum přidělení dotace:  

• Podrobnosti o programu: 20RRD06.pdf 
• Vzor žádosti: 20RRD06.pdf 

Životní prostředí a zemědělství 2020 
 
Podpora hospodaření v lesích – asanace kůrovcového dříví:  

• Datum zahájení výzvy: 2.12.2019 8:00:00  
• Datum ukončení výzvy: 30.10.2020 14:00:00  
• Datum schválení:  
• Datum přidělení dotace:  

• Podrobnosti o programu: 20ZPD10.pdf 
• Vzor žádosti: 20ZPD10.pdf 
• Seznam příjemců: 20ZPD10_02.pdf 
• Seznam příjemců: 20ZPD10_01.pdf 

Dotace OPŽP  

154. výzva 
Podat žádost Správa žádostí  
Stav výzvy: Příjem žádostí probíhá  
Podání žádosti od: 1. 7. 2020  
Podání žádosti do: 1. 2. 2021  
Celková alokace: 400 000 000 Kč  
 

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

Specifický cíl 2.4: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva 
nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

• náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za 
účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC, 

• náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za 
účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC, 

• pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke 
snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u spalovacích 
stacionárních zdrojů, 

https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=240820
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=252360
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=232538
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=232539
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=258122
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=258125
https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
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• pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke 
snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u ostatních 
stacionárních zdrojů, 

• omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, 
skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení). 

Výzva je určena pro vlastníky a provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
v uhelných regionech, tj. v Moravskoslezském kraji, Ústeckém kraji a Karlovarském kraji. 

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory 
Žadatelé o dotaci se řídí Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 
(dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze 25. 
Tato verze PrŽaP platí i pro procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro 
Přílohu č. 1 PrŽaP, a to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se 
budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední verze). 

 153. výzva 
Podat žádost Správa žádostí  
Stav výzvy: Plánovaná  
Podání žádosti od: 1. 9. 2020  
Podání žádosti do: 15. 3. 2021  
Celková alokace: 150 000 000 Kč  

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

Specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

• Podporovaná aktivita 3.1.1 – Předcházení vzniku komunálních odpadů  
o rozšíření kapacity potravinových bank, předcházení vzniku a snižování 

množství potravinových odpadů. 

 151. výzva 
Podat žádost Správa žádostí  
Stav výzvy: Plánovaná  
Podání žádosti od: 1. 9. 2020  
Podání žádosti do: 30. 11. 2020  
Celková alokace: 39 000 000 Kč  

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 

Specifický cíl: 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i 
podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a 
podzemních vod 

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních 
investic (ITI) Plzeňské metropolitní oblasti. 

https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674
https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
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Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem 
či potenciálem. 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

• aktivita 1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny 
odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související 
výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně 
decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních 
vod nebudou podporovány), 

• aktivita 1.1.2: výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod. 

 

149. výzva 
Podat žádost Správa žádostí  
Stav výzvy: Plánovaná  
Podání žádosti od: 15. 10. 2020  
Podání žádosti do: 17. 12. 2020  
Celková alokace: 100 000 000 Kč  

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 

Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

• Podporovaná aktivita 1.4.1: Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných 
protipovodňových opatření 

Typy podporovaných projektů 

o zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní 
pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního 
dohledu 

• Podporovaná aktivita 1.4.3: Budování a rozšíření varovných, hlásných, 
předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální 
povodňové plány. 

Typy podporovaných projektů 

o budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně 
budování a modernizace měřících stanic, 

o budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné 
povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních 
povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového 
informačního systému. 

https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
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148. výzva 
Podat žádost Správa žádostí  
Stav výzvy: Plánovaná  
Podání žádosti od: 15. 10. 2020  
Podání žádosti do: 17. 12. 2020  
Celková alokace: 100 000 000 Kč  

• Předmět podpory  
• Příjemci podpory  
• Dokumenty  

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 

Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými 
vodami 

Cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské 
zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a 
infrastrukturu. 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

• Podporovaná aktivita 1.3.4: Stabilizování a sanace svahových nestabilit 
ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových 
nestabilit“ 

Typy podporovaných projektů 

•  
o stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a 

bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových 
nestabilit“. 

146. výzva 
Podat žádost Správa žádostí  
Stav výzvy: Příjem žádostí probíhá  
Podání žádosti od: 2. 3. 2020  
Podání žádosti do: 2. 3. 2021  
Celková alokace: 2 000 000 000 Kč  

• Předmět podpory  
• Příjemci podpory  
• Dokumenty  
• Časté dotazy  

Prioritní osa 5: Energetické úspory 

Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie 

https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=152#support-subject
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=152#support-recipients
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=152#documents
https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161#support-subject
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161#support-recipients
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161#documents
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161#faq
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Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární 
energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

• Podporovaná aktivita 5.1 a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné 
renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC:  

o zateplení obvodového pláště budovy, 
o výměna a renovace (repase) otvorových výplní, 
o realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost 

budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a 
modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a 
větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující 
letnímu přehřívání), 

o realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, 
o realizace systémů využívajících odpadní teplo, 
o výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové 

vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo 
elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, 
kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu 
elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní 
plyn, 

o instalace fotovoltaického systému, 
o instalace solárně-termických kolektorů. 

• Podporovaná aktivita 5.1b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla 
s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou 
energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje 
využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo 
zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající 
obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, 
instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání 
s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou 
energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání 
s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny 
vzduchu. 

• Podporovaná aktivita 5.1c) Výstavba nových veřejných budov v 
pasivním energetickém standardu. 

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory 

Žadatelé o dotaci se řídí Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 
(dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze 24. 
Tato verze PrŽaP platí i pro procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro 
Přílohu č. 1 PrŽaP, a to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se 
budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední verze). 

V případě potřeby odborné konzultace projektu nás kontaktujte prostřednictvím e-
mailu energetickeuspory@sfzp.cz. 

https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674
mailto:energetickeuspory@sfzp.cz
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Dotace SFŽP ČR  

Výzva č. 12/2019: Domovní čistírny odpadních vod 

Příjem žádostí: 2.3.2020 - 30.6.2021 Alokace: 200 000 000 Kč  

Oblíbené dotace se vrací. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu 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. 

Na co můžete dotaci získat 

Dotaci získáte na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 
ekvivalentních obyvatel (EO) v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není 
technicky možné, nebo by bylo finančně náročné. Příspěvek se vztahuje pouze na čistírny u budov 
využívaných k trvalému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a u budov ve vlastnictví obce. 
Soustava musí zároveň odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané 
části obce či města. 

Kdo může žádat 

Obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 

Výše příspěvku 

Maximální výše příspěvku je odstupňována podle kapacity od 100 do 240 tisíc korun na jednu 
čistírnu. 

Dotace může pokrýt až 80 procent způsobilých výdajů na projekt. Do způsobilých výdajů, ze 
kterých se vypočítává výsledná výše příspěvku, je možné zahrnout náklady na přípravu projektu, 
nákup čistíren, jejich instalaci a související stavební práce, stejně jako monitoring systému, jeho 
servis a pravidelnou údržbu po dobu 10 let. 

Termíny 

Žádosti o podporu o dotace na domovní čistírny odpadních vod přijímá SFŽP ČR od 2. března až 
do 30. června 2021, případně do vyčerpání alokace. 

Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do konce roku 2024. 

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu 

Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469, e-
mail: michal.slezak@sfzp.cz 

Ing. Romana Rajnyšová, vedoucí Oddělení I Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 
994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz 

Výzva č. 9/2019: Výsadba stromů 

2.10.2019  

Příjem žádostí: 14.10.2019 - 31.8.2020 Alokace: 100 000 000 Kč  

mailto:michal.slezak@sfzp.cz
mailto:romana.rajnysova@sfzp.cz
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Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní 
výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit 
stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky každý. 
Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy. 

Na co můžete dotaci získat 

Výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů 

Kdo může žádat 

Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických 
stran a hnutí. 

Výše příspěvku 

20 000 – 250 000 Kč 

Maximální míra podpory – 100 % ze způsobilých výdajů 

Kategorie stromu Pořízení stromu Pořízení závlahy 

Listnatý/ovocný strom, prostokořenný, špičák (od 
121 cm) 

Listnatý/ovocný strom, odrostek (121-250 cm) 

Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 
metru: 8-10 cm 

1 500 Kč/ks 

1 000 Kč/ks 

Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru: 
10-12 cm 

3 000 Kč/ks 

Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru: 
12 cm a více 

4 000 Kč/ks 

Termíny podání žádostí 

Zahájení příjmu žádostí: 14. 10. 2019 
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2020 nebo vyčerpání alokace 

Podmínky pro získání dotace 

Žadatel může podat v rámci jednoho katastrálního území maximálně jednu žádost. 

Žadatel musí mít prokazatelný vztah k místu realizace projektu. 

 

Výsadba, ochrana, ošetření stromů a péče o stromy se řídí manuálem sázení stromů dostupným 
na sazimebudoucnost.cz/manual-stromy. 

 

Výsadbu je možno provést pouze se souhlasem vlastníka pozemku. 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76#_ftn1
http://www.sazimebudoucnost.cz/manual-stromy
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Příjemce podpory zaregistruje provedenou výsadbu do mapy výsadeb na portálu 
www.sazimebudoucnost.cz 

Další podmínky naleznete v textu výzvy. 

Výzva č. 2/2018: Zdroje pitné vody 

2.5.2018  

Příjem žádostí: 4.5.2018 - 18.12.2020 Alokace: 600 000 000 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 3 
miliony korun na průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody.  

Na co můžete dotaci získat 

Na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) 
či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, 
dálkového přivaděče apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo 
přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu. 

Na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování 
obyvatelstva. 

Kdo může žádat 

Obce 

Dobrovolné svazky obcí 

Příspěvkové organizace územních samosprávných celků 

Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními 
subjekty 

Výše příspěvku 

Výše podpory se pohybuje v rozmezí 100 tisíc až 3 miliony korun. Maximální výše podpory je 
současně omezena procentem z celkových způsobilých výdajů dle nastavených parametrů: 

70 nebo 80 % u projektů zaměřených na realizaci nových nebo regeneraci stávajících zdrojů vody 
pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizaci nových nebo zkapacitnění (zvětšení 
profilu), případně rekonstrukci nefunkčních přivaděčů pitné vody:  

80 % u projektů, které řeší akutní nedostatek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v 
odpovídající kvalitě, 

70 % u projektů, které řeší možný nedostatek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou 
v odpovídající kvalitě. 

2. 60 % u projektů zaměřených na realizaci průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné 
vody pro zásobování obyvatelstva. 

Ještě odkaz na výzvu, jak by se dalo pomoci ubytovacím zařízením ve Vašem regionu:  

http://www.sazimebudoucnost.cz/
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https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/covid-%E2%80%93-ubytovani-ma-
zelenou-stat-prispeje-ubytov 

 

Stávající dotace KHK 
Habřina – Památník – vyúčtuje si obec. 
Habřina – územní plán, dílčí vyúčtování provede obec.  
Lužany – územní plán, dílčí vyúčtování provede obec.  
DSO Hustířanka – Regionální rozvoj – podpora svazků schválená dotace. 
 

5)ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.2./2020 

 
P. Skřipská seznámí starosty s Rozpočtovým opatřením č. 2/2020 a p. Huňat vyzve starosty 
k odsouhlasení. 

Návrh usnesení: 

Výbor svazku schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020 

 
 
 

PRO – PROTI – ZDRŽEL SE 

6) RŮZNÉ 

7)DISKUSE 

 
 
 

8)ZÁVĚR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/covid-%E2%80%93-ubytovani-ma-zelenou-stat-prispeje-ubytov
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/covid-%E2%80%93-ubytovani-ma-zelenou-stat-prispeje-ubytov
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