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1) PROGRAM ZASEDÁNÍ MIKROREGIONU HUSTÍŘANKA 

Jednání Mikroregionu Hustířanka se tentokrát uskuteční v Obecní pergole na fotbalovém hřišti v 
Libotově. Pro jednání výboru svazku je navržen tento program jednání: 

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

 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

 
3. Prezentace MAS Hradecký venkov propagace na webovém portálu Regiony sobě, který 

bude mapovat a propojovat místní producenty s (nejen) místními konzumenty. 
 

4. Schválení závěrečného účtu za rok 2019 
 

5. Schválení účetní závěrky za rok 2019 
 

6. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 
 

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

 
8. Dotační možnosti  

 
9. Odpadové hospodářství – Předání Analýzy na odpadové hospodářství DSO Hustířanka 

z dotace OPZ. 
 

10. Různé 
 

11. Diskuse 
 

12. 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. Prezentace MAS Hradecký venkov propagace o webovém portálu Regiony sobě, který 
bude mapovat a propojovat místní producenty s (nejen) místními konzumenty. 

 
4. Schválení závěrečného účtu za rok 2019 

 
5. Schválení účetní závěrky za rok 2019 

 
6. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 

 

http://www.regionysobe.cz/
http://www.regionysobe.cz/
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7. Dotace OPZ na projekt Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka formou plánů 
strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí – informace o projektu. 

 
8. Dotační možnosti  

 
9. Odpadové hospodářství – Předání Analýzy na odpadové hospodářství DSO Hustířanka 

z dotace OPZ. 
 

10. Různé 
 

11. Diskuse 
 

12. Závěr 
 

 

 
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE 

 

1) ZAHÁJENÍ, JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE, OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A NÁVRHOVÉ KOMISE 

Zapisovatelka jednání – Ilona Čepelková 

Ověřovatelé zápisu – Jitka Andrlová a Miloš Innert 

Návrh usnesení – Jaroslav Huňat 

 

Návrh usnesení: 

Výbor svazku schvaluje zapisovatelkou jednání paní Ilona Čepelková 

PRO – PROTI – ZDRŽEL SE 
 

Výbor svazku schvaluje ověřovatele zápisu paní Jitka Andrlová a Miloš Innert 

PRO – PROTI – ZDRŽEL SE 
 

Výbor svazku schvaluje zpracovatelem návrhu usnesení pana Jaroslava Huňata 

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.  
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3)  PREZENTACE MAS HRADECKÝ VENKOV O WEBOVÉM PORTÁLU REGIONY SOBĚ, KTERÝ 

BUDE MAPOVAT A PROPOJOVAT MÍSTNÍ PRODUCENTY S (NEJEN)MÍSTNÍMI KONZUMENTY 

 
Propagace webového portálu MAS Hradecký venkov. Další nabídky dotací a se samotnou 
prezentací   nás seznámí paní Jana Rejlová a Jana Štěpánková z vedení MAS Hradecký venkov.  

 

4)SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019 

Paní Skřipská, účetní DSO Hustířanka, připravila dokument „Závěrečný účet DSO Hustířanka 
2019“. Ten byl rozeslán obcím a měl být zveřejněn na Vašich úředních deskách. – Více sdělí paní 
Skřipská  

Návrh usnesení: 
 
Výbor DSO Hustířanka vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením DSO Hustířanka a schvaluje 
závěrečný účet DSO za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 
2019 bez výhrad. 

PRO – PROTI – ZDRŽEL SE 
 

5) SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2019 

Paní Skřipská rovněž připravila dokument účetní závěrka DSO Hustířanka za rok 2019. Dle zákona 
o účetnictví tento dokument obsahuje: 
 

1) Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky 
2) Zprávu o výsledku přezkoumání DSO Hustířanka za rok 2019 
3) Inventarizační zprávu za rok 2019 
4) Výkazy DSO Hustířanka (Příloha-pro územní samosprávné celky, Výkaz zisku a ztráty, 

Rozvaha) 
Je nutné podepsat protokol o schválení/neschválení všemi hlasujícími!!! 

 
Návrh usnesení: 
 
Výbor DSO Hustířanka 

a) nezjistil, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 
vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 
jednotky, 

b) tímto schvaluje účetní závěrku DSO Hustířanka za rok 2019. 
 

PRO – PROTI – ZDRŽEL SE 
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6) ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 

Paní Skřipská připravila Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2019, ve které je vyčíslen 
hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši + 50 841,58 Kč a budeme hlasovat o převedení zisku. 
 
Návrh usnesení: 
 
Výbor DSO Hustířanka převádí zisk ve výši + 50 841,58 Kč z účtu 431 na účet 432. 
 

PRO – PROTI – ZDRŽEL SE 
 

7)DOTACE OPZ NA PROJEKT PROFESIONALITY OBCÍ MIKROREGIONU HUSTÍŘANKA FORMOU 

PLÁNŮ STRATEGICKÉHO ROZVOJE A ZVYŠENÍM KVALIFIKACE ZÁSTUPCŮ OBCÍ-INFORMACE O 

PROJEKTU 

P. Čepelková seznámí starosty s dalšími kroky v rámci projektu. Změnou projektu a délkou trvání. 

 

8) 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 
 
Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje:  

• Datum zahájení výzvy: 4.6.2020 8:00:00  
• Datum ukončení výzvy: 29.6.2020 14:00:00  
• Datum schválení:  
• Datum přidělení dotace:  

• Podrobnosti o programu: 20RRDU4.pdf 
• Vzor žádosti: 20RRDU4.pdf 

Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém 
kraji:  

• Datum zahájení výzvy: 4.6.2020 8:00:00  
• Datum ukončení výzvy: 29.6.2020 14:00:00  
• Datum schválení:  
• Datum přidělení dotace:  

• Podrobnosti o programu: 20RRDU2.pdf 

https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=265002
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=265507
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=265000
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• Vzor žádosti: 20RRDU2.pdf 

 
 
Kreativní vouchery:  

• Datum zahájení výzvy: 4.6.2020 8:00:00  
• Datum ukončení výzvy: 29.6.2020 14:00:00  
• Datum schválení:  
• Datum přidělení dotace:  

• Podrobnosti o programu: 20RRD13.pdf 
• Příloha: 20RR13 Vyjádření developera.docx 
• Příloha: 20RRD13 HSR - okresy.pdf 
• Vzor žádosti: 20RRD13.pdf 

Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji:  

• Datum zahájení výzvy: 4.6.2020 8:00:00  
• Datum ukončení výzvy: 29.6.2020 14:00:00  
• Datum schválení:  
• Datum přidělení dotace:  

• Podrobnosti o programu: 20RRD11.pdf 
• Vzor žádosti: 20RRD11.pdf 

Pořízení ochranných prostředků a pomůcek pro autobusové a drážní dopravce v 
závazku veřejné služby:  

• Datum zahájení výzvy: 21.5.2020 8:00:00  
• Datum ukončení výzvy: 4.6.2020 14:00:00  
• Datum schválení:  
• Datum přidělení dotace:  

• Podrobnosti o programu: 20RRD08 – COVID–19 - dotační program.pdf 
• Příloha: 20RRD08 – COVID–19 - příloha č. 1.docx 
• Příloha: 20RRD08 – COVID–19 - příloha č. 1.pdf 
• Příloha: 20RRD08 – COVID–19 - příloha č_ 2 dotačního programu.pdf 

 

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 

https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=265808
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=264999
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=265102
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=265103
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=265508
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=264997
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=265809
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=264395
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=264396
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=264397
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=264398
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=240820
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• 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  

115. výzva  
PO 4 - Ochrana přírody 

4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

Stav: 

Příjem žádostí do: 31.8.2020 

Příjem žádostí probíhá 

31.8.2020  

146.výzva  

PO 5 - Energetické úspory 

5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 

zdrojů energie 

Stav: 

Příjem žádostí do: 2.3.2021 

Příjem žádostí probíhá 

2.3.2021   

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://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=118
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=118
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=118
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=118
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=118
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=118
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=118
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=118
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=159
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=118
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=118
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=118
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161


Výbor svazku Mikroregionu Hustířanka dne 28.05. 2020 Stránka 8 
 

140. výzva  

PO 4 - Ochrana přírody 

4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny 

Stav: 

Příjem žádostí do:3.8.2020  

Příjem žádostí probíhá 

3.8.2020  

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. 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=159
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=159
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=159
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=159
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=159
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=159
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=159
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=159
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=159
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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  

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 

mailto:michal.slezak@sfzp.cz
mailto:romana.rajnysova@sfzp.cz
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76#_ftn1
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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. 

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: 

http://www.sazimebudoucnost.cz/manual-stromy
http://www.sazimebudoucnost.cz/
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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. 

Dotace OPZ: 

OPZ výzva 109 

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace 

ÚSC) 

Číslo: 109  

Platnost od: 16. 3. 2020 00:30  

Platnost do: 16. 6. 2020 12:00  

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 23. 3. 2020 08:00  

Alokace v Kč: 285 000 000  

 

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. 
 

 

9) ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – PŘEDÁNÍ ANALÝZY NA ODPADOVÉ HOSPODŘSTVÍ DSO 

HUSTÍŘANKY Z DOTACE OPZ 

 
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně v projektu a vznikla možnost využit finanční prostředky pro 
vypracování Analýzy odpadového hospodářství pro celé DSO Hustířanka bude jedna z možností 
Analýzu použít zejména v případě vyjednávání o možných změnách ve strategii systému 
nakládání s odpadem v celém DSO Hustířanka a všech obcích v DSO.  
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10) RŮZNÉ 

 
 
Budoucnost odpadového hospodářství Mikroregionu Hustířanka 
 
P. Huňat seznámí starosty s poznatky ze školení, kterého se zúčastnil, a starostové prodiskutují 
možnosti řešení odpadového hospodářství. Nabídka firmy Obce jinak.cz pana Bc. Jaromíra 

Štrupa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

11) DISKUSE 

 

 

 

 

 

12) ZÁVĚR 

 


