DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
SVAZEK OBCÍ SEVER

STARÉ

DOLNÍ POUSTEVNA, DOUBICE
JIŘÍKOV, KRÁSNÁ LÍPA, LIPOVÁ
LOBENDAVA, MIKULÁŠOV ICE, RUMBURK
KŘEČANY, ŠLUKN OV, VELKÝ ŠENOV, VILÉMOV
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Zápis ze 4. zasedání dne 3. května 2019,
Obecní úřad Lobendava

Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola usnesení
3. Finanční záležitosti
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Stav na účtech
Účetní závěrka
Informace VZP
Informace a prezentace ŘSD
MAS – slovo Ing. Martin Kučera
Krajská zdravotní a.s. – slovo Ing. Petr Severa vedoucí odboru zdravotnictví,
Krajská zdravotní, a.s. - slovo Ing. Jiří Novák, předseda představenstva
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje – slovo MUDr. Ilja Deyl ředitel ZZS ÚK
TEWIKO – slovo Čermák
Olympiáda dětí DSO – slovo Jan Rein
Dotační možnosti pro DSO – co jsme vybrali?
Různé
Závěr

1. Zahájení:
Předseda DSO Svazku obcí SEVER p. Robert Holec (Dolní Poustevna) zahájil v 09:00 hod.
4. zasedání svazku přivítáním přítomných a konstatoval, že jsou přítomni dle prezenční listiny
zástupci X obcí svazku a tím je zasedání usnášení schopné.
R. Holec - požádal přítomné o schválení navrženého programu, který byl na pozvánce.
K programu nebylo dalších připomínek a bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 22/3/2019: DSO Svazku obcí Sever schvaluje program 4. zasedání konaného dne
3. května 2019 v Lobendavě.
Hlasování: pro –

8

proti – 0

zdržel se – 0

Dále p. Robert Holec
Stanislavu Jiráskovi.

předal

slovo

starostovi

hostitelské

Obce

Lobendava

panu

Stanislav Jirásek (Lobendava) – promluvil o půlročním fungování nového zastupitelstva,
nové chodníky
výsadba keřů
budova ústavu
měsíčník – noviny
2. Kontrola minulých usnesení:
Robert Holec provedl rekapitulaci usnesení z 3. zasedání, které se uskutečnilo ve Velkém Šenově
(5.4.2019).
Usnesení přijatá na 3. zasedání DSO Svazku obcí Sever byla splněna.
Jednalo se o schválení
Usnesení č. 17/3/2019:
DSO Svazek obcí Sever schvaluje rozdělení dotací na základě předložených žádostí
- SPLNĚNO
Usnesení č.
18/3/2019: DSO Svazek obcí Sever schvaluje rozpočtové opatření č. 1
- SPLNĚNO
Usnesení č. 19/3/2019:
DSO Svazek obcí Sever bere na vědomí zůstatky na účtech u ČNB ve výši 448 102,65 Kč, u
MONETA Bank ve výši 109 939,90 Kč.
- SPLNĚNO
Usnesení č. 20/3/2019:
DSO Svazek obcí Sever pověřuje předsedu k jednání s paní Vyčítalovou o dalším postupu
v této záležitosti.
- PROBÍHÁ
Usnesení č. 21/3/2019:
DSO Svazek obcí Sever schvaluje přidělení mandátu/pověření předsedy k podání žádosti na
krajský úřad Ústeckého kraje o dotaci na pořádání a zároveň k objednání výroby a koupě
medailí.
-PROBÍHÁ
Jiné uložené úkoly.
Úkol : pozvat – Severu, Nováka krajská zdravotní, Olympiáda Jan Rein - pozvaní
: napsat ZZS ÚK dotaz info@zzsuk.cz -obecný kontakt, Machac.Martin@zzsuk.cz osobní kontakt, zápisy z porad, kde řeší Šluknovsko
– PODKLADY ZASLANÉ MUDr. Martinem Macháčem
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3. Finanční záležitosti DSO:
Stav účtů k 30.04.2019
Přítomní zástupci členských obcí DSO Svazek obcí Sever byli seznámeni se stavem účtů u
jednotlivých bank.
Zůstatky na účtu k 30.04.2019:

MONETA Bank:
ČNB:

187 669,96 Kč
448 092,65 Kč

Hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se – 0

Usnesení č. 23/4/2019:
DSO Svazek obcí Sever bere na vědomí zůstatky na účtech u ČNB ve výši 448 092,65 Kč, u
MONETA Bank ve výši 187 669,96 Kč.

Účetní závěrka 2018
Přítomní zástupci členských obcí DSO Svazek obcí Sever byli seznámeni s Účetní závěrkou roku
2018.
Usnesení č. 24/4/2019:
DSO Svazek obcí Sever odkládá schválení účetní závěrku roku 2018 na příští zasedání.

4.

Informace VZP

Knorová a VZP
15.4. v Praze
Za přítomnosti starostů Lipové, D. Poustevny, Vilémova a Sebnitz, zástupců kliniky v Sebnitz
proběhlo jednání na VZP, s náměstkem Šmehlíkem. Výsledkem jednání byl návrh náměstka na
sepsání memoranda mezi pojišťovnami a min zdravotnictví o úpravě podmínek a možnosti čerpat
zdravotní služby v Německu. Tzv.: memorandum o přeshraniční spolupráci
13.4. akce cvičení záchranných složek – krizové řízení
Knorová informovala o schůzce v Ústí nad Labem – 30% z úhradové vyhlášky,
- návod na to jak se má chovat turista – více
info na webových stránkách: kancelář
zdravotního pojištění
20.5. Sebniz – německá ministryně o přeshraniční spolupráci
Starosta Rumburka – audit Rbk nemocnice probíhá, chtěli další podklady,
- z města jdou informace rychle
Sykáček - Varnsdorf - krajská zdravotní – počítá se s převzetím alespoň Podhájí
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Byl vznesen dotaz zdá má město nějaký projekty s případným využití budov.
- Podhájí – měli jsme několik projektů, hospic, stacionář, bydlení …vše zamítnuto z důvodu
financí, vše je staré a v katastrofálním stavu.
- budova polikliniky – tam není takový problém, kanceláře, bydlení, kousek od centra,
pronájmy
nebylo přijato usnesení
Starostka Mikulášovic - Napsat krátkou zprávu do novin, že se něco děje, že probíhají jednání –
Starosta Dolní Poustevny zašle to co dá do Poustevníka.

5.

Informace a prezentace ŘSD

Byli předneseny podklady z jednání v Krásné Lípě – analýza oprav
Nebylo přijato usnesení.

6.

MAS – slovo Ing. Martin Kučera

Pan Kučera informoval o ukončení výzva 1 a 2. Dále dne 30.4. ukončená výzva 4 a 5 bezpečnost a
školy – 19 projektů
IROP
SOS zvážit jít do generelu na vodu.
Projekt Efektivní veřejná správa – probíhá mapování strategií, je nutná spolupráce z měst a obcí
zapojených do tohoto projektu, jedná se především o financování investičních projektů a jejich
rozpracovanost.
Pan Hartych – MAS Sever – informoval o výzvě na výsadbu zeleně, mobiliář, záhonky a jiné
doplňkové platby, tato výzva je otevřena do září, je nutný projet s ohledem na sezonu, 60% dotace,
lze použít i na kofinancování kotlíkových dotací.
Nejvíce podporována extravilánová zeleň jako je ovocné aleje, kulturní krajina, krajina pro zvířata.
Dále voda jako veřejný statek – zadržování vody v krajině, spojení obcí a zemědělců + MAS, aby se
někam nasměřovalo toto téma - žádost do Norských fondů? - závazný příslib každé obce - celé
území šluknovského výběžku.
K tomuto tématu bližší informace příště.
Nebylo přijato usnesení.
7.
Krajská zdravotní a.s. – slovo Ing. Petr Severa vedoucí odboru zdravotnictví,
Krajská zdravotní, a.s. - slovo Ing. Jiří Novák, předseda představenstva
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje – slovo MUDr. Ilja Deyl ředitel ZZS ÚK
Severa – za 14dní bude zpráva z auditu a rozhodnutí zastupitelstva kraje koncem června – jakou
cestou se vydat, co je nejpotřebnější zachovat pro reálné fungování
- bude-li potřeba velká investice tak do toho Krajská zdravotní nepůjde (180mil Kč)
- kraj investuje teď do dopravy tak bude muset rozhodnout a hledat se cesta
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Starosta Rumburka – už se prohlubuje zadluženost, jako vlastník nejsme schopní to dál udržet, co
dál …když se to zavře, už se neotevře
- odkoupení akciovky zadluží město, ale jsou potřeba informace, co kraj převezme a co ne…
- do konce pololetí musíme odsouhlasit další příspěvek na provoz a zachování, odkupem se
uhradí část dluhu, podařilo se snížit ztrátu na 3miliony/měsíc.
Krajská zdravotní – ocenění a odkup části provozu,
- nechceme zatížit KZ dalšími dluhy,
- analýza zatím není, do 14dní by měla být a záleží na tom, jak rozhodne kraj, součást analýzy
by měl být i znalecký posudek
Holec - záchranky a ošetření – posílení
Severa – systém je nastaven tak, aby byl udržitelný, interní zabezpečení není – není personál, jedná
se o celorepublikový problém, vybavení není problém.
Přítomní reagovali na „překladiště“ - je neetické na pumpě, když nejsou problém finance na nákup
vybavení tak zajistit lepší a důstojnější. Je potřeba vytipovat prostory na etické překladiště. Pan
Severa toto přednese na kraji a SOS tento příspěvek bere jako námět k dalšímu projednání a pokusí
se zajistit na svém území vhodný prostor nebo pozemek.
Přeshraniční spolupráce:
p. Holec – 30% diference mezi Německem a Českem
p. Severa – projednávat budeme 5.6. na ministerstvu – první jednání pracovní skupiny v rámci
národní smlouvy – tam se poprvé řekne co je potřeba a co je lepší zlepšit – financování musí jít ze
státu a pojišťoven a né od kraje/samosprávy – smlouva se Saskem v 2015, změna smlouvy je nutná
Vejpry – Anaberk tam je opačná situace.
Nebylo přijato usnesení.
8.

TEWIKO – slovo p.Čermák

p. Kinc – dotace na pasporty – OPZ
- rozvoj dokumentů, na který jsme již dotaci dostali, analogicky postupovat v jednotlivých
možnostech pasportizace území
- 95% dotace – náklady 1.000.000,- + DPH
- cca 3mil na výzvu
- 20.6.2019
p. Čermák – zájem obcí je, pošle nabídku co vše je možné zahrnout.
Nebylo přijato usnesení.
9.

Olympiáda dětí DSO – slovo Jan Rein

Pan Rein předložil materiály k olympiádě 21.6.2019. Budou osloveni sponzoři – prozatím
přislíbeno od BeA, Hejtman,Tratec, Luxoprofi, Stap.
Zálohová faktura na olympiádu - Objednání trik a medailí. Požadavek o předfinancování zejména
na trika cca 35.000,-Kč, kamera, rozhodčí 40.000,-Kč.
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p. Rein informoval o VIP vstupenkách na ligu veteránů pro všechny účastníky olympiády.
soupiska dětí aspoň týden do předu
Hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se – 0
Bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 25/4/2019:
DSO Svazek obcí Sever schvaluje předfinancování olympiády 2019 prostřednictvím zálohové
faktury.

10.

Dotační možnosti pro DSO – co jsme vybrali?

- cyklostezka
- zadržování vody v krajině
Podrobněji příště.
Nebylo přijato usnesení.
Různé:
Vyjádření Zdravotnické záchranné služby – statistická data
Položit otázky prostřednictvím pana Linharta a právníka na základě zákona 106/1999 Sb., Zákona o
svobodném přístupu k informacím.
Vlci kolem nás:
Doubice = dvojí pohled
Víme kolik je u nás vlků? – Dolní Poustevna ví o 6.
Víme, kolik případů jsme zaznamenali?
Připomínky a náměty starostů
Další DSO SOS 31.5.2019 v 9:00hod v Krásné Lípě
Úkol
Rein – olympiáda, smlouvy o sponzoring
Závěr:
Program jednání byl vyčerpán, předseda p. Holec poděkoval všem za účast a zasedání ukončil
ve 13:00 hod
Ve Velkém Šenově dne 3.5.2019
Zapsala: Ing. Zděnka Šulcová

………. Robert Holec ……
předseda DSO Sever
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