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 z 3. zasedání dne 5. dubna 2019,
Městský úřad Velký Šenov

Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení, schválení programu
Informace k převodu DSO (účty, účetnictví, přístupy, razítko, stanovy, registrační
list)
Kontrola usnesení
Finanční záležitosti
- Poskytnutí dotací 2019
- Rozpočtové opatření č. 1
Krizové řízení ORP Rumburk – slovo Ivona Vyčítalová - tajemník BR
Krajská zdravotní a.s. – slovo Ing. Petr Severa vedoucí odboru zdravotnictví, Krajský řad
Ústeckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje – slovo MUDr. Ilja Deyl ředitel ZZS ÚK
Olympiáda dětí DSO – slovo Jan Rein (posun termínu)
MAS – slovo Ing. Martin Kučera
Dotační možnosti pro DSO
Různé
Závěr

1. Zahájení:
Předseda DSO SEVER p. Robert Holec (Dolní Poustevna) zahájil v 09:00 hod. 3. zasedání svazku
přivítáním přítomných a konstatoval, že jsou přítomni dle prezenční listiny zástupci
9 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. 17/3/2019: DSO Svazku obcí Sever schvaluje program 3. zasedání konaného dne 5.
dubna 2019 ve Velkém Šenově.
Hlasování: pro –
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proti – 0

zdržel se – 0

Dále p. Robert Holec předal slovo starostce hostitelského Města Velký Šenov paní
Mgr. Marcele Boháčové.
Mgr. Marcela Boháčová (Velký Šenov) –
Promluvila o městě a jejím znovu zvolení po 8.letech.
2. Kontrola minulých usnesení:
Robert Holec provedl rekapitulaci usnesení z 2. zasedání, které se uskutečnilo v Lipové
(8.2.2019).
Usnesení přijatá na 2. zasedání DSO Svazku obcí Sever byla splněna.
Jednalo se o schválení
Usnesení č. 12/2/2019: DSO Sever rozhodlo zvolit na čtyřleté volební období předsedu DSO
Sever, pana Roberta Holce.
- SPLNĚNO
Usnesení č. 13/2/2019: DSO Sever rozhodlo zvolit na čtyřleté volební období místopředsedu
DSO Sever, pana Pavla Svobodu.
- SPLNĚNO
Usnesení č. 14/2/2019: DSO Sever rozhodlo zvolit na čtyřleté volební období člena Kontrolní
komise DSO Sever, paní Mgr. Evu Džumanovou.
- SPLNĚNO
Usnesení č. 15/2/2019: DSO Sever rozhodlo zvolit na čtyřleté volební období člena Kontrolní
komise DSO Sever, paní Ing. Miluši Trojanovou.
- SPLNĚNO
Usnesení č. 16/2/2019: DSO Sever rozhodlo zvolit na čtyřleté volební období člena Kontrolní
komise DSO Sever, paní Mgr. Marcelu Boháčovou.
- SPLNĚNO
Jiné úkoly nebyly uloženy.
3. Finanční záležitosti DSO:
- Poskytnutí dotací 2019
Nové žádosti o poskytnutí příspěvků v roce 2019 byly předloženy žádosti o poskytnutí finančních
příspěvků pro:
- spolek Mandavan, z.s., Rumburk, na 5. ročník cyklistického závodu „Okolo Vlčí hory
2019“
5.000,0,- spolek Mandavan, z.s., Rumburk, na 35. ročník cyklistického závodu „Tour de Zeleňák
2019“ 20.000,10.000,- klub cyklistiky Krásná Lípa z.s., na cyklistický závod žen „Tour de Feminin – O cenu
Českého Švýcarska“ 36.000,36.000,-
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- klub českých turistů, odbor Rumburk, Mikulášovice, na 39. ročník „ Stezky odvahy“
6.000,3.000,- spolek Český svaz chovatelů, z.s., Mikulášovice, na základní kolo „Olympiády mladých
chovatelů“
13.815,- ?
6.000,- Dům kultury Střelnice – svoz účastníků divadelních představení 40.000,- 40.000,- Arte musica z.s. – 13.ročník mezinárodního festivalu Varhaní duchovní hudba ve Filipově
2019
15.000,= 110.000,RO č. 1 + 10.000, starosta Krásné Lípy Jan Kolář – vysvětlil výdaje na nabízené právní služby
k problematice zdravotních služeb. Doplnil pan Linhart a pan Moravec starosta
Křečany
 konečné rozhodnutí bylo krátit požadavky a schválit ve výši předchozích let
Hlasování: pro – 9

proti – 0 zdržel se – 0

K tomuto bodu bylo přijaté níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 17/3/2019:
DSO Svazek obcí Sever schvaluje rozdělení dotací na základě předložených žádostí takto:
- spolek Mandavan, z.s., Rumburk, na 5. ročník cyklistického závodu „Okolo Vlčí hory
2019“
0,- spolek Mandavan, z.s., Rumburk, na 35. ročník cyklistického závodu „Tour de Zeleňák
2019“
10.000,- klub cyklistiky Krásná Lípa z.s., na cyklistický závod žen „Tour de Feminin – O cenu
Českého Švýcarska“ 36.000,- klub českých turistů, odbor Rumburk, Mikulášovice, na 39. ročník „ Stezky odvahy“
3.000,- spolek Český svaz chovatelů, z.s., Mikulášovice, na základní kolo „Olympiády mladých
chovatelů“
6.000,- Dům kultury Střelnice – svoz účastníků divadelních představení
40.000,- Arte musica z.s. – 13.ročník mezinárodního festivalu Varhaní duchovní hudba ve Filipově
2019
15.000, 10.000,- bude zahrnuto do Rozpočtového opatření č. 1
-Rozpočtového opatření č. 1:
Příjem za první etapu schválené dotace č. OPZ/4.1/080/0009947 ve výši
443 442,18Kč a výdaje ve výši 239 500,-00Kč. Dále dofinancování nákladů k této dotaci ve
výši 15 000,- Kč. + 10.000,- z přerozdělování dotací.
Hlasování: pro – 9

proti – 0 zdržel se – 0

K tomuto bodu bylo přijaté níže uvedené usnesení:
Usnesení č.
18/3/2019: DSO Svazek obcí Sever schvaluje rozpočtové opatření č. 1
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Stav účtů k 31.03.2019
Přítomní zástupci členských obcí DSO Svazek obcí Sever byli seznámeni se stavem účtů u
jednotlivých bank. Na ČNB přišla první část předfinancování schválené dotace na „Efektivní
veřejnou správu“ z Ministerstva práce a sociálních věcí.
Zůstatky na účtu k 30.03.2019:

MONETA Bank:
ČNB:

109 939,90 Kč
448 102,65 Kč

Hlasování: pro – 9

proti – 0 zdržel se – 0

Bylo přijato usnesení:
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.
Starosta Rumburka Ing. Lumír Kus – analýza nemocnice a situace kolem této problematiky,
ekonomika, personální zajištění, předání Krajské zdravotní, a.s.
R. Holec Dal slovo paní Vyčítalové
Krizové řízení ORP Rumburk – slovo Ivona Vyčítalová - tajemník BR
Dotace k protipovodňové situaci – pomoc pro obyvatele ve formě Povodňového rádce a možnosti
měst, svazků a ORP - Program je 3letý, který je financován prostřednictvím Diakonie ve spolupráci
s Německem - Katastrophenhilfe.
Možnosti: Cisterny na pitnou vodu
školení a přednášky, jak se zachovat k vodě, studnám
jak postupovat při povodni
na co můžu a mám nárok po povodni
Přítomní členi DSO Svazek obcí Sever se k dané problematice postupně vyjadřovali a přednesli své
zkušenosti – bude zastřešeno/partnerem v tomto projektu.
Pověřili předsedu k jednání s paní Vyčítalovou o dalším postupu.
Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se – 0
Přítomní členi DSO Svazek obcí Sever přijali usnesení:
Usnesení č. 20/3/2019:
DSO Svazek obcí Sever pověřuje předsedu k jednání s paní Vyčítalovou o dalším postupu
v této záležitosti.
Chvilka před příchodem zástupců ZZS ÚK
Předseda dal slovo panu Linhartovi.
Pan Linhart promluvil o čerstvě projednávaných zákonech Senát, kdy nejnovější je ke GDPR.
Obce a veřejné subjekty – veřejná správa nebude pokutována.
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Upadání Severozápadu – tři úrovně regionů – jiné rozdělení financí, do třetí úrovně by mělo jít větší
procento kohezních peněz.
Stavební zákon – zjednodušení?
Krajská zdravotní a.s. – slovo Ing. Petr Severa vedoucí odboru zdravotnictví, Krajský úřad
Ústeckého kraje, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje – slovo MUDr. Ilja Deyl ředitel
ZZS ÚK
ZZS ÚK – MUDr. Martin Machač a Pavel Šebesta
Dotazy a odpovědi:
Dojezdy
reakce členů DSO i hostů
Předseda – překládání pacientů / akutní ohrožení života se nepřekládá, překládání se děje pouze
v případě není -li v ohrožení života z důvodu, že každá výjezdová skupina má svou oblast dojezdů a
ta musí být dodržena, jsou na to studie a propočty jak z pohledu efektivnosti tak především
s ohledem na pacienty
Kolář – máme navrhovat nějaká řešení k další případné analýze, aby se něco změnilo/zlepšilo
- apelovat na zachování a fungování stávající nemocnice v naší blízkosti
- personální problémy, finanční problémy, kvalifikovaní zaměstnanci,
platby zdravotních pojišťoven
argumentovat procentním doložením kdy se dojezd nepodaří v zákonné době
- ve větším městě je větší kolize výjezdů
- jednáme s krajem i s pojišťovnami
Moravec - plošné pokrytí kraje, přejezdy sanitek přes hranice, koná kraj?
- problém je v úhradách pojišťoven
- částečně po krůčkách se posouvá možnost přejezdů přes hranice
- společné řešení problému – zpětná vazba
je záznam nebo písemná forma, že jste tyto problémy řešili, že tento stav zde je
neuspokojivý
- zpětná vazba k řešení problému abychom v tom nebyli sami
Vyčítalová – od kdy běží dojezdový čas
- vždy se snažíme dojet co nejrychleji
- není čas, který by toto určoval, vždy je to individuální
- neadekvátní telefonáty
- rozhodnutí na dispečerovi
- kdy bude nová analýza
- sledujeme neustále dojezdy a monitorujeme, každé 2roky je nová a je
to ze zákona, podnět nedává nikdo
- setkání v Šenově při výměnách
- není k tomu prostor a vybavení
- obrátit se na kraj
- pochválila vystupování zdravotníků v sanitce
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Přišla paní starostka Džumanová 11:30
Černý – vedete si nějaké statistiky
- neustále děláme analýzy o dojezdech a potřebách výjezdových
jednotek
- napište nám dotazy, odpovíme
Boháčová – nepřijetí pacienta
- personální problémy – cizinci mají jiné návyky
Podpora zachovat rumburskou nemocnice je i ze strany ZZS ÚK.

Olympiáda dětí DSO – slovo Jan Rein (posun termínu)
21.6.2019
Barvy dle loňského rozdělení.
Mandát k podání žádosti na kraj
Mandát k výrobě a koupení medailí
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Přítomní členi DSO Svazek obcí Sever přijali usnesení:
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.
MAS – slovo Ing. Martin Kučera
K Dotaci „Efektivní veřejná správa“ - Pan Kučera upozornil obce, které nemají vyvěšenou strategii
na portálu ObecPro, že by ho měli kontaktovat jako první. Dále záměry na realizaci investic všichni
zaslat přímo jemu, aby bylo možné aktualizovat.
MAS - článek 20 – rozvoj venkova byl osloveno 40 obcí a zpětná vazba byla pouze od 10 – kdo ještě
nezaslal, ať se k tomu vrátí a zašle co nejdříve - projekty s vyšší připraveností s realizací příští rok.
výzvy do IROP – školy a bezpečnost + 2 měsíce na infrastrukturu.
komunitní setkávání 19.4.2019 - 600.000,-

Dotační možnosti pro DSO
Předseda předložil možnosti čerpání dotací DSO. Vybereme si a připravíme alespoň jeden velký
projekt. Podklady budou rozeslány všem a na příštím jednání můžeme blíže specifikovat.
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Různé:
Připomínky a náměty starostů
Školení starostů.
Provedení Auditu: zda se požádá kraj, nebo se osloví někdo s „kulatým razítkem“ kdo provádí
přezkum hospodaření – placené.
- na rok 2019 požádat kraj, rok 2018 ještě zkusíme vyřešit.
Džumanová – zadržování vody v krajině – převod vody do měst a obcí
Moravec – zrušení rejstřík přestupků
- žádosti na bezdoplatkovou zónu, zvedá se počet přistěhovaných z Ústí
nad Labem a pod
Maják – rozdělení knížek dle příspěvky na počty obyvatel. Pan Maják předložil statistiku
zaplacených příspěvků jednotlivých obcí do společného sdružení a podle této statistiky je vypočítán
poměr knih. Bylo navrženo rozdělení knížek bez VDF, které vystoupilo z DSO.
Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se – 1
Přítomní členi DSO Svazek obcí Sever přijali usnesení:
Usnesení č. 21/3/2019:
DSO Svazek obcí Sever schvaluje rozdělení knížek bez VDF, které vystoupilo s DSO.
Další DSO 3.5.2019 v 9:00hod v Lobendavě na Obecním úřadě v zasedací místnosti
Úkol : pozvat – Severu, Nováka krajská zdravotní, Olympiáda Jan Rein
: napsat ZZS ÚK dotaz info@zzsuk.cz -obecný kontakt, Machac.Martin@zzsuk.cz osobní kontakt,………. zápisy z porad, kde řeší Šluknovsko

Závěr:
Program jednání byl vyčerpán, předseda p. Holec poděkoval všem za účast a zasedání ukončil
ve 13:00 hod

Ve Velkém Šenově dne 5.4.2019
Zapsala: Ing. Zděnka Šulcoává

………. Robert Holec ……
předseda DSO Sever
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