DOBROVOLNÝ SVAZEK
OBCÍ SEVER
DOLNÍ POUSTEVNA, DOUBICE, JIŘÍKOV,
KRÁSNÁ LÍPA, LIPOVÁ, LOBENDAVA,
MIKULÁŠOVICE,
STARÉ KŘEČANY, ŠLU KNOV, VELKÝ ŠENOV,
VILÉMOV, RUMBURK

Zápis z 2. zasedání dne 8. února 2019,
Lipová, Vinárna Pod Lípou, č.p. 203
Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
1. Zahájení, slovo starosty Obce Lipová
2. Kontrola minulých usnesení
3. Finanční záležitosti DSO – vyúčtování dotací 2018
– poskytnutí dotací 2019
4. Organizační záležitosti DSO – volba orgánů DSO
5. Různé - náměty a připomínky starostů
6. Závěr
1. Zahájení:
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 09:00 hod. 2. zasedání svazku
přivítáním přítomných a konstatoval, že jsou přítomni, dle prezenční listiny, zástupci DSO
a zasedání je usnášení schopné.
M. Maják - požádal přítomné o schválení navrženého programu, který byl na pozvánce.
K programu nebylo dalších připomínek a bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 1/2/2019: DSO Sever schvaluje program 2. zasedání konaného dne
8. února 2019 v Lipové.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
Dále pan M. Maják předal slovo starostovi hostitelské Obce Lipová panu Pavlu Svobodovi.
Pavel Svoboda (Lipová) – Přivítal hosty a přísedící členy DSO Sever. Představil obec
Lipovou a informoval o projektech, které Obec Lipová již v minulosti zrealizovala, a to
například zasíťování obce v rámci vodovodu a kanalizace, mimo okrajových částí jako jsou
Ludvíkovičky, Nová Lipová a Liščí. Bylo uskutečněno mnoho projektů v oblasti zeleně, kdy
v roce 2014 získala obec Zelenou stuhu za práci se zelení a díky tomu obdržela finanční
prostředky ve výši 400.000,- Kč, v rámci významného ocenění Vesnice roku Ústeckého kraje.
Za tento finanční obnos byl pořízen traktůrek na údržbu zeleně v hodnotě 600.000,- Kč.
V roce 2016 obec získala Bílou stuhu za práci s mládeží a v roce 2017 Modrou stuhu za
celospolečenský život, v rámci významného ocenění vesnice roku Ústeckého kraje.
V minulých letech se v obci Lipová podařilo zrekonstruovat mnoho drobných sakrálních
památek. Dále je nezbytné v obci dokončit veřejné osvětlení. V letošním roce proběhnou 2
etapy od společnosti ČEZ, kdy budou realizovat pokládku elektřiny do země, a po té bude ze

2/3 elektřina v zemi v celé obci. V roce 2020 by tato akce měla být dokončena společně
s veřejným osvětlením. V rámci bezpečnosti provozu chtějí v obci vybudovat chodníky.
V letošním roce chtějí realizovat stavbu víceúčelového hřiště s atletickým oválem.
2. Kontrola minulých usnesení:
M. Maják provedl rekapitulaci usnesení z 53. zasedání, které se uskutečnilo v Jiříkově
(11.10.2018) a z 1. zasedání ve volebním období 2018 - 2022, které se konalo ve Chřibské
(13.12.2018) po skončení jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Usnesení přijatá
na 53. DSO Sever byla splněna. Jednalo se o schválení vyúčtování poskytnutých příspěvků
v roce 2018:
- Klub cyklistiky Krásná Lípa, z.s., na 31. ročník cyklistického závodu žen „Tour de
Feminin 2018“.
- Klub českých turistů, odbor Rumburk, na 39. ročník „Stezka odvahy“.
- Spolek Mandavan, z.s., na 4. ročník cyklistického závodu „Okolo Vlčí hory 2018“.
- Český svaz chovatelů, z.s., základní organizace Mikulášovice, na základní a okresní
kolo 50. olympiády mladých chovatelů.
- Dům kultury Střelnice Rumburk, příspěvková organizace, na dopravu na kulturní
a společenské představení - SPLNĚNO.
Dále byla schválena „Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje“
na „Atletickou olympiádu dětí DSO Sever“, kde se muselo, na základě upozornění, doplnit na
veškeré doklady „Projekt podpořen Ústeckým krajem“ nebo „Hrazeno z dotace
č. 18/SMLO4292/SoPD/SPRP“ - SPLNĚNO.
Bylo schváleno pořízení nového účetního programu - SPLNĚNO.
V rámci účtování Atletické olympiády bylo schváleno Rozpočtové opatření DSO Sever
č. 1/2018 - SPLNĚNO.
Uloženo bylo všem členským obcím a městům zajistit vyvěšení Rozpočtu DSO Sever na
rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020 – 2022 - SPLNĚNO.
Bylo uloženo zajistit protokoly o vyřazení majetku, který byl poskytnut MAS Český sever,
z.s. - SPLNĚNO. – (majetek z roku 2007 řešit s Ing. Kořínkem v rámci inventury 2019)
Na jednání DSO Sever měl být pozván zástupce dopravní Policie ČR v rámci radarů, protože
se tato záležitost týká i obcí a měst DSO Tolštejn, byl tedy pozván zástupce Policie ČR
na jednání SPRŠ - SPLNĚNO.
Posledním schváleným usnesením byla finanční odměna za předsednictví DSO Sever
- SPLNĚNO.
Na 1. zasedání DSO Sever, které se uskutečnilo 13.12.2018 ve Chřibské, po jednání Sdružení
pro rozvoj Šluknovska, byly projednány body:
Změna rozpisu rozpočtu č. 2, dle přílohy - SPLNĚNO.
Schválen byl Střednědobý výhled rozpočtu DSO Sever na roky 2020 – 2022 - SPLNĚNO.
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Posledním schváleným bodem byl rozpočet v závazných ukazatelích pro rok 2019, který byl
zveřejněn na stánkách DSO - SPLNĚNO.
Jiné úkoly nebyly uloženy.
M. Maják – na minulém zasedání jsme hovořili o 2. ročníku Atletické olympiády, která je
plánována na 20. 06. 2019, ale k tomuto dám slovo panu Janu Reinovi.
J. Rein (Atletický klub Rumburk) – Termíny se velmi rychle obsazují, proto je nutné
se závazně dohodnout, a po té na tom začít organizačně pracovat. V letošním roce vychází
termín konání, Atletické olypmpiády dětí DSO Sever, na čtvrtek 20.06.2019. Myšlenkou je
přivést pro dětskou atletiku, pro ty nejmenší zúčastněné děti z mateřských školek, patrona
„Krtečka“ a pro dorostence patronku paní Báru Špotákovou. Program zůstane stejný jako
v minulém roce, jen u straších žáků nebude běh na 300m. Do poslední disciplíny budou
zapojeny úplně všechny kategorie se závěrečnou štafetou. Letos proběhne exhibice starostů
při hodu oštěpem. Pan P. Svoboda zajistí skleněné poháry.
K tomuto bodu bylo členy DSO Sever přijato usnesení:
Usnesení č. 2/2/2019: DSO Sever bere na vědomí datum konání 2. ročníku Atletické
olympiády dětí DSO Sever (čtvrtek 20. 06. 2019).
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
Dále M. Maják informoval přísedící členy o rozeslané nabídce na zpracování strategických
dokumentů podle potřeby jednotlivých obcí, které poskytl všem kolegům. Toto je možné
zařadit do zmiňovaného projektu. Jedná se o jednotlivé pasporty (VO, kanalizace,
komunikace, apod.).
Následně požádal o slovo zástupce MAS Český sever, z.s., a to paní Ing. Evu Hamplovou
a Ing. Martina Kučeru.
Ing. E. Hamplová (MAS Český sever, z.s.) – podala informace k aktivitám, financování
a řízení projektu „Strategické řízení v obcích DSO Sever“, kde byla vyhlášena výzva na
efektivní veřejnou správu. Byly podány 3 žádosti pro DSO Sever, DSO Tolštejn a DSO České
Švýcarsko. Bohužel neprošel projekt pro DSO Tolštejn, ale zkusí tento projekt znovu podat
v období května roku 2019. Aby mohl projekt fungovat, bylo navrhnuto, aby za DSO Sever
byl koordinátorem aktivit zaměstnanec z MAS Český Sever, a to p. Ing. M. Kučera, který
vždy pro jednotlivé obce a města zpracovával projekty a dělal poradenskou činnost. K tomuto
bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 3/2/2019: DSO Sever schvaluje koordinátora aktivit pana Ing. Martina
Kučeru z MAS Český Sever, z.s.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
Ing. M. Kučera (MAS Český sever, z.s.) informoval o vyhlášení pilotního projektu MŽP,
na získání bezúročných půjček, na výměnu kotlů pro občany jednotlivých měst a obcí. Jedná
se o možnost získání finančních prostředků na předfinancování realizace výměny kotle
občany v obci či městě a následné adaptační projekty obce, kde se použijí vrácené finanční
prostředky občany. Zahájení příjmu žádostí 06.02.2019, ukončení příjmu žádostí 29.11.2019,
dokončení výměn nevyhovujících kotlů v domácnostech 31.12.2021 a dokončení projektů
realizovaných žadatelem 28.02.2023.
M. Maják požádal o informace z jednání na Ministerstvu zdravotnictví k Lužické nemocnici
a poliklinice, a.s. - Rumburk.
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K tomuto bodu se rozvinula obsáhlá diskuze mezi jednotlivými členy DSO. Přítomní byli
informováni o schůzce zástupců starostů Šluknovska s ministrem zdravotnictví, kterého se
zúčastnili i zástupci nemocnic v regionu, tj. starosta Rumburku a Varnsdorfu. Tématem tohoto
setkání bylo zachování akutní lůžkové péče v regionu, situace s nedostatkem praktických
lékařů, stomatologů a možná přeshraniční zdravotní péče.
3. Finanční záležitosti DSO:
Vyúčtování poskytnutých příspěvků v roce 2018
- Arte Musica, zapsaný spolek, Jiříkov, na Mezinárodní hudební festival „Varhanní
duchovní hudba ve Filipově“.
- Spolek Mandavan, z.s., na 34. ročník cyklistického závodu „Tour de Zeleňák“.
- Asociace TOM ČR, TOM 1027 STOPAŘI, Mikulášovice.
K tomuto bodu byla přijata níže uvedená usnesení:
Usnesení č. 4/2/2019: DSO Sever bere na vědomí vyúčtování Arte Musica, zapsaný
spolek, Jiříkov, na Mezinárodní hudební festival „Varhanní duchovní hudba ve Filipově
2018“, kterému byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč, z celkových
nákladů 240.352,- Kč, a toto vyúčtování schvaluje.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 5/2/2019: DSO Sever bere na vědomí vyúčtování Spolku Mandavan, z.s.,
na 34. ročník cyklistického závodu „Tour de Zeleňák 2018“, kterému byl poskytnut
finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč, z celkových nákladů 205.834,-Kč, a toto
vyúčtování schvaluje.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 6/2/2019: DSO Sever bere na vědomí vyúčtování Asociace TOM ČR,
TOM 1027 STOPAŘI, Mikulášovice, na „Mistrovství České republiky v turistickém
závodě štafet“, kterému byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč,
předloženy byly ve výši 17.772,- Kč (1.772,- Kč 10% povinný podíl).
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
Stav účtů k 31.01.2019
Přítomní zástupci členských obcí DSO Sever byli seznámeni se stavem účtů u jednotlivých
bank.
Zůstatky na účtu k 31.01.2019:
MONETA Bank:
44.703,48 Kč
ČNB:
4.681,27 Kč
Bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 7/2/2019: DSO Sever bere na vědomí zůstatky na účtech u ČNB ve výši
44.703,48 Kč, u MONETA Bank ve výši 4.681,27 Kč.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
M. Maják informoval o rozdaných fakturách za členství v DSO SEVER na rok 2019
a současně požádal o jejich uhrazení.
Bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 8/2/2019: DSO Sever ukládá členským obcím a městům uhradit poplatek
za členství v DSO Sever za rok 2019.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
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Členské poplatky
DSO Sever je členem Sdružení pro rozvoj Šluknovska, kde členský poplatek na rok 2019,
je dle stanov SPRŠ, ve výši 20.000,- Kč.
Přítomní členi DSO Sever přijali usnesení:
Usnesení č. 9/2/2019: DSO Sever schvaluje úhradu členského příspěvku na rok 2019,
Sdružení pro rozvoj Šluknovska, ve výši 20.000,- Kč.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
Nové žádosti o poskytnutí příspěvků v roce 2019
Informativně byly předloženy žádosti o poskytnutí finančních příspěvků pro:
- spolek Mandavan, z.s., Rumburk, na 5. ročník cyklistického závodu „Okolo Vlčí hory 2019“
- spolek Mandavan, z.s., Rumburk, na 35. ročník cyklistického závodu „Tour de Zeleňák
2019“
- klub cyklistiky Krásná Lípa z.s., na cyklistický závod žen „Tour de Feminin – O cenu
Českého Švýcarska“
- klub českých turistů, odbor Rumburk, Mikulášovice, na 39. ročník „ Stezky odvahy“
- spolek Český svaz chovatelů, z.s., Mikulášovice, na základní kolo „Olympiády mladých
chovatelů“
Tyto žádosti budou projednány na příštím zasedání se zajištěním financování 2. ročníku
Atletické olympiády dětí DSO Sever.
4. Organizační záležitosti DSO:
Delegování do orgánů SMO ČR
Okres Děčín měl v minulosti zástupce v Radě svazu SMO ČR v osobě pana Josefa
Pecinovského. Bylo by dobré opět delegovat nějakého zástupce do Rady svazu SMO ČR.
Usnesení č. 10/2/2019: DSO Sever schvaluje delegaci do Rady svazu SMO ČR, za okres
Děčín, pana Františka Moravce.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 11/2/2019: DSO Sever schvaluje delegaci do Kontrolního výboru SMO ČR,
pana M. Majáka.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
Volba orgánů DSO Sever
Končí volební období současnému předsedovi DSO Sever panu Michalu Majákovi, který se
vyslovil, že dál kandidovat, na předsedu ani jiného orgánu DSO, již nebude.
Místopředsedkyní DSO Sever byla Mgr. Eva Džumanová a do Kontrolní komise byly tehdy
zvoleni: Ing. Miluše Trojanová, pan Vladimír Vykoukal a pan František Moravec. Podle
platných stanov se volí předseda, místopředseda a 3 členové Kontrolní komise, na první
schůzi po komunálních volbách. Návrhy na orgány DSO Sever:
Návrh na předsedu DSO Sever: Robert Holec (Dolní Poustevna)
Návrh na místopředsedu DSO Sever: Pavel Svoboda (Lipová)
Návrh na 3 členy Kontrolní komise DSO Sever: Mgr. Eva Džumanová (Šluknov),
Ing. Miluše Trojanová (Mikulášovice), Mgr. Marcela Boháčová (Velký Šenov).
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Usnesení č. 12/2/2019: DSO Sever rozhodlo zvolit na čtyřleté volební období předsedu
DSO Sever, pana Roberta Holce.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 1
Usnesení č. 13/2/2019: DSO Sever rozhodlo zvolit na čtyřleté volební období
místopředsedu DSO Sever, pana Pavla Svobodu.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 1
Usnesení č. 14/2/2019: DSO Sever rozhodlo zvolit na čtyřleté volební období člena
Kontrolní komise DSO Sever, paní Mgr. Evu Džumanovou.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 15/2/2019: DSO Sever rozhodlo zvolit na čtyřleté volební období člena
Kontrolní komise DSO Sever, paní Ing. Miluši Trojanovou.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 16/2/2019: DSO Sever rozhodlo zvolit na čtyřleté volební období člena
Kontrolní komise DSO Sever, paní Mgr. Marcelu Boháčovou.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
5. Různé:
Připomínky a náměty starostů
M. Maják informoval přísedící o tom, že končí pracovní poměr na Městském úřadě
ve Velkém Šenově paní Irena Hoťová, která spravovala ekonomické záležitosti i pro DSO
Sever. Pan starosta R. Holec nabídl svoji pracovnici pro ekonomické záležitosti, která by
mohla vést účetnictví pro DSO Sever.
F. Moravec (Staré Křečany) sdělil, že v případě nečinnosti Ústeckého kraje, bychom se měli
začít zabývat myšlenkou změny působnosti krajské samosprávy.
V rámci radaru a měření rychlosti na Studánce, je k dispozici precedenční rozsudek, který
bude e-mailem rozeslán.
Příští zasedání DSO SEVER se uskuteční v Lobendavě v polovině měsíce března, přesný
termín bude upřesněn.
6. Závěr:
Program jednání byl vyčerpán, předseda p. Maják poděkoval všem za účast a zasedání ukončil
ve 12:50 hod.
V Jiříkově dne 19.02.2019
Zapsala: pí Šárka Fojtová

Michal Maják v.r.
končící předseda DSO Sever

………. Robert Holec ……
zvolený předseda DSO Sever
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