9DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
SVAZEK OBCÍ SEVER

STARÉ

DOLNÍ POUSTEVNA, DOUBICE,
JIRIKOV, KRÁSNÁ LÍPA, LIPOVÁ,
LOBENDAVA, MIKULÁŠOVICE, RUMBURK,
KŘEČANY, ŠLUKNOV, VELKÝ ŠENOV, VILÉMOV,

Zápis ze 9. valné hromady Svazku obcí SEVER
dne 8.11.2019 od 9:00hod
Rožan restaurace Starý mlýn
Přítomni: členové

svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha

Program jednání:
Návrh programu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, schválení programu
Kontrola usnesení
Finanční záležitosti - zůstatek na účtech, rozpočtové opatření č. 3, návrh rozpočtu 2020
MAS Český SEVER- Ing. Martin Kučera
Krizové řízení ORP Rumburk- Ivona Vyčítalová - tajemník BR
OSPOD - Mgr. Pavla Černá

7.
8.
9.
10.

Jabor pro, s.r.o., Folknářská 21 / Děčín 2 / 405 02- Vít Kurka
Jiří Kodad, Greenroot s.r.o. - ekologické čištění vysokotlakým

čističem

Různé
Závěr

Pořadí jednotlivých bodů může

být upraveno

1. Zahájení:
Předseda

DSO Svazku obcí SEVER p. Robert Holec (Dolní Poustevna) zahájil v 9:00 hod.
9. zasedání valné hromady svazku přivítáním přítonmých a konstatoval, že jsou přítonmi dle
prezenční listiny zástupci 11 obcí svazku a tím je zasedání usnášení schopné.
R. Holec - požádal přítonmé o schválení navrženého programu, který byl na pozvánce.
K programu nebylo dalších připomínek.
Předseda přivítal

všechny přítonmé a předal slovo zástupci hostující obce.

Mgr. Eva Džubanová představila přítonmým hostitelskou obec a informovala o rekonstrukci
tělocvičny a školní jídelny, jakož to prioritní i když budov k rekonstrukci je ve městě mnoho.
Dokončují se, bezbariérovost základní školy a chodníky. Následující etapa chodníků bude v příštím
rozpočtovém roce. Rekonstrukce hr'bitova a kaple, je plánována ještě v tomto roce, ale je složité
sehnat dodavatele prací. Do budoucna se počítá s celkovou renovací „Sladovny" - minipivovar,
restaurace, ubytování - projektová dokumentace.
Problémy ve městě obdobné jako ostatní, to k tomu patří - Migrace sociálně slabých občanů,
personální změny na úřadě - nový tajemník, vyhlášení výběrového řízení na pozici hlavního
ekonoma.

2. Kontrola minulých usnesení
Robert Holec provedl rekapitulaci usnesení ze 8. zasedání VH, které se
Mikulášovicích (27.9.2019).

uskutečnilo

v

Usnesení přijatá na 8. zasedání valné hromady Svazku obcí Sever byla splněna.
Jednalo se o schválení
Usnesení č. 34/8/2019:
DSO Svazek obcí Sever schvaluje úhradu za zalrnupení daru pro místopředsedu pana Pavla
Svobodu za prezentaci regionu a získání ocenění v soutěži Vesnice roku 2019 v hodnotě
2.000,-Kč. Zahrnuto do následujícího RO.
-SPLNĚNO
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3.

Finanční

záležitosti:

Stav účtů k 31.10.2019
Přítomní zástupci členských obcí DSO Svazek obcí Sever byli seznámeni se stavem účtů u
jednotlivých bank.
Na základě oznámení o schválení zprávy o realizaci projektu a předložené žádosti o platbu byly
schválené způsobilé výdaje ve výši 138.431,87Kč, což znamená splátka dotace na ČNB ve výši
131.510,27Kč.
Zůstatky

na účtu k 27.09.2019:

MONETABank
ČNB:

135.735,33 Kč
179.223,33 Kč

Hlasování: pro - 11 proti - O zdržel se - O
Usnesení č. 35/9/2019:
DSO Svazek obcí Sever bere na vědonú zůstatky na účtech u ČNB ve výši 179.223,33 Kč,
u MONETA Bank ve výši 135.735,33 Kč.
Přítomní zástupci členských obcí DSO Svazek obcí Sever byli seznámeni s rozpočtovým opatřením
č. 3 - Dar v hodnotě 2.000.-Kč místopředsedovi svazku. iako uznání za reprezentaci výběžku
Vesnice roku. Na základě oznámení o schválení zprávy o realizaci proiektu a předložené žádosti o
platbu -schválené způsobilé výdaie ve výši I 38.431.87Kč - splátka dotace ve výši I 31.510,27Kč

Usnesení č. 36/9/2019:
DSO Svazek obcí Sever schvaluje rozpočtové

opatření č.
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Předseda svazkn dal všem zástupcům možnost vyjádřit se k návrhu zveřejněného rozpočtu
důvodové zprávě pro rok 2020. Nikdo nedal podmět ke změnám, návrh byl schválen.

Usnesení č. 37/9/2019:
DSO Svazek obcí Sever schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020.
příjmu jsou plánované ve výši výdajů - 669 100,- Kč.

4.

MAS SEVER - Ing. Martin

Rozpočet

a k

je vyrovnaný, kdy

Kučera

Předseda

svazku dal slovo prvnímu z hostů Ing. Martinu Kučerovi zastupujícímu MAS Sever, ten
informoval o dotačních možnostech z IROPu, z programůu Inteligentnější Evropa a Zelenější
Evropa

5.

Krizové řízení ORP Rumburk- Ivona Vyčítalová - tajemník BR

Robert Holec přivítal dalšího z hostů paní Ivonu Vyčítalouvou a předal jí slova.
Paní Vyčítalová krátce představila Diakonii - humanitární organizaci, která nabízí spolupráci ve
3letém program „Osvěta o povodňovém řízení". Tento program vznikl ve spolupráci s německou
dialrnnií, která celý tento program a výstupy z něj investuje/hradí oni.
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Nabídla všem zástupcům svazku termín a místo, kde by se blíže seznámili s celým projektem a
Diakonií - 10.12. 2019-13:30 Rumburk.
Dále se dohodlo, že po tomto setkání se sestaví harmonogram slavností jednotlivých obcí, který
bude sloužit jako orientační plán pro představení Diakonie a programu „Osvěta o povodňovém
řízení" širší veřejnosti a do novin se dát informace o této akci.

Usnesení č. 38/9/2019:
DSO Svazek obcí Sever schvaluje společné setkání s Diakonií dne 10.12.2019 - 13:30
v Rumburku. Na základě tohoto setkání bude vytvořen harmonogram slavností jednotlivých
obcí, který bude sloužit jako orientační plán pro představení Diakonie a programu „Osvěta o
povodňovém řízení" širší veřejnosti a do novin se dát informace o této akci.

6.

OSPOD- Mgr. Pavla Černá - nedostavila se

7.

Jabor, s.r.o., Folknářská 21 / Děčín 2 / 405 02 -Vít Kurka

Předseda

svazku představil dalšího hosta valné hromady pana Víta Kurku, který představil firmu
Jabor s.r.o. Jde o rychlé a efektivní řešení skladování - reklama, plachty a opláštění venkovních
prostor. Garantují 50let životnosti, jsou mrazuvzdorné s UV filtrem i zátěží proti větru. Cenové
400,- až 900,-za m2 • Haly a sklady na zakázku, dají se přesouvat a přesun trvá cca 2dny, rozměr
ekonomik je limitován 12*24m, ostatní jsou bez limitu. Lze domluvit prodej, pronájem i
financování.
Přítomní berou na vědonú představenou nabídku. Předseda zašle nezávaznou poptávku na cenovou
kalkulaci na zastřešení ledové plochy v Dolní Poustevně.

8.

Jiří Kodad, Greenroot s.r.o. - ekologické čištění vysokotlakým čističem

Předseda svazku představil Jiřího Kodada, který zastupuje firmu Greenroot s.r.o. - ekologické
čištění vysokotlakým čističem. Jde o čištění horkou vodou + rozpouštědla. Ekologicky se dá vyčistit
střecha od mechu, nástřiky na různých površích, zámková dlažba ..... .
Nabídka většinu přítomných zaujala a požádali o bližší informace a kontakt zasláním do emailů.

9. Různé:
.Singltrek - Nové Město pod smrkem - příprava podobného projektu v našem výběžku, někteří
zástupci svazku využili pozvání a vyzkoušeli jak takováto trať - volnočasová aktivita- funguje.
Euroregion NISA - podpořil vzorový projekt na Hockey United, který funguje od Dolní Poustevny
až do Varnsdorfu - zimní stadion v Rumburki i ve Varnsdorf
Insolvenční správkyně

a Rbk nemocnice - zatím funguje, 7mil dle smlouvy Rumburk posílá,
věřitelský výbor funguje, personál se drží.
Připomínky

a náměty starostů
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Stipendia pro budoucí lékaře - nepomohlo by jako motivace, populace
pro mladé nejeví tak atraktivní jako velkoměsta a jejich okolí

lékařů

Přestupky
měst

- zrušení některých Veřejnoprávních smluv mezi obcemi na
a obce nemají kapacitu na tuto agendu, hledejme společně řešení.

stárne a

výběžek

řešení přestupků.

se

Menší

Další zasedání valné hromady SOS v Rumburku 10.12.2019 ve 13:00hod v knihovně.

Úkol -Žádný

10.

Závěr:

Program jednání byl
ve 14:00 hod

vyčerpán, předseda

p. Holec

poděkoval

všem za

účast

a zasedání

ukončil

V Rožanech dne 08.11 .2019
Zapsala: Ing. Zděnka Šulcová

Á

... ... .. .. Robert Holec ..... .
předseda DSO Sever
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