DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
SVAZEK OBCÍ SEVER
D O L N Í P O U S T E V N A, D O U B I C E,
J I Ř Í K O V, K R Á S N Á L Í P A, L I P O V Á,
L O B E N D A V A, M I K U L Á Š O V I C E, R U M B U R K,
S T A R É K Ř E Č A N Y, Š L U K N O V, V E L K Ý Š E N O V, V I L É M O V

Zápis z 5. zasedání valné hromady
Dobrovolného svazku obcí
SVAZKU OBCÍ SEVER
videokonference
dne 15. 5. 2020 od 9,00 hodin
Přítomni:
členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Návrh programu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, schválení programu
Finanční záležitosti - proplacení žádosti o průběžnou platbu projektu
Záležitostí v souvislosti s koronavirem – otevření hranic, rozpočty obcí 2021
Různé
Závěr

Pořadí jednotlivých bodů může být upraveno

1. Zahájení:
Předseda DSO Svazku obcí SEVER p. Robert Holec (Dolní Poustevna) zahájil v 90:10 hod.
5. zasedání valné hromady svazku přivítáním přítomných na videokonferenci a konstatoval, že jsou
přítomni dle prezenční listiny zástupci 11 obcí svazku a tím je zasedání usnášení schopné.
R. Holec - požádal přítomné o schválení programu.

2. Finanční záležitosti.
– Proběhlo částečné proplacení projektu „Efektivní veřejná správa“
Na základě žádosti o průběžnou platbu již vynaložených finančních prostředků v rámci projektu
„Efektivní veřejná správa“ došlo k proplacení částky 195.809,25Kč na účet ČNB.

3. Záležitostí v souvislosti s koronavirem:
Předseda poděkoval všem za podporu a podpisy pro znovuotevření hraničních přechodů pro pendlery.
Podařilo se vyjednat to, že od pondělí 11. května jsou možné na místech, která do tohoto dne v čase
od 5 do 23 hodin fungovala pouze pro pendlery a nákladní silniční dopravu, mohou překračovat
hranice všechny kategorie cestujících. Ve stejném režimu jako doposud fungovala tato místa, jsou
zpřístupněna pro překračování hranic s Německem další tři místa: Dolní Poustevna, Hřensko a
Kraslice.

- RUD a rozpočty obcí 2021
Od roku 2013 získali obce ročně cca 12 miliard korun nárokově navíc. Dopadem zákona č.
159/2020S., o kompenzačním bonusu do samosprávných rozpočtů znamená pro obce ztrátu právě
těchto cca 12miliard korun.
Musíme se ptát: Bude to znamenat zastavení investic a společenských akcí? Jaký to bude mít vliv na
zaměstnanost? Nastartování ekonomiky je na obcích?
Šluknov – máme v běhu 4 dotace, které financujeme revolvingovým úvěrem a chceme je dokončit,
škrtat, ale také budeme cca 18mil.Kč v jiných aktivitách, slavnosti a velké akce se ruší.
Rumburk – do ztrátového provozu nemocnice dávalo město cca 33mil. Kč, které teď zůstanou městu
a tak jsme na to více méně připraveni; podpoříme ekonomiku a budeme investovat, pro letošek však
budeme pořádat pouze malé kulturní akce.
Vilémov – máme z předchozích let něco našetřeno, ale investovat do rozvoje města budeme a tak
také podpoříme; slavnosti jsme také pro letošek zrušili.
Křečany – ekonomiku podpoříme, některé investice uskutečníme, slavnosti také rušíme; jen se
pozastavuji nad tím, proč kraj má zase výjimku a předpoklad je -9% a obcím se avizuje -24%,
proč né všem třeba -15%?
Velký Šenov – rozpracované akce dokončíme; slavnosti rušíme
Lipová – na dotace OSVČ není právní nárok a nedostane se na všechny, v úsporném opatření budou
investice pokračovat; kulturní akce se ruší do konce srpna a možná i do konce roku.
Dolní Poustevna – podle Schillerové půjde o dlouhodobější hledisko cca 5-8let než se ekonomika
srovná, u nás jsme také probrali úsporná opatření, ale akce, které máme započaté a nebo jsou v rámci
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dotací budou pokračovat i nadále, slavnosti a větší kulturní akce pořádané městem jsou do konce září
zrušeny, uvidíme, jak se bude situace dále vyvíjet.
Linhart-senátor – předpokládá se propad o 20% sdílených daní, je to jen predikce co vše může a
nemůže nastat, 26.5.2020 bude schůze poslanecké sněmovny; na webových stránkách MF je
kalkulačka, máme připravené projekty na podporu.
Krásná Lípa – rozpočet máme již upraven na loňskou skutečnost, základní provoz je zabezpečen,
rozpracované a započaté investice dokončíme, domluvme se na společném postupu a za SPRŠ
připravím dopis vládě.

4. Různé
Připomínky a náměty starostů:

– P. Svoboda – převod nemocnice v RBK bude vlastnit Krajská majetková a né Krajská
zdravotní; probíhá výběrové řízení na manažera, ale bez doktorů to nepůjde; měla by se
zachovat interna a chirurgie a do budoucna možná i zpět gynekologie (300porodů za rok) a
dětské oddělení.
Napsat za SPRŠ děkovný dopis za nákup a obnovu provozu. Zároveň požádat o bližší
informace o dalším postu a vizemi.
-

MAS – pan Jemelka odstoupil z předsednictví MAS a členství ukončila další nezisková
společnost, je potřeba zvolit do představenstva valné hromady do roku 2021 nové členy; Pavel
svoboda navrhuje sebe za TUR a za DSO Roberta Holce nebo popřípadě střetu zájmů jiného
starostu ze svazku.

Další zasedání valné hromady SOS:

Úkoly:

5. Závěr
Program jednání byl vyčerpán, předseda p. Holec poděkoval všem za účast a zasedání ukončil
v 9:50hod
V Dolní Poustevně dne 15.5.2020
Zapsala: Ing. Zděnka Šulcová

………. Robert Holec ……
předseda DSO Sever
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Prezenční listina
5. zasedání valné
hromady Dobrovolného
svazku obcí SVAZEKU
OBCÍ SEVER

videokonference
ze dne 15.5.2020 od 9,00 hodin
Obec, Město
Dolní Poustevna

Jméno
Robert Holec

Doubice

Ing. Jan Drozd

Jiříkov

Michal Maják

Krásná Lípa

Jan Kolář

Lipová

Pavel Svoboda

Lobendava

Stanislav Jirásek

Mikulášovice

Ing. Miluše Trojanová

Rumburk

Ing. Lumír Kus

Staré Křečany

František Moravec

Šluknov

Mgr. Eva Džumanová

Velký Šenov

Mgr. Marcela Boháčová

Vilémov

Bc. Zdeněk Černý

Podpis

Host: Ing. Zbyněk Linhart, senátor ……………………
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