DOBROVOLNÝ SVAZEK
OBCÍ SEVER

STARÉ

DOLNÍ POUSTEVNA, DOUBICE,
JIŘÍKOV, KRÁSNÁ LÍPA , LIPOVÁ,
LOBENDAVA, MIKULÁŠOV ICE, RUMBURK,
KŘEČANY, ŠLUKN OV, VELKÝ ŠENOV, VILÉMOV

Zápis z 50. zasedání DSO SEVER
konaného dne 18. května 2018,
Restaurace „Stará hospoda“, Doubice
hostitelská obec Doubice
Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení, slovo starosty obce Doubice
Kontrola minulých usnesení
Finanční záležitosti DSO
Organizační záležitosti DSO
- atletická olympiáda dětí DSO SEVER
5. Ostatní
- informace SÚS provoz Děčín
- připomínky a náměty starostů
6. Závěr

1. Zahájení:
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9:00 hod. jubilejní 50. zasedání
svazku přivítáním přítomných a konstatoval, že jsou přítomni všichni zástupci členů DSO Sever
a zasedání je usnášení schopné.
M. Maják přivítal a představil pozvané hosty, a to zástupce Lužické nemocnice a polikliniky
a.s., Rumburk, místopředsedu představenstva pana Mgr. Ladislava Pokorného, včetně
1. místostarosty města pana Jiřího Pimparu a 2. místostarosty města pana Ing. Aloise Kittla.
Dále představil za Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, vedoucí provozu Děčín, paní Ivanu
Pekařovou a za DSO Tolštejn přivítal předsedu pana Ing. Romana Forferu (Rybniště).
M. Maják - požádal přítomné o schválení navrženého programu, který byl na pozvánce
a požádal, vzhledem k přítomným hostům, o změnu pořadí projednávání jednotlivých bodů.
K programu nebylo připomínek a bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 1/50/2018: DSO Sever schvaluje program 50. zasedání konaného dne
18. května 2018 v Doubici.
Hlasování: pro – 12 proti – 0 zdržel se – 0
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Dále předal slovo starostovi hostitelské Obce Doubice panu Ing. Janu Drozdovi.
Ing. Jan Drozd (Doubice) – Přivítal hosty a přísedící členy DSO Sever. Představil obec
Doubici a její vedení, které funguje jako neuvolněné. Dále mají 1 účetní, 1 zaměstnance na VPP
a několik externistů, kteří pracují na dohodu. Jsou malou obcí s malým rozpočtem. Obec
Doubice od 1.1.2018 provozuje svůj vlastní obecní vodovod, kdy správu a údržbu vodovodu
řeší obec sama ve vlastní režii. Mají 200 odběrných míst. Další věcí, která se podařila v letošním
roce, byla přiznaná dotace na kompostéry v hodnotě 800tis. Kč (kompostéry, drtič zahradního
odpadu, kontejnery na tříděný odpad atd.). Obec hospodaří s dosud vyrovnaným rozpočtem.
Roční rozpočet se pohybuje dlouhodobě mezi 3-3.5mil. Kč. Dotacemi se snaží svůj rozpočet
vylepšit, čerpají všude tam, kde to lze. Plánují velkou investiční akci, a to opravu rybníka na
návsi, která dle projektanta může stát až 8mil. Kč.
V 9:15 hod. se dostavil na 50. zasedání DSO Sever pan Ing. Zbyněk Linhart, senátor Parlamentu
ČR za obvod Děčín a předseda správní rady o. p. s. České Švýcarsko.
M. Maják, v rámci změny pořadí jednotlivých projednávaných bodů zasedání, předal slovo
starostovi Rumburku, a to ve věci zdravotnictví Šluknovského výběžku ve vztahu k Lužické
nemocnici a polikliniky v Rumburku, a také pozvaným hostům v rámci této problematiky.
Ing. Jaroslav Sykáček (starosta Města Rumburk) – Zastupitelé města Rumburk odmítli
nabídku společnosti Penta Hospitals s.r.o., která byla pro Rumburk nepřijatelná. Vedení města
chtělo po uzavření tendru znovu obnovit jednání s Ústeckým krajem. Rada ÚK vydala
stanovisko, že nesouhlasí s obnovením jednání s Městem Rumburk o LNaP. Od zastupitelů
města Rumburk má vedení města a představenstvo nemocnice úkol zajistit restrukturalizaci
nemocnice. I nadále chce Město Rumburk nemocnici zachovat, a to i v omezeném rozsahu než
doposud. Je potřeba zachovat oddělení, která jsou potřebná pro pacienty Šluknovského
výběžku. Město Rumburk se snažilo, co nejdéle udržet 4 zdravotnické obory zdravotní péče ve
Šluknovském výběžku na což bylo ročně vynaloženo z rozpočtu města 20 až 30mil. Kč.
V rámci restrukturalizace dojde i k provozním omezením, a to již v letních měsících redukcí
péče s časovým omezením provozu v nočních hodinách.
Mgr. Ladislav Pokorný – V režii Města Rumburk se již 20 let provozuje akutní lůžková
a ambulantní péče pro 55tis. obyvatel Šluknovského výběžku. Minimálně od roku 2013 je
provoz nemocnice ztrátový. Tato ztráta se každoročně zvyšuje i když vedení nemocnice činí
kroky ke snížení ztráty, ale celý problém spočívá ve velmi špatném systému úhrady zdravotní
péče a úhradové vyhlášky. Úhrada umožňuje pokrýt provozní náklady a platy, ale neumožňuje
jakoukoliv investici. Investice musí provádět vlastník, dle svých možností. Další problém
spočívá v pracovním trhu a personálním obsazení, kdy spousty lékařů, zdravotních sester
a sanitářů odchází pracovat do zahraničí. Tyto problémy nezasáhly pouze naši nemocnici, ale
i zdravotnická zařízení jiných měst v ČR. Možností bylo najít strategického partnera, což se
zatím nepodařilo a tak bylo rozhodnuto o přípravě restrukturalizace s velmi podrobnou
analýzou k následnému jednání se zdravotními pojišťovnami a dalšími dotčenými orgány.
Ing. Roman Forfera (Rybniště – předseda DSO Tolštejn) – Město Varnsdorf na jednání
našeho DSO představilo stav jednání s Krajskou zdravotní, kdy jsou již dohodnuti na pronájmu
15-ti let. Týká se to jednoho patra a operačních sálů, mluvilo se o indikační poradně.
Jan Kolář (Krásná Lípa) – Tuto současnou krizovou situaci jsme doposud neřešili společně,
jako zástupci měst a obcí. V minulosti tu zazněla možnost podpořit nemocnici finančními
prostředky měst a obcí Šluknovského výběžku, a to na investice nebo vybavení nemocnice.
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K tomuto tématu se dále rozpoutala mezi jednotlivými členy DSO Sever obsáhlá diskuze, ze
které vyplynul úkol sestavit pracovní skupinu pro obnovení jednání mezi krajem a starosty měst
a obcí Šluknovska. Úkolem zástupců starostů Šluknovska bude požádat ÚK o jednání zajištění
zdravotní péče ve Šluknovském výběžku a obnovení jednání se zástupci Ústeckého kraje
a Městem Rumburku o převodu (nájmu) Lužické nemocnice pod Krajskou zdravotní, pro
zachování přirozeného centra zdravotní péče ve Šluknovském výběžku, za účasti zástupců
starostů Šluknovského výběžku. Byla sestavena pracovní skupina ve složení – M. Maják
(Jiříkov – předseda SPRŠ), F. Moravec (Staré Křečany), P. Svoboda (Lipová), Ing. R. Forfera
(Rybniště), J. Kolář (Krásná Lípa), Mgr. E. Džumanová (Šluknov). První jednání pracovní
skupiny proběhne dne 23.5.2018 v 10:00 hodin v Rumburku.
Usnesení č. 2/50/2018: DSO Sever ustanovilo pracovní skupinu ve složení Michal Maják,
Roman Forfera, Eva Džumanová, Jan Kolář, František Moravec, Pavel Svoboda, pro
jednání s Ústeckým krajem k zajištění zdravotní péče ve Šluknovském výběžku
a obnovení jednání mezi Ústeckým krajem a Městem Rumburk, ve vztahu k zachování
Lužické nemocnice v Rumburku, za účasti zástupců starostů Šluknovského výběžku.
Hlasování: pro – 12 proti – 0 zdržel se – 0
Ing. R. Forfera informoval DSO Sever o konání Valné hromady Severočeské vodárenské
společnosti, a.s., která proběhne dne 21.6.2018 v Teplicích. Na Aktivu akcionářů SVS, a.s. bylo
konstatováno, že proběhne volba dvou členů do Představenstva. Jeden za Liberecký kraj
a druhý za Ústecký kraj. Zástupci DSO Sever za přítomnosti předsedy DSO Tolštejn
Ing. R. Forfery, se dohodli na delegování do Představenstva SVS, a.s. zástupce Šluknovska
pana Jiřího Pimparu, místostarostu města Rumburk. Předseda DSO seznámí s návrhem
Šluknovska paní Mgr. Marii Blažkovou, primátorkou Města Děčín. Následně bylo přijato
usnesení:
Usnesení č. 3/50/2018: a) DSO Sever navrhuje za Šluknovsko delegovat do Představenstva
SVS, a.s., pana Jiřího Pimparu, místostarostu města Rumburk.
Hlasování: pro – 12 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 3/50/2018: b) DSO Sever ukládá předsedovi DSO SEVER zaslat návrh
delegování za Šluknovsko do Představenstva SVS, a.s., pana Jiřího Pimparu,
místostarostu města Rumburk.
Hlasování: pro – 12 proti – 0 zdržel se – 0
2. Kontrola usnesení:
M. Maják provedl rekapitulaci usnesení ze 49. zasedání, které zabezpečovala Obec Staré
Křečany a uskutečnilo se v Restauraci Dymník v Rumburku. Za hostitelskou Obec Staré
Křečany (13.04.2018) nás přivítal starosta p. František Moravec a seznámil s děním v jejich
městě. Všechny body jednotlivých usnesení byly splněny. DSO Sever uložilo předsedovi zaslat
dopis na SVS, a.s. Teplice, s požadavkem na rozšíření vodovodu - splněno. Seznámeni jsme
byli s projektem „Příběhy našich sousedů“, kde účast (21.600,-Kč) v tomto projektu je na
jednotlivých obcích. DSO Sever schválilo podání žádosti do výzvy OPERAČNÍ PROGRAM
zaměstnanost prostřednictvím MAS Český Sever, kde se pověřil předseda zastupováním při
přípravě projektu - trvá. Dále byla projednána organizační příprava atletické olympiády dětí
DSO Sever - trvá. Dále jsme byli seznámeni tajemnicí města Rumburk k „Opatření obecné
povahy“. Schválena byla úhrada členského příspěvku SPRŠ na rok 2018 ve výši 20.000,-Kč
- splněno a úhrada členského příspěvku MAS Český Sever na rok 2018 ve výši 500,-Kč
- splněno. Byly schváleny Dohody o poskytnutí investičního příspěvku na spolufinancování
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akce „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Sever“, mezi obcí Lobendava, Vilémov
a městem Jiříkov - splněno. Následně bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 4/50/2018: DSO Sever bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování: pro – 12 proti – 0 zdržel se – 0
3. Finanční záležitosti DSO:
Rozpočtové změny roku 2018
M. Maják předložil finanční záležitosti týkající se návrhu Změny rozpisu rozpočtu č. 1 DSO
Sever na rok 2018. K tomuto bodu bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 5/50/2018: DSO Sever schvaluje Změnu rozpisu rozpočtu č. 1 DSO Sever.
Hlasování: pro – 12 proti – 0 zdržel se – 0
Stav účtů k 17.05.2018
Přítomní zástupci členských obcí DSO Sever byli seznámeni se stavem účtů u jednotlivých
bank.
Zůstatky na účtu k 17.05.2018:
MONETA Bank: 100.060,40 Kč
ČNB:
4.820.000,87 Kč
Závěrečný účet DSO Sever na rok 2017
Dále byl předložen návrh Závěrečného účtu DSO Sever za rok 2017, který je potřeba vyvěsit
na úřední desky členských obcí. Přítomní přijali usnesení:
Usnesení č. 6/50/2018: DSO Sever ukládá členům DSO Sever vyvěsit Závěrečný účet DSO
Sever za rok 2017 na úředních deskách jednotlivých měst a obcí na 15 dní.
Hlasování: pro – 12 proti – 0 zdržel se – 0
Úhrada za provedení přezkumu hospodaření
M. Maják předložil daňový doklad (fakturu) za provedení přezkoumání hospodaření za
rok 2017, a to ve výši 8.500,-Kč. Bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 7/50/2018: DSO Sever schvaluje úhradu finančních prostředků za provedení
přezkumu hospodaření, ve výši 8.500,-Kč.
Hlasování: pro – 12 proti – 0 zdržel se – 0
4. Organizační záležitosti DSO:
Atletická olympiáda dětí DSO SEVER
M. Maják přednesl přísedícím členům zamítnutí žádosti o dotaci v dotačním programu
„Sport 2018“, z důvodu neoprávněného žadatele (neoprávněný spolek při žádosti o dotaci).
Žádosti o dotace mohou podávat pouze tělovýchovné jednoty.
M. Maják společně s J. Reinem znovu podají žádost o dotaci do Fondu Ústeckého kraje.
Usnesení č. 8/50/2018: DSO Sever pověřuje předsedu DSO Sever podáním žádosti do
Fondu ústeckého kraje o finanční podporu akce „Atletická olympiáda dětí DSO Sever“.
Hlasování: pro – 12 proti – 0 zdržel se – 0
P. Svoboda seznámil přítomné s průběhem plnění úkolu, kdy byl pověřen k zajištění
skleněných pohárů, a to putovního poháru logem DSO Sever a pohárů za umístění včetně ceny:
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Putovní pohár
6.500,- Kč
1. místo
1.800,- Kč
2. místo
1.350,- Kč
3. místo
950,- Kč
M. Maják upozornil na to, že finanční prostředky na účtech nejsou v dostatečné výši pro
zajištění konání Olympiády dětí DSO Sever, než obdržíme finanční výpomoc z ÚK na základě
žádosti, bude proto všem v případě potřeby zaslána podílová faktura. Bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 9/50/2018: DSO Sever pověřuje pana Pavla Svobodu k zajištění skleněných
broušených pohárů na „Atletickou olympiádu dětí DSO Sever“.
Hlasování: pro – 12 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 10/50/2018: DSO Sever schvaluje podílové faktury ve výši 6.000,- Kč, za
jednotlivé obce a města DSO Sever, k zajištění „Atletické olympiády dětí DSO Sever“.
Hlasování: pro – 12 proti – 0 zdržel se – 0
P. Svoboda (Lipová) navrhl začlenit žáky z devátých ročníků, které jsou narozené v roce 2002,
do atletické olympiády.
J. Rein informoval přísedící o vyrobených a zaplacených medailích, o připravených plakátech
na propagaci a souhlasil s přidáním žáků devátých tříd narozených v roce 2002, do atletické
olympiády. Dále budou připraveny a postaveny stany. Trička jsou objednány. Zabezpečeny
a zajištěny jsou rozhodčí, pořadatelství, časomíra, exhibice a moderátor.
Dále požádal, aby se před konáním akce zorganizovalo setkání lidí, kteří dávají soutěžící tým
dohromady, a to v rámci podrobné organizace na místě akce. Dohodnut byl termín schůzky se
zástupci škol soutěžících týmů, na den 12.06.2018 v 15:00 hodin, na atletickém stadionu
v Rumburku.
J. Rein požádal členy DSO Sever o zaslání kontaktů na všechny kapitány týmů. Tímto vznikl
úkol pro všechny starosty členských měst a obcí. Bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 11/50/2018: DSO Sever rozšiřuje soutěžící o ročník 2002, žáky 9 tříd.
Hlasování: pro – 12 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 12/50/2018: DSO Sever ukládá členům DSO o poskytnutí kontaktů,
na kapitány jednotlivých týmů panu J. Reinovi.
Hlasování: pro – 12 proti – 0 zdržel se – 0
5. Ostatní:
Informace SÚS provoz Děčín
M. Maják požádal o slovo paní Ivanu Pekařovou k podání informací ke komunikacím
na Děčínsku.
I. Pekařová (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – vedoucí provozu Děčín) informovala o
plánech pro letošní rok týkající se Šluknovského výběžku. Seznámila členy DSO Sever
s pokládkou povrchů komunikací v letošním roce, a to v Karlově údolí, Horním Podluží,
Krásné Lípě, Doubici. Dále povrchy v Dolním Podluží, Horním Podluží, Dolní Chřibské
a ve Šluknově v Královské ulici. Ve čtvrtek 24.5.2018 bude zahájena rekonstrukce opěrné zdi
v Horní Poustevně na Karlíně. Dále rekonstrukce mostu v Horním Jindřichově přes Mandavu.
V obcích a městech probíhá sekání krajnic.
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J. Drozd (Doubice) – Stihne se v Doubici opravit komunikace, po opravě propusti nad
Obecním úřadem do cyklistického závodu?
I. Pekařová – Předpokládáme, že ano.
Paní I. Pekařová dále informovala, že celý Ústecký kraj sjednotí nátěry zábradlí na propustcích
a vodních tocích na mostech v nebeské modři.
H. Raichart (Vilémov) – Chtěl bych připomenout opravu komunikace u stadionu nahoru
k nádraží ve Vilémově. Dále, kdy se budou dělat komunikace z Velkého Šenova do Vilémova,
včetně propustek.
I. Pekařová – Ano nebráníme se tomu a máme to v plánu.
P. Svoboda (Lipová)- Upozornil na nebezpečné úseky na k.ú. Lipová - Liščí, krajnice, ohledně
frézování. Dále úzké silnice z Lipové na Vilémovskou míli.
F. Moravec (Staré Křečany) – Poděkoval pí. Pekařové za dlouholetou spolupráci a upozornil
na špatný stav komunikace Staré Křečany – Panský nad Brtníky. Dále sdělil informaci
o chybějících zásněžkách na Brtníky.
I. Pekařová – Zásněžky byly osazovány a v letošním roce smlouva se zásněžkami končí,
protože v září roku 2018 končí udržitelnost projektu.
R. Holec (Dolní Poustevna) – Upozornil na Vilémovskou silnici a nutnost namalování
středových čar.
Informace ke kůrovci (lýkožrout smrkový)
Ing. J. Drozd (Doubice) – Kůrovec (lýkožrout smrkový) je nejobávanější škůdce smrkových
porostů posledních let. Tento škůdce stoupá geometrickou řadou. Jedná se o celorepublikový
problém, kdy situace v Čechách je alarmující a na Moravě dokonce katastrofická. Teplo
a sucho, je rájem pro kůrovce. Správa národního parku České Švýcarsko se také potýká s tímto
škůdcem. V Národním parku Saské Švýcarsko se přestalo zasahovat proti kůrovcům a také se
nebudou zpracovávat polomové dřeviny, které podporují rozvoj kůrovce. Na české straně se
nebude proti kůrovcům zasahovat ve vybraných lokalitách. Obranou proti škůdcům je pokácení
dřevin a nebo jejich chemické ošetření. V rámci Lesů ČR., s.p. se proti kůrovcům zasahuje a
provádí intenzivní ochrana. Provedou sanaci, ošetří insekticidem.
Připomínky a náměty starostů
Ing. Z. Linhart navrhl, aby zástupci pro jednání s Ústeckým krajem ohledně zdravotnictví na
Šluknovsku připravili několik témat, zásadních věcí, na jednání s panem Mgr. Richardem
Brabcem, poslancem Poslanecké sněmovny PČR a 1. místopředsedou vlády a ministrem
životního prostředí, který je pozván na SPRŠ, které se bude konat dne 8.6.2018 v Lipové.
K tomu dává k dispozici svého asistenta Radima Burkoně.
M. Maják připomněl členům DSO Sever, že dne 6.6.2018 má proběhnout hodnocení
výběrového řízení na odpady Šluknovska, které se uskuteční v Jiříkově.
H. Raichart (Vilémov) – Informoval o opakujícím se příchozím projektu České pošty, s.p.
„Partner“ do obce Vilémov. Jednání se zástupcem České pošty, s.p. s p. Vlkem proběhne
v měsíci červnu letošního roku.
Mgr. E. Džumanová (Šluknov) – Podala informaci, kdy Město Šluknov přistoupilo
k „Opatření obecné povahy“.

6

Příští zasedání DSO SEVER se uskuteční v pátek 15. června 2018 od 9:00 hod. v Lipové.

9. Závěr:
Program dnešního jednání byl vyčerpán, předseda p. M. Maják poděkoval všem za účast
a zasedání ukončil ve 13:15 hod.
V Jiříkově dne 30.05.2018

Zapsala: pí Šárka Fojtová

Michal Maják v.r.
předseda DSO Sever
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