DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
SVAZEK OBCÍ SEVER

STARÉ

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

Zápis ze 8. valné hromady Svazku obcí SEVER
dne 27.9.2019 od 9:00hod

Mikulášovic rozhledna Tanečnice
Přítomni: členové

svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha

Program jednání:
1.

Zahájení, schválení programu

2.
3.

Kontrola usnesení

4.
5.
6.
7.
8.

Finanční

záležitosti
- zůstatky na

Tomáš

účtech

- informace o výsledku dílčího přezkumu hospodaření za uplynulé období 2019
Kvasnička, Singltrek

JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová,

insolvenční správkyně

Jaroslav Foldyna, poslanec PČR
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.
8. zasedám valné hromady svazku přivítáním přítomných a konstatoval, že jsou přítomni dle
prezenční listiny zástupci 11 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.
Předseda přivítal

všechny přítomné a předal slovo zástupci hostující obce.

Ing. Miluše Trojanová představila přítomným hostitelskou obec a informovala o projektu Singltrek.
Popsala provedené, ale i plánované akce v letošním roce a do budoucna. Nákup staré pekárny,
rekonstrukce objektu úřadu a stále opakující se opravy silnic a cest.
Místostarosta představil zpracovaný plán prevence kriminality, který je specifický pro jejich město
a zahrnuje kamerový systém ohrožených lokalit, nákup nového vozu pro asistenty prevence
kriminality. Plán má za cíl smžit kriminalitu ve městě.

2. Kontrola minulých usnesení
Robert Holec provedl rekapitulaci usnesení ze 7. zasedání VH, které se
(30.6.2019).

uskutečnilo

ve

Vilémově

Usnese!Ú přijatá na 7. zasedání valné hromady Svazku obcí Sever byla splněna.
Jednalo se o schválení
Usnesení č. 20/3/2019:
DSO Svazek obcí Sever pověřuje předsedu k jednání s paní
v této záležitosti. - pozvat na příští zasedání
-PROBÍHÁ

Vyčítalovou

o dalším postupu

Usnesení č. 32/6/2019:
DSO Svazek obcí Sever schvaluje Rozpočtové opatření č. 2.

-SPLNĚNO
Usnesení č. 33/6/2019:
DSO Svazek obcí Sever schvaluje zadat zakázky: Vedení a administrace realizace, žádosti o
platbu, monitorování a vypořádání pro,jektu „Strategické i'ú:ení v obcích DSO Sever"
registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_ 080/0009947, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná
správa této firmě:
PARTNERSTVÍ PRO ČESKÝ SEVER, z.s., Mariánská 475, 40747 VDF, IČ: 27041450 za maximální
cenu 263.000,-Kč včetně DPH, na základě vyúčtovaných nepřímých nákladů projektu.
Dále pověřuje předsedu k uzavření a podepsání příkazní smlouvy na tuto zakázku.
Zasláno první plnění 100.000,-Kč
-SPLNĚNO
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Jiné uložené úkoly.
Úkol : pozvat
Krizové řízení ORP Rumburk- slovo Ivona Vyčítalová - tajemník BR - omluvena, pozvání na příští
zasedání valné hromady
Tomáš Kvasnička, Singltrek
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, insolvenční správkyně
Jaroslav Foldyna, poslanec PČR
-SPLNĚNO

3.

Finanční záležitosti:

Stav účtů k 27.09.2019
Přítomní zástupci
jednotlivých bank.

členských

obcí DSO Svazek obcí Sever byli seznámeni se stavem

Zůstatky na účtu

k 27.09.2019:

účtů

u

MONETA Bank 257.127,12 Kč - 100.000,Kč úhrada služeb za 1. etapu projektu
ČNB:
48.039,05 Kč
Hlasování: pro - 11 proti - O zdržel se - O

Usnesení č. 33/8/2019:
DSO Svazek obcí Sever bere na vědomí zůstatky na účtech u ČNB ve výši 48.039,05 Kč,
u MONETA Bank ve výši 257.127,12 Kč.
Dar místopředsedovi spolku iako uznání

Usnesení č. 34/8/2019:
DSO Svazek obcí Sever schvaluje úhradu za zakoupení 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.

Informace o výsledku dílčího přezkumu hospodaření za uplynulé období 2019
Přítomní zástupci členských obcí
přezkumu hospodaření za uplynulé

DSO Svazek obcí Sever byli seznámeni o výsledku
období 2019.

dílčího

Hlasování: pro - 11 proti - O zdržel se - O
Usnesení č. 34/8/2019:
DSO Svazek obcí Sever bere na vědomí tuto zprávu.

4.

Tomáš

Kvasnička,

Singltrek

Předseda informoval/předal slovo panu Kvasničkovi.
Ten představil produkt cestovního ruchu, a to ve formě
= Singltrek- Nové Město pod Smrkem.

terénní jízda na kole, tzv. terénní turistika
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Co je Singltrek, jedná se o síť jednostopých cest a stezek-80cm šíře a různého výškového rozdílu,
zážitky v přírodě a rozvoj cestovního ruchu v okolí.
Podobné bychom mohli vytvořit tady a Dolní Poustevna a Sebnitz již začali jednat, že by se mohlo
jít - po severní hranici, až na Nejsevernější bod ČR.
Dotazy a odpovědi:
jak vysoké jsou první investice a kdo je hradí - v případě Nového Města pod Smrkem se jednalo o
soukromé zdroje a sdružení obcí + lesy čr (ty už nejdou); udržitelnost v nákladech dělá 2,5%
z investice a celková udržitelnost je za cca 5% s tím, že návštěvník nehradí vstupné;
lesům se platí = zatím ne, vynětí z lesního půdního fondu se bude muset uhradit;
bezpečnost - vstup do lesa je vždy na vlastní nebezpečí, ale záchranné složky musí být také
připraveny;

rizika - pojištění projektant, vstupy s informacemi a na stezkách revizní řád a kontroly, užívání lesa
na v ČR na vlastní zodpovědnost;
přeshraniční spolupráce včetně Sohlandu - v Německu se naráží na politickou nevoli - velký
evropský projekt by bylo lepší
Jak bude zajištěn souběh a křížení singltreku a pěší turistiky a cykloturistiky - musí se akceptovat
princip zákonného pořádku, nebo inženýrsky, nenarušit uživatelský komfort a nezpůsobit konflikt,
souběh je projektován většinou ve stoupání, kdy je pomalejší;
MMR nabízí možnosti investic 50% spoluúčast - Smil.
Les a kůrovec - bezpečnost ohledně usychání porostů nastojato, tento problém je u všech
turistických tras.
Odhadované náklady a časové náklady - jek dalece jsou připraveni na německé straně? stezka =
480.000,-bez DPH+ přípravy (12-15%) stezek by měla být cca 100km a 3/5 jsou na českém území,
cca 50mil. Kč
Čtvrtek, pátek prohlídka na místě - domluvíme.
Prezentace bude zaslaná.

5.

JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, insolvenční správkyně

+Mag.Novotná
Předseda předal

slovo

Insolventní správkyně na úvod položila důležitou otázku:
,,Rumburskou nemocnice chcete či nechcete udržet a zachovat?"
- jednoznačně zachovat, ale v případě neudržitelnosti aspoň Varnsdorf, bez
dostupnosti nemocnice k naléhavému, ale i následnému ošetření si neumíme
představit, dojezd pro seniory hlavně bez osobních aut je neúnosně daleký a náročný
:"Pověst

této nemocnice není moc dobrá, je z vaší strany

nějaká naděje

na

zlepšení?"
- Emergenci 24hod.
JUDr. - primární zodpovědnost mám k věřitelům, ale je jasné, že vy máte opačnou
prioritu, a to je zajistit dostupnou zdravotní péči pro své občany. VZP a ostatní
pojišťovny včetně ministerstva si uvědomuje, že rumburskou nemocnici potřebují, ale
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vzhledem k hospodaření s veřejnými
jak je upravili pro tento rok.

prostředky

nemohou ještě vylepšit úhrady, než

Ztráta - co to je za peníze - Tisková zpráva
Výše současného dluhu - cca 100mil.Kč
Měl by pomoc kraj či krajská zdravotní ....... .
Kraj - jaký zájem má kraj; pozice kraje; ...... politicky se drží zpátky,

nepřebral

zodpovědnost.

Management v RBK - vše by měl dělat i nadále, ale nemám v něm oporu, a tak
zasahuji i do těchto záležitostí. Reorganizace či konkurs - o úpadku rozhodne
věřitelský výbor.
Způsoby financování - všechny peníze se soustřeďují u mě a já uvolňuji prostředky
pouze u prověřených úhrad.
6.

Jaroslav Foldyna, poslanec PČR

Předseda

informoval o návštěvě pana poslance a předal mu slovo
Ten reagoval na nastalou diskusi o rumburské nemocnici.

7. Různé:
Debaty ohledně pojišťoven a dotazy v rámci úhrad zdravotní péče. Formulář S2
Počet brožurek o klinice.
Pracovní skupina - 7pojišťoven už je zaregistrováno+ starosta Vilémova a Dolní Poustevny.
SPRŠ Rybniště
Euroregion Labe - olympiáda.
Dotazy ohledně krizového štábu el.energie-na příští zasedání pozvat paní Zubraničanovou = VH
llOkW.
Vesnice roku - poděkování panu starostovi Lipové Pavlu Svobodovi
Pavel Svoboda - poděkoval a informoval o průběhu celé soutěže a pozval na oficiální vyhlášení
5.10.2019 do Lipové.

Připomínky

a náměty starostů

Pavel Svoboda - policie se řeší s ministrem - bezpečnostní výbor;
jde o celorepublikový problém; ponechat ve Velkém Šenově v rámci centralizace, to má logiku

Další zasedání valné hromady SOS ve Šlulmově - Rožany 25.10.2019 v 9:00hod na Starém
Mlýně.

Úkol
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Závěr:
Program jednání byl
ve 15:00 hod

8.

vyčerpán, předseda

p. Holec

poděkoval

všem za

účast

a zasedání

ukončil

V Mikulášovicích dne 30.6.2019
Zapsala: Ing. Zděnka Šulcová

Svazek obcí SEVER
IČ::70810141

Lipová 422. 407 81 Lipová
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