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

Zápis z 36. zasedání dne 22. dubna 2016,
Polyfunkční dům – Staré Křečany
Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
5.

Zahájení, slovo starosty Starých Křečan
Kontrola minulých usnesení
Finanční záležitosti DSO – rozpočet DSO na rok 2016
Organizační záležitosti DSO – nové stanovy DSO
Různé – náměty a připomínky starostů
Závěr

1. Zahájení:
Předseda DSO SEVER p.Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9:00 hod. 36. zasedání svazku
přivítáním přítomných a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů DSO a
zasedání je usnášení schopné. Poté předal slovo starostovi obce Staré Křečany p. F.
Moravcovi.
p. F. Moravec – přivítal hosty a konstatoval, že obec se snaží zpět získat původní majetky a
provádí přípravy projektů na nové dotační období. Zatím se podařilo zateplit Základní školu,
obec zakoupila budovu bývalé fary – budoucí obecní úřad, v objektu současného obecního
úřadu by v budoucnu mohl být objekt Domova pro seniory (rozpočet 42 mil.Kč), zatím se
nepodařilo zbudovat z dotačních prostředků sběrný dvůr.
M. Maják - požádal přítomné o schválení navrženého programu.
Usnesení č. 1/36/2016: DSO Sever schvaluje program 36. zasedání konaného dne
22.března 2016.
Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se – 0
2. Kontrola usnesení:
M. Maják - konstatoval, že uložené úkoly z minulého zasedání v Dolní Poustevně byly
splněny, jako zveřejnění návrhu rozpočtu DSO Sever na rok 2016 na úředních deskách
členských měst a obcí. Schválení příspěvků na podporu akcí ve Šluknovském výběžku na rok
2016, které budou poskytnuty na základě veřejnosprávních smluv.
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Usnesení č. 2/36/2016: DSO SEVER bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
3. Finanční záležitosti DSO:
M. Maják - přítomní byli seznámeni se zůstatky na účtech DSO Sever u ČNB a GE Money
bank, na účtech k 31. 3. 3016 je uloženo:
GE MONEY Bank – 101. 133,32 Kč
ČNB
– 2. 236,07 Kč
Rozpočet svazku měl být vyvěšen ve všech městech a obcích, zatím není zpětná vazba
z Lipové a z Vilémova. K zveřejněnému rozpočtu nebyly žádné podněty ani připomínky.
Předseda p. M. Maják dal hlasovat o návrhu rozpočtu DSO Sever na rok 2016 tak, jak byl
předložen v původní podobě (viz příloha).
Usnesení č. 3/36/2016: DSO SEVER schvaluje rozpočet na rok 2016 v předloženém
z znění.
Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel
se - 0
4. Organizační záležitosti DSO:
p. M. Maják – členové na minulém zasedání DSO obdrželi návrh nových stanov, který byl
připraven na základě připomínek Krajského úřadu Ústeckého kraje. Všechny členské obce
musí tyto stanovy projednat ve svých zastupitelstvech tak, aby tento materiál mohl být
v rámci DSO schválen nejpozději do konce června 2016. Dále upozornil na nutnost konat
2x ročně Valnou hromadu DSO a to např. při schvalování rozpočtu a nebo závěrečného účtu.
Navrhl vypracování zápisů nejpozději do 15. dnů a upozornil, že orgány DSO se volí na
4 roky.
Po diskuzi navrhl úpravu stanov tak, že se z orgánů svazku vyškrtne v čl. VII. písm. d/
tajemník a v článku XII. písm. 1 se provede úprava: Tajemník svazku je administrativním
pracovníkem svazku“. Tyto úpravy předseda zapracuje do nového návrhu a rozešle všem
členským obcím, zároveň provede konzultaci s orgány Krajského úřadu. Tyto stanovy dle
nařízení KÚ ÚK musí být schváleny v jednotlivých zastupitelstvech do konce června 2016.
Všem členům byla předána „Smlouva o protipovodňových opatřeních pro svazek obcí
Sever“ (cena 270 tis.Kč), tato smlouva se týká Lobendavy, Vilémova a Jiříkova. (bez
finanční zátěže pro DSO Sever).
Usnesení č. 4/36/2016: DSO bere na vědomí návrh na úpravu stanov a ukládá všem
členským obcím projednat tyto stanovy v jednotlivých zastupitelstvech do konce měsíce
června 2016.
Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se - 0
Usnesení č. 5/36/2016: DSO SEVER schvaluje „Smlouvu o protipovodňových opatřeních
pro svazek obcí Sever“ s firmou ENVIPARTNER, s.r.o.,Brno, Štýřice, Vídeňská 55 a
pověřuje předsedu svazku podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se - 0
5. Ostatní – připomínky a náměty starostů:
p. M. Maják - upozornil, že na stánkách Mikroregionu Sever je již nyní ke stažení formulář
pro žadatele o příspěvky, včetně formuláře na vyúčtování. Na CD byla předsedovi předána
„Analytická část studie Odpadového hospodářství Šluknovska“, která bude nakopírována
(i pro MAS Český sever) a rozeslána všem členským obcím. Všem obcím byl předána kopie
stanoviska ze zpravodaje Informační servis SMO ČR „Zaměstnanci vykonávající VPP se
vracejí zpět do evidence uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR“ a provedl výklad. Dále
doplnil, že 20. května 2016 bude v Jiříkově na jednání SPRŠ bude přítomna Generální
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ředitelka Úřadu práce Praha, pozváni jsou rovněž zástupci Krajského ÚP a ÚP
z Rumburku, zatím bez potvrzení.
Předseda M. Maják zaslal rovněž dopis předsedovi vlády p. Sobotkovi, týkající se
problematiky veřejného opatrovnictví.
p. F. Moravec – seznámil přítomné s problémy obce v rámci „opatrovnictví“, za činnosti
spojené s touto agendou již zaslal na Ministerstvo financí faktury v hodnotě cca 50 tis. Kč,
Staré Křečany v této souvislosti zvažují žalobu na stát.
Zároveň jako člen Bezpečnostního výboru SMO ČR informoval o nových podmínkách pro
vojenské zálohy. Zatím nejsou adekvátně řešeny úpravy a případné financování pro Sbory
dobrovolných hasičů.
p. ing. Z. Linhart (senátor, 2. místostarosta Krásné Lípy) – v souvislosti s opatrovnictvím
rovněž připravují žalobu na stát (cca 1 mil.Kč), v současné době mají v péči 45 opatrovanců
na jednoho pracovníka. Dále seznámil přítomné s prací v senátu, včetně složité situace pro
města a obce v předškolním vzděláváním - nová zákonná úprava (např. možnost nástupu dětí
již od dvou let do Mateřských škol). Vyjádřil se rovněž k zákonu o státní službě (za poslední
3 roky nárůst 25 tis. státních zaměstnanců !- většinově úředníci).
pí. L. Hausdorfová (Lobendava) – informovala o novém trendu, kdy sběrači kovů vozí tento
materiál do sběren v německém příhraničí.
p. J. Pimpara (Rumburk) – město připravuje žádost o dotaci na rekonstrukci zimního
stadionu a protipovodňový systém. V září proběhnou oslavy 120. výročí rozhledny Dymník
p. Ing. M. Kučera (MAS Český sever z.s.) – MMR schválilo z programu Podpory a obnovy
venkova příspěvek na Inspekční cestu MAS Český sever - DSO Sever (odpady, pozemkové
úpravy), způsobilé náklady jsou133 tis. Kč, z toho 70% je přímá dotace z MMR. MAS Český
sever uhradí nezpůsobilé náklady, každý účastník pak zaplatí cca 1 až 1,5 tis. Kč na dopravu.
Předpokládaný termín Inspekční cesty je září 2016, k dispozici je 20 míst.
p. M. Maják – připomíná, že příští jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska se uskuteční
20.5. 2016 v Jiříkově, další setkání v rámci SPRŠ se pak připravuje na 17.6.2016 ve
Varnsdorfu s hlavním bodem: „Návrhová část optimalizace odpadového hospodářství
Šluknovska“ doporučuje všem starostům, přizvat na toto jednání pracovníky zabývající se
problematikou odpadového hospodářství na jednotlivých městech a obcích.
Příští jednání DSO SEVER se uskuteční v pátek 3. 6. 2016 od 9:00 hod. v Doubici.
Program dnešního jednání byl vyčerpán, předseda p. Maják poděkoval všem za účast a
zasedání ukončil v 11:00 hod.

Zapsal:
Miroslav Jemelka
tajemník DSO Sever

Michal Maják v.r.
předseda DSO Sever

V Dolní Poustevně 26.4. 2016
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