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

Zápis z 41. zasedání dne 2. února 2017,
Klub seniorů - Jiříkov
Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
Zahájení, slovo starosty města Jiříkov
Kontrola minulých usnesení
Finanční záležitosti DSO
Organizační záležitosti DSO
Beseda se zástupci Krajského úřadu, Mgr. M. Klika, MBA, Ing. K. Giampaoli,
Ing. I. Vlasáková
6. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.

1. Zahájení:
Předseda DSO SEVER p.Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9:00 hod. 41. zasedání svazku
přivítáním přítomných a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů DSO a
zasedání je usnášení schopné.
Město Jiříkov dokončilo nové chodníky mezi Jiříkovem a Filipovem (rozp. 10 mil. Kč, po VŘ
pouze 5,5 mil. Kč !), byl dokončen vodovod (2,7 mil. Kč). V letošním roce dojde k likvidaci
objektu Hotelu Beseda v centru města (dotace 1,7 mil. Kč, celkové náklady cca 2,5 mil. Kč).
Stále se nedaří zastavit odliv občanů z města, oproti roku 2015 – 2016 ubylo 81 občanů.
M. Maják - požádal přítomné o schválení navrženého programu.
Usnesení č. 1/41/2017: DSO Sever schvaluje program 41. zasedání konaného dne 2.
února 2017 v Jiříkově.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
2. Kontrola usnesení:
M. Maják – všechny body předchozích usnesení jsou splněny.
Usnesení č. 2/41/2017: DSO Sever bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
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3. Finanční záležitosti DSO:
M. Maják – Zůstatky na účtech k 31.01.2017 dle výpisů :
- MONETA Bank : 123 591,22 Kč
- ČNB (především pro dotační tituly) : 2 090,47 Kč
Všem bylo předáno v písemné podobě plnění rozpočtu za období 01.2016 – 12.2016.
Došlo vyúčtování poskytnutých finančních prostředků: Klub cyklistický Krásná Lípa,
Turistický oddíl Rumburk, Arte Musica Jiříkov, Klub českých turistů Dolní Poustevna,
Mopedostorpedos Mikulášovice, 2x Český svaz chovatelů Mikulášovice, Město Velký Šenov,
který vrátil celkovou částku. Vše odpovídá pravidlům o poskytnutí dotace, včetně
stanovených termínů a příslušné spoluúčasti (10%).
Velký Šenov, obec Lobendava a Klub cyklistiky Krásná Lípa požádali o poskytnutí peněžních
prostředků v roce 2017, bude projednáno při schvalování nového rozpočtu.
Dále navrhuje, aby členský příspěvek na rok 2017 zůstal v původní výši, tj. 5,- Kč/občan
(trvale žijící v obci k 1.1.2017).
Usnesení č. 3/41/2017: DSO Sever bere na vědomí zprávu o finančních záležitostech.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 4/41/2017: DSO Sever schvaluje členský příspěvek na rok 2017 ve výši
5,- Kč/občan.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
4. Organizační záležitosti DSO:
M. Maják – v reakci na e-mail starostky města Mikulášovice Ing. M. Trojanové, týkající se
průběhu zasedání DSO Sever v Lobendavě, otevřel diskuzi o dalším řízení a směřování DSO
do budoucna. Otázka občerstvení je mimo jiné výlučnou záležitostí každé obce, setkávání je
tradičně směřováno na osobní kontakty a předávání zkušeností. Webové stránky byly
aktualizovány, v současné době se připravují, ve spolupráci s IT Jiříkov, také nové webové
stránky SPRŠ.
H. Raichart (Vilémov) – rozsah občerstvení byl rozšířen – dobrovolně - na jednání DSO ve
Vilémově. Podle neoficiálních informací sděluje, že město Rumburk do společného
výběrového řízení (dále jen VŘ) na svoz a likvidaci komunálního odpadu nepůjde. Díky DSO
Sever nejsou jednání SPRŠ každý měsíc a podařilo se vyřešit systém financování DSO a
SPRŠ. Zastupitelstvo obce Vilémov doporučuje realizovat společné VŘ na odpadové
hospodářství (dále jen OH).
Ing. M. Trojanová (Mikulášovice) – provedla zdůvodnění svého vyjádření, s důrazem na
řešení vnitřních problémů DSO pouze v okruhu členských obcí. V rámci DSO Sever a SPRŠ
chybí jasné určení programových cílů, lepší vedení a aktualizace internetových stránek,
přehled o korespondenci s dotčenými úřady. Je málo konkrétních výsledků ze společných
jednání starostů (nedořešen psí útulek, podobně odpady).
Mgr. E. Džumanová (Šluknov) – hodnotí kladně význam vzájemných jednání v rámci DSO i
SPRŠ. Zdůrazňuje, že jednání starostů jsou neveřejná, o nahrávání pro rozhlas měli být
všichni informováni a vyjádřit souhlas. Provedla vlastní rozbor zasedání v Lobendavě,
včetně vedení vzájemné diskuze, týkající se například odměn – nevhodné před hosty, nebo
odpadů, s cílem poučit se z případných chyb.
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Dosud není vypracovaná finanční analýza, kdo a v jaké výši uhradí případné společné VŘ na
svoz odpadů. Pokud jsou přítomni hosté, měl by se dodržet čas jejich vystoupení podle
schváleného programu.
P. Svoboda (Lipová) – poukázal na dlouhodobě připravovaný materiál SPRŠ k odpadovému
hospodářství (Studie), včetně doporučení k společnému řešení v rámci Šluknovska. Je
skutečně nutné rozhodnout, kolik je DSO schopno (ochotno) investovat finančních prostředků
do přípravy společného VŘ a zahájit oslovení odpovídající kompetentní firmy. Doporučuje,
aby na webových stránkách byly vyvěšeny především usnesení z jednotlivých jednání,
případně dopisy (pouze po předchozí konzultaci), zároveň vyzývá k otevřené diskuzi, ve
vedení DSO by měl být vždy starosta některého většího města z výběžku. Otázka řešení
odpadů by měla být rozšířena z komunálního i na tříděný, rovněž doporučuje zřízení
společného podniku. Cena za odpady půjde vždy pouze nahoru, je nutné, abychom byli
připraveni. Zúčastnil se projednávání strategického dokumentu Ústeckého kraje, popsal
komplikované řešení při rozdělení Šluknovského výběžku. Setkávání a předávání
zkušeností v rámci DSO i SPRŠ považuje za přínosné.
F. Moravec (Staré Křečany) – společné VŘ na OH je dobrá cesta, která se ale dá vždy
upravit, v případě větších nejasností (např. ekonomických) lze toto řízení také zcela zrušit.
V této oblasti nelze počítat s větší pomocí ze strany Krajského úřadu. Termín ukončení
skládkování 2024 popř. 2026 se nezadržitelně blíží. Nedoporučuje změny ve vedení DSO,
popř. SPRŠ. Doporučuje vzájemnou soudržnost v rámci svazků. ORP Rumburk neplní
v celém rozsahu svou funkci zvlášť ve vztahu k obcím (doposud v Rumburku není tajemník),
chybí koordinační porady.
R. Holec (Dolní Poustevna) – v Dolní Poustevně byla částečně snížena odměna
místostarostovi, popsal někdy komplikovanou situaci v zastupitelstvu města, zvlášť ve vztahu
k funkci místostarosty. V otázce dalšího směřování odpadového hospodářství a společného
výběrového řízení žádají zastupitelé města více informaci k ceně, co toto VŘ přinese městu
apod. Jednal s vedením města Šluknov a doporučuje více pozornosti k Technickým službám
Šluknov ve vztahu k připravovanému VŘ na OH ve výběžku. Usnesení ze zastupitelstva
města Dolní Poustevna není zatím k dispozici, nové jednání ZM bude za cca 14 dnů,
problematika společného VŘ bude znovu na programu.
J. Kolář (Krásná Lípa) – DSO vnímá jako pozitivní subjekt, dochází zde k hodnotné výměně
názorů, poznatků, jedná se (včetně SPRŠ) o účinný společný nástroj ve vztahu k jednání
s centrálními orgány moci, včetně Krajského úřadu a ostatních institucí. Konstatuje někdy
rozpačitý přístup ke spolupráci s ORP Rumburk, Varnsdorf. Doporučuje udržet současnou
strukturu, jednání však realizovat s menším počtem projednávaných bodů. Navrhuje rovněž
zvážit duplicitu ve vedení DSO a SPRŠ. Společné VŘ v rámci odpadového hospodářství
chápe jako první krok, po posouzení zájmu všech obcí musí dojít ke konečnému rozhodnutí o
smyslu tohoto připravovaného VŘ. Nadále dává na zvážení otázku případného zřízení
společného podniku, s cílem optimalizovat využití dostupné techniky v lokalitě, včetně
možnosti společných investic. Například první pokus – dřevitý odpad, zájem o spolupráci
projevila absolutní většina obcí!!, Ing. Hulán připravuje další následné kroky. Spolupráce obcí
se kladně projevila např. v otázce opatrovnictví, znovu se objeví problematika zdravotnictví,
připravuje se strategie Ústeckého kraje (mnoho nesrovnalostí) apod.
9:55 hod přichází zástupce města Rumburk Ing. A. Kittl
Mgr. Bc. P. Šmíd (náměstek hejtmana pro školství, mládež a sport) - nabízí aktivní
spolupráci pro DSO (včetně kontaktů na odpovědné pracovníky Krajského úřadu),
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Šluknovský výběžek bude prioritně jmenován v koaličním prohlášení nového vedení kraje. Již
nyní jsou zahájena jednání o zřízení VOŠ zdravotní ve výběžku. Každá společná strategie
obci z výběžku má reálnou možnost uplatnění ve vztahu k novým orgánům vedení kraje.
V případě přípravy společného VŘ na OH navrhuje požádat Krajský úřad o finanční podporu
na kompenzaci nákladů. Dále informoval o současné situaci řešení veřejné dopravy (zvýšení
platů řidičů autobusů).
9:57 hod. přichází senátor Ing. Z. Linhart
Mgr. Džumanová – město Šluknov musí ve vztahu k vlastním Technickým službám dodržet
80% činnosti pro město. Hledají právní cesty k dalšímu využití tohoto subjektu pro případné
využití také pro okolní obce. Podle dostupných informací z ČEZ Distribuce by elektrické
vedení 110 kV mělo být dovedeno do výběžku v roce 2020.
M. Maják – 24.2.2017 proběhne další SPRŠ, které bude, mimo jiné, řešit náměty pro firmy,
které připraví zadávací podmínky pro společné VŘ na svoz a likvidaci odpadů na Šluknovsku.
V. Vykoukal (Velký Šenov) – je nutné zahájit jednání o podmínkách VŘ na OH, pak teprve
hledat realizační firmu. Pro Velký Šenov jsou odpady zásadní problém, nutně potřebují snížit
celkové množství odpadů. Předpokládá, že při společném VŘ (větší množství odpadů) by
mohlo vést k celkovému snížení ceny. Otázku společného podniku vnímá jako ideální stav.
Rozhodující slovo budou nakonec mít zastupitelé jednotlivých obcí. Upozorňuje rovněž na
značný výkyv v cenách surovin. Společná firma by musela mít jasně definované podmínky.
F. Moravec – apeluje na členy DSO, aby se do budoucna více drželi přijatých usnesení, viz.
termín projednání společného VŘ na OH. Staré Křečany spolupracují s Agenturou pro
sociální začleňování, zvažují zřízení sociální firmy. Již nyní mají vlastní vozidlo pro
odpadové hospodářství. Společná firma na OH je dobré řešení (po zkušenostech ze studijní
cesty).
J. Kolář – vyzývá zástupce obcí k větší pozornosti k současné přípravě „Strategie“ Ústeckého
kraje a vyzývá k zasílání vlastních podnětů. V otázce OH má DSO i SPRŠ zpracovány velice
dobré vstupní podklady vhodné pro společné VŘ, doporučuje vyvolat jednání obcí, které
mají zájem na společném VŘ a zde definovat podmínky.
Mgr. E. Džumanová – město Šluknov bude rekonstruovat radnici a celý úřad se bude
stěhovat do ubytovny v Království (předpoklad do léta 2018), vše je již nyní na webových
stránkách města. Žádá o zveřejnění této informace v tisku a na webových stránkách obcí.
Ing. M. Jemelka – žádá, aby zástupci členských obcí, pokud možno, potvrzovali po obdržení
pozvánky, svou účast na jednání, popř. doplněnou o případné hosty.
M. Maják – s ohledem na předchozí diskuzi nabídl svou funkci předsedy DSO Sever
k dispozici.
Mgr. E. Džumanová – navrhuje, aby pan M. Maják nadále zastával funkci předsedy DSO
Sever.
Ing. A. Kittl – v současné době připravuje město Rumburk určitou formu výběrového řízení
na funkci tajemníka městského úřadu, oslovena byla také ing. Žáková.
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F. Moravec – žádá ORP Rumburk o zvýšenou aktivitu v oblasti metodiky pro obce I. a II.
stupně.
Ing. Z. Linhart (senátor) – státní a krajské orgány zpracovávají mnoho, mnohdy zbytečných
strategií a koncepcí. Nyní je (na Krajském úřadu, resp. SŽDC) strategie nové železniční trati
mezi Varnsdorfem a Seifenesdorfem (resp. Rumburkem), podobně mezi Jedlovou a
Horním Podlužím. Jedná se v čase o těžko realizovatelné záměry, možná na úkor skutečných
potřeb občanů ve výběžku. Tyto záměry nejsou aktuálními požadavky starostů
Šluknovska přesto, že se to takto uvádí!
Usnesení č. 5/41017: DSO Sever potvrzuje ve funkci předsedy pana Michala Majáka
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 1
Usnesení č. 6/41/2017: DSO Sever schvaluje přítomnost pozvaných hostů na jednání
svazku, vždy nejdříve 1. hod. po zahájení zasedání.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 7/41/2017: DSO Sever bere na vědomí nutnost potvrzení účasti na
jednotlivých zasedání svazku, včetně počtu vlastních hostů.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 8/41/2017: DSO Sever ukládá předsedovi svazku regulovat množství
projednávaných bodů v programu zasedání.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 9/41/2017: DSO Sever schvaluje iniciovat v rámci SPRŠ společné jednání
obcí, které souhlasí se společným výběrovým řízením na svozové firmy v rámci
odpadového hospodářství a definovat podmínky.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 10/41/2017: DSO Sever schvaluje zaslání dopisu Sdružení pro rozvoj
Šluknovska na Krajský úřad Ústeckého kraje, týkající se dopravní obslužnosti
Šluknovského výběžku v souvislosti s Plánem dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
2017-2021.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
11:40 hod. přichází Ing. Bc. J. Sembdner
11:45 hod přichází zástupci Krajského úřadu, Mgr. M. Klika, MBA (1. náměstek a zástupce
hejtmana), Ing. K. Gimpaoli (vedoucí oddělení sociální práce) a Mgr. I. Vlasáková (vedoucí
oddělení plánování a rozvoje služeb)
5. Beseda se zástupci Krajského úřadu: (financování sociální služeb)
Mgr. M. Klika, MBA – tam, kde sociální služby působí, musí se rovněž obce určitým dílem
spolupodílet, v roce 2016 dofinancoval Kraj některá pobytová zařízení (městská + nezisková),
o 6 mil. Kč, v současné době je přetlak firem na výstavbu pobytových zařízení. V současné
době 64% osob v krajských zařízeních nemá finanční prostředky na plnou úhradu
(zvýšení poplatků od klientů není aktuální). Metodika byla vypracována po dohodě
s poskytovateli sociálních služeb, úhrady od klientů a pojišťoven jsou rovněž započítávány.
Proběhne revize rozhodnutí směrem k platbám v pobytových zařízení obcí, kraj si je
vědom skutečnosti, že úhrady od klientů (v roce 2017) by měly být započítávány. Nově se
připravuje zákon o sociálních službách. Je chybou, že obcím byla odebrána možnost výplaty
sociálních dávek. Z důvodu podstavu pracovníků na Úřadech práce (chybí cca 900 osob)
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nelze zcela obsáhnout požadovanou kontrolu. Doposud nejsou navíc vysoutěženy systémy na
evidenci dávek! Kraj připravuje návrh změny zákona o hmotné nouzi s omezením na dva
dospělé a čtyři děti.
Mgr. I. Vlasáková – Ústecký kraj bude sledovat, aby maximální dotace do sociálních služeb
nepřesáhla 92%. Vyzývá obce k zpětné vazbě na Kraj, jak jsou NO (neziskové organizace)
využívány. Obce II. a III. stupně musí vždy potvrdit, zda souhlasí se zařazením nového
subjektu v oblasti sociálních služeb do krajské sítě, v každém regionu rovněž spolupracují
pracovní skupiny (pí. Postlerová - oblast péče, pí. Kafková - oblast prevence a poradenství),
rovněž na každém ORP je koordinátor plánování soc. služeb.
P. Svoboda – města a obce mohou jen s obtížemi podporovat neziskové organizace, jedná se
o důležité téma pro krajskou i celostátní reprezentaci. Riziko zániku těchto organizací se stále
zvyšuje. Navrhuje snižování finančních spoluúčasti těchto neziskovek, možná pouze zvýšit
kontrolu, zda skutečně kvalitně plní své poslání.
J. Kolář – v Krásné Lípě je NO jako příspěvková organizace města, působnost v sociálních
službách, je však regionální, některé služby využívá pouze 40% občanů z Krásné Lípy,
zbytek občané z okolních obcí - jedná se o vážný problém. Pokouší se řešit se zástupci obcí,
jedná se o nesystémové opatření.
F. Moravec – chybí metodika pro zaměstnance měst a obcí k řádnému výkonu opatrovnictví.
Ing. K. Giampaoli – není nutné žádat o příspěvky na opatrovnictví, pouze informovat
Krajský úřad o množství opatrovanců. Metodika bude vypracována na MPSV, poté budou
připravována pracovní setkání - školení. Dále informoval o současné problematice Dětských
domovů.
12:45 odchází Mgr. Bc. P. Šmíd
Ing. Bc. J. Sembdner (ředitel Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov) – spolu
s městem Jiříkov připravují nový projekt pro stavbu Domova pro seniory, budou žádat o
dotaci a podporu i Ústecký kraj. Jsou poskytovateli pobytových i terénních (přes 200 klientů)
sociálních služeb v rámci Šluknovského výběžku.
Město Jiříkov aktivně spolupracuje (v roce 2016 finanční podíl ve výši 2 mil. Kč), žádá o
zvýšenou (finanční) podporu ze strany Ústeckého kraje. S ohledem na nižší finanční
prostředky zvažují omezení terénních služeb do odlehlých oblastí výběžku a vyzývá zástupce
obcí k aktivní vzájemné spolupráci.
Mgr. M. Klika, MBA – spolufinancování ze strany Ústeckého kraje na novém projektu
Domova pro seniory zatím nelze potvrdit. Rada Ústeckého kraje vnímá současnou
problematiku Lužické nemocnice v Rumburku, ale doposud však nebyl na tento orgán ze
strany města Rumburk předán žádný oficiální podnět k jednání.
Program dnešního jednání byl vyčerpán, předseda p. Maják poděkoval všem za účast a
zasedání ukončil v 13:45 hod.
Příští jednání DSO SEVER se uskuteční ve čtvrtek 2. března 2017 od 9:00 hod. (členské
obce) oficiální zahájení (pro hosty) od 10:00 hod. ve Velkém Šenově.
Zapsal:
Miroslav Jemelka

Michal Maják v.r.
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tajemník DSO Sever

předseda DSO Sever

V Dolní Poustevně 09. 02. 2017
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