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

Zápis z 42. zasedání dne 2. března 2017,
MěÚ – Velký Šenov
Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, slovo starosty města Velký Šenov
Kontrola minulých usnesení
Finanční záležitosti DSO
Organizační záležitosti DSO
Různé, náměty a připomínky starostů
Závěr

1. Zahájení:
Předseda DSO SEVER p.Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9:00 hod. 42. zasedání svazku
přivítáním přítomných a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů DSO a
zasedání je usnášení schopné.
V. Vykoukal (Velký Šenov) – v současné době žije ve V. Šenově cca 1950 obyvatel, opravili
městskou knihovnu, opravili všechny, nebo postavili nové mosty po povodních. Město
vlastní 26 obytných domů (276 bytů). Bytový fond je poměrně zanedbaný, průběžně se věnují
opravám (snaží se využívat dostupné dotace), v opravených bytech město zvýšilo nájemné o
částku snížených nákladů za topení (současné nájemné činí 27,-Kč/m2). Vybudovali nové
parkoviště u hřbitova, zbudovali novou smuteční síň, místní farnost opravila kostel i
s okolními terénními úpravami (proběhla rovněž veřejná sbírka, bylo vybráno cca 1,2 mil.
Kč). Opravili celkem 15 kmenných památek. Město je vlastníkem vodovodů i kanalizace,
samostatně probíhají potřebné opravy a rekonstrukce (město je odkanalizováno z 84 %)
proběhla revitalizace rybníkům pod Strážným vrchem, připravují další průběžné rekonstrukce
bytového fondu a připravují výstavbu sběrného dvora (více něž 15 mil. Kč dotace – bez
svozové techniky). Mají záměr vybudovat nové chodníky podél všech komunikací (prioritně
směr Brtníky) včetně nového vodovodu a kanalizace. Připravují zahájení kompletní
rekonstrukci (včetně rozšíření) 1.st. ZŠ. Na začátku 2017 prožili kritický týden s obrovským
únikem vody – vyprázdněný vodojem (příčina nebyla doposud zjištěna – nadále hledají a
budou kontrolovat všechny dostupné rozvody), zvažují rovněž zbudování nového vrtu, vše
hradí z vlastních prostředků. Ve spolupráci s Ústeckým krajem připravují záměr (Proj.
dokumentaci) nového přestupního Terminálu (vlak-autobus) s cílem dořešit centrum města.
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M. Maják - požádal přítomné o schválení navrženého programu.
Usnesení č. 1/42/2017: DSO Sever schvaluje program 42. zasedání konaného dne 2.
března 2017 ve Velkém Šenově.
Hlasování: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0

2. Kontrola usnesení:
M. Maják – všechny body předchozích usnesení jsou splněny, byl odeslán zvací dopis na KÚ
(hejtman) – setkání 21.4.2017 – Doubice
Usnesení č. 2/42/2017: DSO Sever bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
3. Finanční záležitosti DSO:
M. Maják – Zůstatky na účtech k 28.02. 2017 dle výpisů :
- MONETA Bank : 220 303,29 Kč
- ČNB (především pro dotační tituly) : 2 080,47 Kč,
Od MAS Český sever má svazek zápůjčku 120 tis. Kč – na výjezdní zasedání OH ( nutno
navrátit), MAS ČS bude vracet 50 tis. Kč (zápůjčka DSOS na provoz). Byly předány nové
účtovací dopisy na rok 2017 (úhrady provést do konce 3/2017).
Další účtovací dopisy byly zaslány na město Jiříkov, obec Vilémov a Lobendava.
Usnesení č. 3/42/2017: DSO Sever bere na vědomí zprávu o finančních záležitostech.
Hlasování: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
10:25 hod. přichází zástupci fi PlanujVylety
4. Organizační záležitosti DSO:
J. Vopálková (PlanujVylety.cz – tel.727882544, Vladimír Ponechal (všekolem.cz – tel.
602665602) – viz příloha prezentace, spolupracují mimo jiné s Min. kultury, SMO ČR, OPS
České Švýcarsko a připravují spolupráci také s Ústeckým krajem. V případě přijetí
předložené nabídky je cena pro DSO Sever 66 144,- Kč, tj. zapojení všech 12 obcí, s obsahem
40 událostí a 80 aktivit.. Pracují na základě objednávky, nebrání se však spolupráci na základě
určité smlouvy. Garance provozu je min. 2 roky.
H. Raichart (Vilémov)– nabídku hodnotí jako přijatelnou a komplexní, včetně navrhované
ceny.
P. Svoboda (Lipová) - doporučuje přijmout nabídku na základě předložené prezentace a
případnou úhradu provést ze společných financí DSO Sever.
M. Maják – navrhuje předloženou nabídku přijmout, s tím, že vstupní poplatek by uhradilo
DSO Sever, ostatní aktivity by si zaplatila každá obec samostatně. Zároveň požádal o vzor
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případné objednávky, DSO Sever připraví návrh závazné smlouvy na dobu neurčitou
s garancí provozu min. 2 roky.
Usnesení č. 4/42/2017: DSO Sever souhlasí s uzavřením smlouvy s fi PlanujVylety na
efektivní propagaci obcí a měst na internetu za cenu 66 144,- Kč, s obsahem 40. událostí
a 80. aktivit a garancí provozu minimálně 2.roky.
Hlasování: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
5. Různé, náměty a připomínky starostů:
F. Moravec (Staré Křečany) – při přípravě společného VŘ na OH doporučuje zakalkulovat
současné plány a přípravy jednotlivých obcí. St. Křečany si již nyní pořizují z vlastních zdrojů
určitou techniku, která by v budoucnu mohla rovněž sloužit např. i ve společném podniku.
Konstatuje, že v okolí Rumburka začíná být nedostatek dobrých stavebních firem.
P. Svoboda – v případě společného podniku (OH) bude třeba zohlednit vybavení a možnosti
jednotlivých obcí, resp. sběrných dvorů.
Okolo Domova důchodců v Lipové jsou církevní majetky obec má zájem tyto pozemky
zakoupit (cca 1890 m2, v restituci oceněno státem cca 650 tis. Kč !!!) , budou dále jednat.
Zúčastnili se také setkání poskytovatelů soc. služeb na K.Ú, kde byla zamítnuta diskuze !!!,
čekají na prováděcí metodiku.
H. Raichart (Vilémov) – podle Asociace realitních kanceláří je ve Šluknovském výběžku
nyní cena nájemného cca 40,- Kč/m2 podlahové plochy.
Vilémov vysoutěžil zpracování Územního plánu z předpokládané ceny cca 1 mil. Kč za
částku 290 tis. Kč.
M. Maják – rozhodující (pro přípravu spol. VŘ) bude jednání obcí (10. 3.2017 od 9:00 - v D.
Podluží) které mají zájem o společné VŘ, a zda každá zúčastněná obec zaplatí příslušný
poplatek z navrhované smlouvy od firmy IWMC, s.r.o. Praha za zpracování „Přípravy a
administrace veřejné zakázky na svoz komunálních odpadů pro vybrané obce SPRŠ“
R. Holec (D.Poustevna) – předložil k osobnímu posouzení návrh nových vnějších omítek na
MěÚ D. Poustevna.
Ing. M. Jemelka – znovu připomíná podnět senátora Z. Linharta o vytvoření zásobníku
nadregionálních, regionálních i místních záměrů z oblasti Šluknovska. Vlastní náměty (s
předpokládanou cenou, termínem realizace a stanovením priority) je možno zasílat
tajemníkovi DSO, resp. SPRŠ, nejpozději do konce 3/2017.
J. Kolář (Krásná Lípa) – nabízí k prodeji starší Avii 16 – pojízdná, prodej je z důvodu
nákupu nového vozidla. Jednal s velitelem Policie ČR v K.Lípě o drogové problematice,
v určitých případech lze řešit minimálně podle přestupkového zákona (pokuta do 15 tis. Kč)
ostatní záleží na aktivitě a samostatném rozhodnutí policisty.
Usnesení č. 5/42/2017: DSO Sever bere na vědomí podnět senátora Z. Linharta
k vytvoření zásobníku neregionálních, regionálních a místních investičních záměrů
z oblasti Šluknovska.
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Usnesení č. 6/42/2017: DSO Sever bere na vědomí nabídku města Krásná Lípa, týkající
se prodeje nákladního vozidla zn. AVIE 16.
Program dnešního jednání byl vyčerpán, předseda p. Maják poděkoval všem za účast a
zasedání ukončil v 12:52 hod.
Příští jednání DSO SEVER se uskuteční v pátek 12. května 2017 od 9:00 hod. (členské
obce) oficiální zahájení (pro hosty) od 10:00 hod. v Krásné Lípě.
Zapsal:
Miroslav Jemelka
tajemník DSO Sever

Michal Maják v.r.
předseda DSO Sever

V Dolní Poustevně 8. 3. 2017
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