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

Zápis z 43. zasedání dne 12. května 2017,
MěÚ – Krásná Lípa
Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha

Návrh programu jednání :
1)
2)
3)

4)
5)

6)

Zahájení, slovo starosty Krásné Lípy
Kontrola usnesení
Finanční záležitosti DSO - rozpočet DSO na rok 2017
- finanční podpora regionálním akcím v roce
2017
- finanční příspěvky obcím v roce 2017
Organizační záležitosti DSO - výběr dodavatele na akci „Protipovodňová
opatření pro Svazek obcí Sever“,
Ostatní - prezentace nabídky multimediální procházky pro oblast
Šluknovsko
- připomínky a náměty starostů
Závěr

1. Zahájení:
Předseda DSO SEVER p.Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9:00 hod. 43. zasedání
svazku přivítáním přítomných a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina
členů DSO a zasedání je usnášení schopné
J. Kolář (Krásná Lípa) – 3.600 obyvatel, nezaměstnanost necelých 8%, letošní
rozpočet je cca 58 mil. Kč, 5-6 mil. Kč se snaží odkládat na budoucí investice, popř.
vlastní financování, v roce 2017 počítají na investiční činnost s částkou cca 36 mil.
Kč, žádosti o dotace jsou v rozsahu cca 65 mil.Kč, např. sběrný dvůr, projekt na
Muzeum turistiky apod. V roce 2016 byla dokončena kanalizace, obyvatelé se
připojují (viz dotační program města). Ekonomika nové kanalizace je zatím
problémová (záporné nájemné cca 600 tis.Kč). Nabízejí stavební pozemky zdarma,
nyní cca 20 pozemků v přípravě na výstavbu, evidují další zájem. Pozitivně se
rozjíždí cestovní ruch, Dům ČŠ má roční návštěvnost cca 40 tis. návštěvníků.
Postupně se rozbíhají privátní aktivity, např. zvětšení pivovaru Falkenstein,
čokoládovna jako sociální podnik, několik kaváren a cukráren, 3 pekárny. Prodejnu
typu supermarketu se zatím nepodařilo zajistit. Negativní jsou, mimo jiné, problémy
s nedostatkem parkovacích míst oblasti katastru.
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Následně byl představen a okomentován videosnímek současné Krásné Lípy
(hodnota cca 20 tis. Kč).
M. Maják - požádal přítomné o schválení navrženého programu.
Usnesení č. 1/43/2017: DSO Sever schvaluje program 43. zasedání konaného
dne 12. května 2017 v Krásné Lípě. Hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se – 0
2. Kontrola usnesení:
M. Maják – všechny body předchozích usnesení jsou splněny, byl okomentován
projekt „Plánuj výlety“, obce budou postupně osloveny. Byl doplněn zásobník
investičních akcí obcí Šluknovska a připraven dopis premiérovi Sobotkovi (odeslání
je zatím pozastaveno s ohledem na současný polit. vývoj).
Usnesení č. 2/43/2017: DSO Sever bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se – 0
9:39 hod. přichází starosta města Rumburk, Ing. J. Sykáček
9:44 hod. přichází starosta Lipové p. Svoboda, ing. Hulán
3. Finanční záležitosti DSO:
p. I. Hoťová (ekonom) – návrh rozpočtu včetně návrhu závazných ukazatelů (viz
příloha) na rok 2017 vyvěsili členské obce na veřejných deskách, je zde uvedena
dotace na protipovodňová opatření, příspěvky apod. Všechny finanční záležitosti
týkající se DSO Sever je nutné uvádět na veř. deskách, popř. uvést odkaz na www.
stránky svazku.
Usnesení č. 3/43/2017: DSO Sever schvaluje rozpočet pro rok 2017 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
6.833.600,- Kč
Financování ve výši
126.700,- Kč
Celkové zdroje rozpočtu ve výši
6.960.300,- Kč
Běžné výdaje ve výši
436.800,- Kč
Kapitálové výdaje ve výši
6.523.500,- Kč
Financování ve výši
0,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
6.960.300,- Kč
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
M. Maják – žádosti o příspěvek na rok 2017:
- 36. ročník cyklistického závodu Tour de Feminin, Krásná Lípa – 36 tis. Kč
- Arte Muzica Jiříkov, 11. ročník mezinárodních varhanních koncertů – 10 tis. Kč
- Tour de Zeleňák, Rumburk, Mgr. J. Novota – 25 tis. Kč, cykl. závod Okolo Vlčí hory
- město Velký Šenov, publikace k 110 výročí města – 15 tis. Kč
- obec Lobendava, oprava dvou soch v Getsemanské zahradě, 1x 54 tis. Kč, 1x 57
tis. Kč, obec žádá o spolupodíl na některé z uvedených soch
Ing. M. Kučera (MAS Český sever) – zpracuje pro obec Lobendava přehled
dotačních možností čerpání fin. prostředků na sakrální památky.
Usnesení č. 4/43/2017: DSO Sever schvaluje žádosti o finanční příspěvek:
- 36 tis. Kč na 36. ročník cyklistického závodu Tour de Feminin
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- 10 tis Kč na 11. ročník mezinárodních varhanních koncertů Jiříkov –Arte
Muzica
- 15 tis. Kč na publikaci města Velký Šenov k 110. výročí města
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 5/43/2017: DSO Sever schvaluje finanční příspěvek na cyklistický
závod Tour de Zeleňák ve výši 10 tis. Kč.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 6/43/2017: DSO Sever zamítá finanční příspěvek na cyklistický
závod „Okolo Vlčí hory“.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 7/43/2017: DSO Sever schvaluje finanční příspěvek 5 tis. Kč obci
Lobendava, k využití na dotace a pokračování oprav soch v Getsemanské
zahradě.
Hlasování: pro – 7 proti – Ing. Džumanová, Ing.Trojanová zdržel se – P. Svoboda
4) Organizační záležitosti DSO:
Výběr dodavatele na akci „Protipovodňová

opatření pro Svazek obcí Sever“

M. Maják – předložil písemné materiály a provedl výklad přípravy a vyhodnocení
nabídek na „Protipovodňová opatření pro DSO Sever“.
Objemové odpady ve Šluknovském výběžku : nakládání s dřevitou hmotou
Ing. Hulán (ProEko Vdf) – provedl prezentaci – objemové odpady- nakládání
s dřevitou hmotou (viz příloha). Nabízí všem obcím zdarma provedení vzorkování.
Pokud se obce ve výběžku dohodnou (Varnsdorf volí vlastní cestu), mohla by
s dřevitou hmotou každý týden min. jedna souprava zajíždět do zpracovny v Jihlavě
(Kronospan) – pokrývají trh v celé střední Evropě!
F. Moravec – doporučuje zvážit možnost pořízení technického vybavení na drcení
dřevní hmoty. Nabízí rovněž možnost využitá kapacit (zázemí) odpadového
hospodářství obce Staré Křečany. Pokud bude znovu zavedená „veřejná služby, lze
využít (mimo VPP) na práce ve vozových dvorech také osoby z tohoto titulu.
J. Kolář – využitím spolupráce s ing. Hulánem byla úspora fin nákladů na
objemovém odpadu – dřevitá hmota, celkem 25 tis. Kč. Akce proběhla bez problémů
! Doporučuje vytipovat 2-3 místa ve výběžku (Rumburk, St. Křečany, Mikulášovice ?),
k soustřeďování dřevní hmoty pro další distribuci. Ing. Hulán zatím provedl veškerou
spolupráci zcela zdarma!
Obce si budou také muset doladit vzájemné technicko-administrativní podmínky.
M. Maják – doporučuje obcím : Rumburk, St. Křečany, Mikulášovice, aby případnou
vzájemnou dohodou určili pouze dvě místa jako shromaždiště na svoz dřevité hmoty
v rámci Šluknovska.
Usnesení č. 8/43/2017: DSO Sever schvaluje výsledek hodnocení a pořadí
nabídek na „Protipovodňová opatření“, 1. místo fi. Bártek rozhlasy s.r.o.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
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Usnesení č. 9/43/2017: DSO Sever bere na vědomí informace o nakládání
s dřevitou hmotou v rámci Šluknovska .
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
5) Ostatní - prezentace nabídky multimediální procházky pro oblast
Šluknovska.
Připomínky a náměty starostů.
R. Exner (exner.roman@infopromotion.cz, tel. 777705043) – provedl prezentaci
multimediální procházky pro oblast Šluknovska (viz příloha).
- nově dokončili „Novoborsko“, cílem je propojit celou republiku
- jednotlivá místa nabízí zpracovat za cenu 2.500,- Kč, při objednání alespoň 25
míst. Cena je na klíč tzn. se všemi náklady,,cestovným na místa a kompletní
výrobou
- města a obce (sdružení), která přesáhnou cca 18 -20 tis.obyvatel získají slevu
až 20% !
- při pořízení cca 2-3 míst pro jednotlivé obce jsou náklady maximálně do 6.000,- Kč
- prezentaci jsou připraveni spravovat sami – 300,-Kč/rok
- snímky doporučují provádět v letním období
M. Maják – doporučuje obcím projednat v zastupitelstvech, jednotlivá místa si obce
zvolí a objednají samostatně , DSO Sever zašle za každou obec objednávku na
jedno místo. Doporučuje, aby základní místa byly: radnice a náměstí.
Ing. M. Kučera – Projektový záměr: „Strategické řízení mikroregionů v území
MAS Česká sever, z.s.“
Informace z MAS- byla vyhlášená první dotační výzva přes PRV, doporučuje obcím
zvážit titul „Technika do lesů“ (50% dotace, 5 let udržitelnost), v červnu bude OP
zaměstnanost, v červenci pak IROP přes MAS, proběhnou semináře. DSO Tolštejn
získal dotaci na „Příklady dobré praxe“, předpoklad výjezdu 10.-12. října.
V rámci MAP je plánován výjezd ředitelů škol na Vysočinu a dále zájezd žáků
k potencionálním zaměstnavatelům.
Do proj. záměru „Strategického řízení mikroregionů…“ by mohlo vstoupit DSO
Sever, DSO Tolštej a OPS České Švýcarsko. Příslušné materiály byly předány všem
členským obcím, max. délka 24 měsíců, max. výše způsobilých výdajů 2 mil. Kč,
míra podpory 95%, vlastní spoluúčast 5%. Nositel projektu DSO Sever, realizace
1.1.2018-31.12.2019, OP Zaměstnanost. Provedl výklad k předmětu projektu, MAS
nabízí k využití vlastní prostory. Projekt musí být podán do 15. 6. 2017. Žádost
zpracuje MAS. Předložený rozpočet je zatím orientační, bude dále dopracován.
P. Svoboda – jedná se o složitou problematiku, přesto doporučuje ke schválení, kdo
ponese z odpovědnost ? Každé DSO by si mělo samostatně určit, jaké potřeby a
požadavky bude v rámci projektu uplatňovat, na DSO Sever by platila částka 1,8
mil.Kč. Požaduje využití služby MAS Český sever.
Ing. M. Kučera – MAS Český sever je připravena tuto službu v zásadě zabezpečí.
V současné době je nutné určit také kontaktní osobu, která bude s MAS řešit
skutečné naplnění jednotlivých aktivit. Např. školení budou probíhat pro všechny
DSO. V rámci zpracování strategie DSO bude nutné rozpracovat generel a vytvořit
jako podklad např. k žádosti o určitou dotaci. Je možné, že se z nepřímých nákladů
část fin. prostředků vrátí zpět do DSO.
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M. Maják - DSO Sever má „strategii“ zpracovanou z období 2007(8) ! nutno
aktualizovat.
H. Raichart (Vilémov), F. Moravec – v případě zapojení MAS Český sever –
doporučuje.
J. Kolář – jedná se o poměrně složitou problematiku (koordinace 3 DSO), je nutné
udělit mandát M. Majákovi k zastupování DSO Sever.
H. Raichart – žádá o pomoc se zapsáním změn v ZŠ do obchodního rejstříku.
Ing. J. Sykáček (Rumburk) – nabízí zprostředkování odborné pomoci v rámci
městského úřadu Rumburk.
Mgr. Džumanová – pozvala přítomné na „Zámecké slavnosti 2017“ 30.6. – 1.7. 2017
R. Holec (Dolní Poustevna) – informoval o přípravě dalšího ročníku Severní stopy
(20.5.2017) a dále o „Městských slavnosech“ (16. 9. 2017). Město znovu připravuje
zřízení nového bankomatu od Moneta Money Bank, na budově MěÚ.
Ing. M. Torjanová (Mikulášovice) – 18.června bude znovu ve městě vystupovat
známá hudební skupina Katapult.
Usnesení č. 10/43/2017: DSO Sever souhlasí s úhradou nákladů za 1. místo pro
každou členskou obec v multimediální procházce Šluknovskem.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 11/43/2017: DSO Sever schvaluje podání žádosti MAS Český
sever do Výzvy č. 03_16_058, na podporu projektu - Strategické řízení
mikroregionů v území MAS Český sever.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – Mgr. Džumanová
Usnesení č. 12/43/2017: DSO Sever pověřuje předsedu svazku M. Majáka
zastupováním v projektu „Strategické řízení mikroregionů v území MAS Český
sever.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Program dnešního jednání byl vyčerpán, předseda p. Maják poděkoval všem za
účast a zasedání ukončil v 12:46 hod.
Příští jednání DSO SEVER se uskuteční ve čtvrtek 29. června 2017 od 9:00 hod.
ve Šluknově – Kulturní dům.

Zapsal:
Miroslav Jemelka
tajemník DSO Sever

Michal Maják v.r.
předseda DSO Sever

V Dolní Poustevně 18. 5. 2017
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