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

Zápis z 44. zasedání dne 29. června 2017,
Šluknov – Kulturní dům
Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:

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

Zahájení, slovo starostky města Šluknov
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. 44. zasedání svazku
přivítáním přítomných a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů DSO a
zasedání je usnášení schopné.
Mgr. E. Džumanová (Šluknov) – aktuálně se opravuje fasáda Kulturního domu (dotace
1,5 mil. Kč a 1,5 mil. Kč hradí město) – je nutná celková rekonstrukce tohoto objektu.
Probíhá rovněž rekonstrukce radnice (z rozpočtu města) - jediná dotace na bezbariérovost –
výtah (2 mil. Kč), administrativa nyní sídlí v bývalé ubytovně v Království, oprava má být
dokončena do 5/2018. Byla dokončena oprava rybníka pod „Zámeckým“ parkem a byla
zahájena rekonstrukce hřbitova. Mění okna na Základní škole, Pečovatelském domě a jednom
bytovém domě. Město je zařazeno jako uchazeči o dotaci na rekonstrukci několika místních
komunikací a chodníků (SFDI). Migrace obyvatelstva v poslední době stagnuje, na prevenci
kriminality mají nyní dva nové občany (nutný dohled !).
M. Maják - požádal přítomné o schválení navrženého programu.
Usnesení č. 1/44/2017: DSO Sever schvaluje program 44. zasedání konaného dne
29. června 2017 ve Velkém Šenově.
Hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se – 0
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2. Kontrola usnesení:
M. Maják – provedl rekapitulaci usnesení z jednání v Krásné Lípě (12.5.2017) - všechny
body jednotlivých usnesení jsou splněny, je zaplacena zálohová faktura za „Multimediální
procházku Šluknovskem“.
P. Svoboda (Vilémov) – žádá o informaci, jaké finanční částky budou hrazeny v rámci
„Strategického řízení mikroregionů“, které bylo podáno prostřednictvím MAS Český Sever.
Usnesení č. 2/44/2017: DSO Sever bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se – 0
3. Finanční záležitosti DSO:
M. Maják – přezkum hospodaření (s výsledkem bez závad) byl včas předán všem členským
obcím ke zveřejnění, nebyl vznesen žádný dotaz – připomínka. Dále předložil účtovací dopis
Sdružení pro rozvoj Šluknovska za členský příspěvek roku 2017 – 20 tis. Kč (členský podíl)
bez připomínek. Všem členům bylo předáno rozpočtové opatření č. 1, týkající se rozúčtování
příspěvků a dotace v rámci „Protipovodňových opatření“. Členské příspěvky všech obcí byly
za rok 2017 uhrazeny.
Předložil žádost od „Chovatelů“ z Mikulášovic o finanční příspěvek na letní tábor. Starostové
po diskuzi rozhodli neposkytnout žádnou finanční částku z důvodu podporování regionálních
kulturních a sportovních akcí ve Šluknovském výběžku. Dále sdělil, že všechny materiály na
„Protipovodňová opatření“ byly včas odeslány (je uvedeno na webových stránkách svazku).
Zůstatky na účtu k 31.5. 2017: MONETA Bank: 190 040,57 Kč
ČNB
: 171 428,87 Kč
Usnesení č. 3/44/2017: DSO Sever schvaluje Zprávu přezkumu hospodaření svazku za
rok 2016, se závěrem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 4/44/2017: DSO Sever souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2016 bez
výhrad.
Hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 5/44/2017: DSO Sever DSO Sever schvaluje účetní závěrku za rok 2016 dle
přílohy.
Hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 6/44/2017: DSO Sever schvaluje úhradu 20 tis. Kč jako členský příspěvek
ve Sdružení pro rozvoj Šluknovska pro rok 2017.
Hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 7/44/2017: DSO Sever schvaluje rozpočtové opatření č. 1, viz. příloha.
Hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 8/44/2017: DSO Sever neschvaluje finanční příspěvek pro Český svaz
chovatelů z.s., základní organizace Mikulášovice na letní tábor.
Hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se – 0
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4. Organizační záležitosti DSO,:
E. Džumanová - přednesla problematiku konání „Technopárty“. Proběhlo setkání s Policií,
Lesy ČR a dalšími kompetentními orgány, je předpoklad (v letošním roce) dalších podobných
akcí ve Šluknovském výběžku. Poukazuje na špatné zkušenosti z roku 2016. Uskutečnilo se
jednání s vedoucím Odboru ŽP Rumburk Ing. Jiřím Latislavem (otázka vydání rozhodnutí –
chřástal) zatím není vydáno odpovídající stanovisko. Jsou v kontaktu s vedením „Krajské“
Policie ČR (případná otázka zásahu Krajské pořádkové jednotky) – nutná podpora ze strany
ostatních obcí – DSO !
J. Pimpara (Rumburk) – při zjištění plánovaných hudebních produkcí typu „Technopárty“,
město aktivně spolupracuje s Policií ČR, uvedl několik účinných opatření,, včetně spolupráce
s majiteli sousedních pozemků.
P. Svoboda (Lipová) – přednesl několik zkušeností z veřejné hudební produkce konané
v katastru Lipové v roce 2016. Obce se musí navzájem podporovat! Vždy je nutné důsledně
požadovat plnění povinností od jednotlivých složek Policie ČR.
J. Kolář (Krásná Lípa) – ocenil spolupráci s vedením Policie ČR v Krásné Lípě. V některých
případech vázne koordinace nižších složek Policie ČR s vyššími policejními orgány,
v případě „Technopárty“ rovněž doporučuje vzájemnou podporu vedení jednotlivých obcí.
Usnesení č. 9/44/2017: Členské obce DSO Sever v případě konání nepovolených
hudebních produkcí typu „Technopárty“ v rámci regionu, podporují zásah Policie ČR
proti organizátorům tohoto nepovoleného veřejného vystoupení a vzájemnou
meziobecní spolupráci s ostatními obcemi.
Hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se – 0
5. Různé, náměty a připomínky starostů:
P. Svoboda – navrhuje, aby DSO Sever do budoucna organizovalo pro členské obce např.
„dětskou Olympiádu“ škol (sportovní, vědomostní apod.) podobného typu jako probíhá
v DSO Tolštějn. Nejlépe využít - z větší části - sportovní zázemí v Rumburku.
J. Pimpara – 12.6.2017 proběhlo slavnostní otevření rekonstruovaného stadionu, upozorňuje
na legislativní otázky spojené s péčí o děti po ukončení vyučování, včetně složité spolupráce
v organizaci v případě Mateřských škol (stravování), zvážit možnost dotačních příspěvků.
Město Varnsdorf pořádá pravidelně sportovní soutěže škol, v rámci ORP. Doporučuje
konzultaci s DSO Tolštejn. Podle předběžné informace je město Rumburk zařazeno do
prvního akčního plánu programu „Restart“ zaměřeného na rozšíření „průmyslové zóny“.
Město rovněž zpracovává nový Územní plán.
Ing. M. Jemelka – upozornil na právě probíhající projekt MAP (Místní akční plán
vzdělávání), který je zaměřen na spolupráci vzdělávacích zařízení včetně volnočasových
aktivit, při zapojení rodičů, zřizovatelů, NNO v rámci ORP Rumburk (ORP Varnsdorf) –
zpracovatel je MAS Český sever z.s.
Mgr. E. Džumanová – případné sportovní hry je nutno plánovat nejméně rok dopředu po
dohodě s vedením škol. Dále uvedla, že připravovaná „Veřejná služba“ (ÚP) se rozjíždí
obtížně.
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M. Maják – klade důraz na složité zabezpečení organizace školních her, po dohodě pověřit
Správu Rumburských areálů sportu (ing. Voldřich), popř. ve spolupráci s Atletickým klubem
Rumburk (H. Rein), nutné finanční zajištění, navrhuje na příští jednání svazku pozvat
p. Reina. Je také možné převzít patronaci nad již zavedenými aktivitami v regionu.
J. Kolář – v Krásné Lípě vznikla nová tradice „Vědomostní soutěže“ ve spolupráci Pro Eko
Varnsdorf a OPS České Švýcarsko. Oslovili ZŠ a připravují pokračování v roce 2018. Kladně
hodnotí současnou spolupráci s vedením ZŠ v Krásné Lípě. Poukazuje na poměrně nízkou
nezaměstnanost v regionu v důsledku odchodu občanů za prací do Německa.
Usnesení č. 10/44/2017: DSO Sever bere na vědomí námět na pořádání dětské
„Olympiády“ v rámci svazku a pověřuje vedení DSO jednáním se zástupci DSO Tolštejn
a Atletickým klubem Rumburk (p. H. Rein)
Hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se – 0
Program dnešního jednání byl vyčerpán, předseda p. Maják poděkoval všem za účast a
zasedání ukončil v 11:20 hod.
Příští jednání DSO SEVER se uskuteční v pátek 6. října 2017 od 9:00 hod. ve Vilémově.

Zapsal:
Miroslav Jemelka
tajemník DSO Sever

Michal Maják v.r.
předseda DSO Sever

V Dolní Poustevně 07.07. 2017

P.S. Na základě požadavku starosty z Lipové p. P. Svobody předkládám informace o
financování dotačního titulu: „Strategické řízení mikroregionů“.
Celkové rozpočtové náklady :
3 371 725,- Kč
Příspěvek EU
:
2 865 966,- Kč
Národní zdroje
:
337 172,- Kč
Vlastní zdroje DSO Sever a DSO Tolštejn(poměrná část): 168 586,- Kč
MAS Český sever z.s. hledá navíc cesty na pokrytí vlastních zdrojů.
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