DOBROVOLNÝ SVAZEK
OBCÍ SEVER

STARÉ

DOLNÍ POUSTEVNA, DOUBICE,
JIŘÍKOV, KRÁSNÁ LÍPA , LIPOVÁ,
LOBENDAVA, MIKULÁŠOV ICE, RUMBURK,
KŘEČANY, ŠLUKN OV, VELKÝ ŠENOV, VILÉMOV

Zápis ze 45. zasedání DSO SEVER
konaného dne 6. října 2017,
Vilémov – Restaurace „Mlsná koza“
Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, slovo starosty obce Vilémov
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. 45. zasedání svazku
přivítáním přítomných a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů DSO
a zasedání je usnášeníschopné.
H. Raichart (Vilémov) – seznámil členy svazku se stavebními akcemi, kdy v roce 2015
zrealizovali rekonstrukci požární zbrojnice. Byla dokončena realizace zateplení sportovní haly.
Snaha do konce volebního období vytvořit nový Územní plán vzhledem k digitalizaci. Během
tří let byla vypracována strategie obce a pasportizace komunikací s dopravním značením.
Proběhla legalizace pozemků a také čističky odpadních vod v souvislosti se Severočeskou
vodárenskou společností a.s. Po 10 letech se podařil vyřešit majetek ohledně kostela, který
neměl vlastníka a nyní bude majetkem obce. Byla opětovně podána žádost na kompostéry, dále
rekultivaci rybníka (projekt cca za 1,5mil). Také byla podána žádost o zateplení v objektu
domova s pečovatelskou službou v hodnotě 5mil Kč. Podána žádost na Ministerstvo pro místní
rozvoj na opravu komunikací. Proběhla oprava podlahy, sauny a výměny kotlů s topením
ve sportovní hale, která obec stála okolo 1mil. Kč, a to bez dotací. V loňském roce proběhly
stavební úpravy na základní škole v podobě opravy omítky a v letošním roce oprava rozvodu
topení. Do konce volebního období je naplánována oprava topení na obecním úřadě
a rekonstrukce obřadní síně.
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R. Holec (Dolní Poustevna) – navrhl domluvit se na termínech kulturních akcí a slavností
s ostatními obcemi tak, aby nedocházelo ke střetu několika akcí ve stejné dny.
K tomuto se rozvinula diskuze, kdy se členové DSO shodli na tom, že není možné domluvit se
na těchto termínech. Termíny slavností a kulturních akcí jsou v obcích a městech předem dané
a především se akce pořádají pro místní občany.
M. Maják - požádal přítomné o schválení navrženého programu.
Usnesení č. 1/45/2017: DSO Sever schvaluje program 45. zasedání konaného dne
6. října 2017 ve Vilémově.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
2. Kontrola usnesení:
M. Maják – provedl rekapitulaci usnesení z jednání ve Šluknově (29.06.2017) - všechny body
jednotlivých usnesení jsou splněny a byl odeslán dopis pro podporu PČR v rámci zásahu proti
technopárty.
H. Raichart (Vilémov) – problematika s tříděním odpadů. Pan Ing. M. Hulán navštíví
jednotlivé města a obce a danou problematiku vysvětlí.
Usnesení č. 2/45/2017: DSO Sever bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
3. Finanční záležitosti DSO:
I. Hoťová (účetní DSO) – předložila návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019
až 2021. Vzhledem k nové legislativě je potřeba vyvěsit na úředních deskách měst a obcí, před
schválením, výše uvedený návrh po dobu 15 dnů a po té informovat DSO o vyvěšení.
Dále byl projednán návrh rozpočtu na rok 2018.
H. Raichart (Vilémov) – k akci protipovodňová opatření upozornil na Veřejnoprávní smlouvu.
V tomto případě nemusí být uzavřena smlouva ve veřejnoprávním režimu, ale jakási dohoda
mezi obcemi a DSO, která musí být schválena členy DSO a příslušným zastupitelstvem
členských obcí.
M. Maják – dne 16.09.2017 přišel registrační list k protipovodňovým opatřením na základě
výběrového řízení. Přednesl rovněž žádost Českého svazu chovatelů, z.s., ZO Mikulášovice,
o finanční příspěvek na Olympiádu mladých chovatelů, ve výši 3.000,- až 5.000,- Kč.
Návrh – Změna rozpisu rozpočtu č. 1 – DSO schválil příspěvky, veřejnoprávní smlouvu, obci
Lobendava a městu Velký Šenov.
Zůstatky na účtu k 30.09.2017:

MONETA Bank: 106.530,51 Kč
ČNB
: 169.376,80 Kč

Usnesení č. 3/45/2017: DSO Sever schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 1, dle přílohy.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
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Usnesení č. 4/45/2017: DSO Sever schvaluje vyúčtování obce Lobendavy, které byla
poskytnuta částka ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 5/45/2017: DSO Sever schvaluje vyúčtování klubu Cyklistiky Krásné Lípy, za
30. ročník, kterému byla poskytnuta částka ve výši 36.000,- Kč.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 6/45/2017: DSO Sever schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč, pro
Český svaz chovatelů, z.s., ZO Mikulášovice, na Olympiádu mladých chovatelů.
Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se – 2
4. Organizační záležitosti DSO:
M. Maják – omluvil nepřítomnost pana Exnera ze zdravotních důvodů, který měl seznámit
členy DSO s prezentací dokončeného díla virtuální procházky obcemi DSO Sever. Obdržel
seznam obcí, které nemají na svých webových stránkách odkaz na stránky „Plánuj výlety CZ“,
a proto tento odkaz s přístupy bude přeposlán obcím e-mailem. Dále zmínil možnost prezentace
DSO na infotabuli v Rumburku. Z diskuze vyplynulo, že není zájem ze strany členů DSO
o infotabule s odkazem na okolní města a obce.
Usnesení č. 7/45/2017: DSO Sever neschvaluje prezentaci na infotabulích v Rumburku.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
M. Maják dal slovo panu H. Reinovi (Atletický klub Rumburk), který seznámil DSO
s nabídkou na pořádání a zabezpečení sportovní „dětské Olympiády“ škol. Vysvětlil rozdíl mezi
reprezentací obce a základní školou. V případě schválení zadání, které bylo předloženo, budou
připraveny podkladové materiály pro jednání s řediteli ZŠ a MŠ s představiteli obce (konkrétní
detailní propozice k jednání s řediteli ZŠ a MŠ).
K tomuto tématu se rozpoutala diskuze, kdy se členové DSO shodli a schválili níže uvedené
usnesení.
Usnesení č. 8/45/2017: DSO Sever schvaluje přípravu podmínek a propozic k jednání
s řediteli příspěvkových organizací měst a obcí, pro konání akce „dětské Olympiády“, pod
patronací DSO Sever.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
M. Maják – informoval členy o potvrzeném dokladu o partnerství pro Velký Šenov, na stadion
a hřbitov a revitalizaci kostela svatého Bartoloměje ve Velkém Šenově, v rámci udržitelnosti
pro předkládání závěrečných zpráv. Do příštího jednání SPRŠ, které se bude konat
dne 01.12.2017 ve Vilémově, podat za DSO návrhy na Milanovu cenu. Příští DSO Sever
proběhne v Mikulášovicích dne 10.11.2017. Dne 31.10.2017 se uskuteční konference odpadů
v Ústí nad Labem. Byl založen profil zadavatele. Máme smlouvu na výběrové řízení, kdy
centrálním zadavatelem bude SPRŠ, nikoli jednotlivá obec.
5. Různé, náměty a připomínky starostů:
H. Raichart (Vilémov) – upozornil, že ve Šluknovském výběžku není realizována cyklostezka
s určitým cílem. Bylo by vhodné, aby záměr Dolní Poustevny s cyklostezkou navazoval
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a napojoval na ostatní obce či města. Cyklostezku spojit např. přes Vilémov, Mikulášovice
a Velký Šenov, aby měla smysl a určitý cíl.
F. Moravec (Staré Křečany) – okruh cyklostezky má smysl, ale je to dosti složité neboť
je dotčena i německá strana.
R. Holec (Dolní Poustevna) – dali jsme MAS zadání, aby pro nás udělala studii cyklostezky
v okruhu cca 40 -70 km. Mohli bychom zažádat o dotaci v globále a nebo každá obec za sebe,
záleží na spolupráci.
J. Pimpara (Rumburk) – Město Rumburk má strategický plán, kdy má zájem o napojení se na
cyklostezku. Jednalo se s projektovými manažery, který mají s tímto zkušenosti. Proběhlo
jednání na KÚ Ústeckého kraje, ale v tomto volebním období zřejmě s dotací bohužel
neuspějeme.
R. Holec (Dolní Poustevna) – dne 5. října proběhlo jednání na KÚÚK u pana RSDr. S. Rybáka
a Ing. H. Týlové, za účasti Dolní Poustevny, Velkého Šenova a Mikulášovic, ohledně kliniky
v Sebnitz. Byl domluven postup, kdy kraj sjedná jednání v Saskoněmeckém vedení
zdravotnictví.
J. Pimpara (Rumburk) – dne 18.10.2017 bude schválen na Zastupitelstvu města Rumburk
tendr. Do 31.03.2018 by měl být znám vítěz tendru a s ním následně podepsána smlouva.
K tomuto tématu se dále rozpoutala obsáhlá diskuze mezi členy DSO o Lužické nemocnici
a poliklinice.
J. Kolář (Krásná Lípa) – informoval, že Město Varnsdorf vydalo Opatření obecné povahy –
sociálně vyloučená lokalita, ke kterému se v diskuzi nepřipojil nikdo s obdobným „Opatřením“.
R. Holec (Dolní Poustevna) - bylo by vhodné od města Rumburk vyžadovat postupy z jednání
s Ústeckým krajem, ohledně Lužické nemocnice a polikliniky, vzhledem
k informovanosti.
Jan Kolář (Krásná Lípa) - naplánovat audienci u hejtmana ÚK s tím, že chceme znát aktuální
situaci ohledně rumburské nemocnice.
M. Maják (Jiříkov) – dle zápisu ze Zastupitelstva města Varnsdorf bude napsán dopis
s pověřením DSO o tom, aby prioritou při zajišťování poskytování zdravotnických služeb ve
Šluknovském výběžku zůstalo město Rumburk, kde budou uvedeni jednotliví zástupci
DSO mimo Města Rumburk.

Program dnešního jednání byl vyčerpán, předseda p. M. Maják poděkoval všem za účast
a zasedání ukončil ve 13:00 hod.
Příští jednání DSO SEVER se uskuteční v pátek 10. listopadu 2017 od 9:00 hod.
v Mikulášovicích.
V Jiříkově dne 17.10.2017
Zapsala: pí Šárka Fojtová

Michal Maják v.r.
předseda DSO Sever
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