DOBROVOLNÝ SVAZEK
OBCÍ SEVER

STARÉ

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

Zápis ze 46. zasedání DSO SEVER
konaného dne 10. listopadu 2017,
Rozhledna Tanečnice, Mikulášovice
Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, slovo starostky obce Mikulášovice
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. 46. zasedání svazku
přivítáním přítomných a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů DSO Sever
a zasedání je usnášení schopné.
Ing. M. Trojanová (Mikulášovice) – Informovala členy svazku o mnoha projektech, které
Město Mikulášovice provedlo. Z dotací opravili sportoviště a silnice. Město hospodaří
s rozpočtem 25mil. Kč a z toho cca 6mil Kč mají na investice. Snaží se získávat dotační peníze,
proto, aby mohli zaměstnat občany, tzv. „měkké projekty“. Usilují se o rozvoj cestovního
ruchu. Velkým úspěchem byla v tomto roce oprava Tanečnice. Podařilo se přestěhovat muzeum
na Náměstí, což se setkalo s velkým ohlasem a zvýšenou návštěvností.
M. Maják - požádal přítomné o schválení navrženého programu, ke kterému nebylo
připomínek a bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 1/46/2017: DSO Sever schvaluje program 46. zasedání konaného dne
10. listopadu 2017 v Mikulášovicích.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
2. Kontrola usnesení:
M. Maják provedl rekapitulaci usnesení z jednání ve Vilémově (6.10.2017) - všechny body
jednotlivých usnesení jsou splněny. Střednědobý výhled a rozpočet na rok 2018 byl zaslán
v elektronické podobě k vyvěšení, na úředních deskách členských obcí, na minimálně 15 dní
před projednáváním – doklad o vyvěšení. Byla schválena „Změna rozpočtu 2017 č. 1“. Bylo
schváleno vyúčtování poskytnutých příspěvků v roce 2017 Klubu cyklistiky Krásná Lípa a obce
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Lobendava. Schválil se finanční příspěvek ve výši 5tis. Kč pro Chovatele z Mikulášovic. Dále
byl zaúkolován pan Jan Rein k přípravě podmínek a propozic pro jednání s řediteli
příspěvkových organizací, v rámci dětských her, pod patronací DSO Sever. Bylo přijato
usnesení:
Usnesení č. 2/46/2017: DSO Sever bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
3. Finanční záležitosti DSO:
Střednědobý výhled na rok 2019 - 2021
M. Maják přednesl finanční záležitosti týkající se návrhu financování na rok 2018, a to na
základě provedeného vývěsu „Střednědobého výhledu na rok 2019 – 2021“ u jednotlivých
členských obcí, bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 3/46/2017: DSO Sever schvaluje střednědobý výhled na rok 2019 – 2021.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
Návrh rozpočtu na rok 2018
Dále byl předložen ke schválení rozpočet DSO Sever na rok 2018, včetně závazných ukazatelů
na rok 2018, který byl u členských obcí dle poskytnutých informací vyvěšen na úředních
deskách a na stránkách DSO Sever. Přítomní přijali usnesení:
Usnesení č. 4/46/2017: DSO Sever schvaluje rozpočet pro rok 2018 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
6.480.200,- Kč
Financování ve výši
250.000,- Kč
Celkové zdroje rozpočtu ve výši
6.730.200,- Kč
Běžné výdaje ve výši
Kapitálové výdaje ve výši
Financování ve výši
Celkové výdaje rozpočtu

245.100,- Kč
6.485.100,- Kč
0,- Kč
6.730.200,- Kč
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0

Vyúčtování poskytnutých příspěvků v roce 2017
Dále bylo předloženo vyúčtování poskytnuté finanční výpomoci, na akci Tour de Zeleňák 2017,
spolku Mandavan, z.s., Studánka – Varnsdorf. Následně bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 5/46/2017: DSO Sever schvaluje vyúčtování spolku Mandavan, z.s., Studánka
– Varnsdorf, kterému byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč, na akci Tour
de Zeleňák 2017.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
Rovněž bylo předloženo vyúčtování spolku Chovatelů z Mikulášovic, kterým byl poskytnut
příspěvek na Olympiádu mladých chovatelů, ke kterému bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 6/46/2017: DSO Sever schvaluje vyúčtování spolku Český svaz chovatelů, z.s.,
ZO Mikulášovice, kterému byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč, na
Olympiádu mladých chovatelů.
Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 0
Stav účtů k 31.10.2017
Přítomní zástupci členských obcí DSO Sever byli seznámeni se stavem účtů u jednotlivých
bank.
Zůstatky na účtu k 31.10.2017:
MONETA Bank: 100.398,39 Kč
ČNB
: 169.366,87 Kč
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4. Organizační záležitosti DSO:
Dětská olympiáda škol 2018
M. Maják předal slovo panu Janu Reinovi (Atletický klub Rumburk) - který předložil členům
DSO Sever dokončený návrh nabídky, na pořádání a zabezpečení sportovní „Dětské olympiády
škol“, spolu s hrubým návrhem rozpočtu (finančních prostředků). Organizační záležitosti,
navržené na minulém zasedání DSO Sever, které byli odsouhlaseny, jsou připraveny.
Předjednaný termín konání sportovní „Dětské olympiády škol“ pod patronací DSO Sever, je
stanoven na čtvrtek 21.06.2017.
Mgr. E. Džumanová (Šluknov) – S tímto návrhem navštívíme ředitele základních
a mateřských škol. Následně bude vedení škol zajímat zajištění dopravy soutěžících na tuto
akci.
J. Rein (Atletický klub Rumburk) – Mohli bychom udělat jednotnou dopravu, kdy zajistíme
autobus nebo autobusy, které objedou Šluknovský výběžek.
J. Pimpara (Rumburk) – Každá škola většinou vyšle se soutěžícími obecenstvo a byl bych
proto, aby si města a obce dopravu a odvoz zajistili samostatně.
M. Maják – Autobusovou dopravu si města a obce zajistí samostatně.
J. Rein – Požádal o návrhy, na prezentaci obcí, formou potištěných triček.
F. Moravec (Staré Křečany) – Upozornil na možnost zpracování projektu a tím získání grantu
od Krajského úřadu Ústeckého kraje.
M. Maják – Požádal p. J. Reina o přeposlání návrhu nabídky bez rozpočtu, kdy se tento návrh
následně poskytne (e-mail) ostatním členům DSO Sever.
Mgr. E. Džumanová – S návrhem nabídky bez uvedeného rozpočtu, na pořádání sportovní
„Dětské olympiády škol“, navštívíme ředitele základních a mateřských škol.
J. Kolář (Krásná Lípa) – Poděkoval p. J. Reinovi za přednesení hotových podkladů, které jsou
stručné, výstižné a jasné. Poznamenal neopomenout výrobu pamětních medailí DSO Sever,
různých drobností a také zajištění kvalitního moderátora, který se zabývá sportovním odvětvím.
M. Maják – Požádal členy DSO Sever, aby promysleli rozpočet v rámci žádosti
o dotaci a následně se domluvili na spolufinancování měst a obcí.
J. Rein – Navrhl, aby společně s předsedou M. Majákem vytvořili tabulku, pro jednotlivé
starosty měst a obcí, s návrhem barevných triček, na propagaci pro každou obec, kde bude např.
znak obce, startovní číslo atd.
M. Maják – Poprosil p. J. Reina o přeposlání škály barev. Nadále věří, že toto bude úspěšná
akce, která se bude opakovat.
Virtuální procházka obcemi DSO Sever
M. Maják - Omluvil nepřítomnost pana Exnera ze zdravotních důvodů. V případě připomínek,
k podkladům týkajících se díla virtuální procházky obcemi DSO Sever, je potřebné spojit se
přímo s p. Exnerem.

3

Prezentace SDO Technika, s.r.o., Šenov u Nového Jičína
M. Maják představil členům DSO Sever pozvaného hosta, obchodního zástupce
pana Marka Volfa, ze společnosti SDO Technika s.r.o., Šenov u Nového Jičína, kterému dal
poté slovo.
M. Volf (SDO Technika s.r.o.) – Představil společnost SDO Technika s.r.o., prodej a servis
komunální, lesnické a zemědělské techniky, která se zabývá prodejem a servisem techniky
od předních českých i světových výrobců. Společnost nabízí traktory s pestrou škálou
příslušenství. Dále nabízejí komunální zametací stroje pro úklid komunikací velkých měst
i malých obcí, a také techniku pro svoz a zpracování komunálního a BIO odpadu.
SDO Technika v plném rozsahu zajišťuje servis a prodej náhradních dílů. V komunální technice
má firma ucelenou kompaktní řadu strojů a příslušenství.
Dále p. Volf informoval o doplnění kompostérů pro mikroregiony obcí, kdy poslední výzva
proběhne v dubnu roku 2018.
5. Různé, náměty a připomínky starostů:
Zajištění GDPR
M. Maják – Dotazoval se členů DSO Sever na zabezpečení v rámci GDPR.
J. Pimpara – Město Rumburk oslovilo profesionální firmu, která nám GDPR zabezpečí.
U agentury jsme taktéž rozšířili objednávku pro naše příspěvkové organizace města.
K tématu GDPR se dále rozvinula, mezi jednotlivými členy DSO Sever, obsáhlá diskuze.
Euroregion Nisa
M. Maják dal slovo panu Ing. J. Zámečníkovi a O. Havlíčkovi, zástupcům
z Euroregionu Nisa, v Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko
2014 – 2020.
O. Havlíček (Euroregion Nisa) – Informoval o Českosaském fondu malých projektů, který měl
na počátku rozpočet ve výši cca 1.200tis. EUR, z německé strany také cca 1.200tis. EUR,
dohromady tedy cca 2.500tis. EUR. Do dnešního dne bylo přijato 9 žádostí. V současnosti je
schváleno 56 projektů za cca 520tis. EUR. Jednání řídícího výboru je stanoveno na den
12.12.2017.
Ing. J. Zámečník (Euroregion Nisa) – Instruoval k fondu malých projektů způsob podání
žádosti o dotaci, co vše a jaké aktivity mohou být podpořeny, kdo může požádat o dotaci, jak
napsat projektovou žádost a odevzdání projektové žádosti. Další doporučený termín pro příjem
projektových žádostí je na přelomu měsíce únor – březen roku 2018.
V 11:10 hodin se omluvil a opustil zasedání DSO Sever pan starosta R. Holec (Dolní
Poustevna).
VH MAS Český sever, z.s.
M. Maják požádal paní Mgr. E. Džumanovou (Šluknov) o zastoupení při zúčastnění se na
jednání valné hromady MAS Český sever, která proběhne dne 16.11.2017 v Chřibské.
Návrh na Milanovu cenu 2017
M. Maják požádal členy DSO Sever o návrhy na Milanovu cenu. Po krátké diskuzi byl
přítomnými přijat návrh na udělení Milanovy ceny, za rok 2017, paní Mgr. Evě Džumanové
(Šluknov). S tímto návrhem před jednáním Sdružení pro rozvoj Šluknovska budou seznámeni
starostové DSO Tolštejn.
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Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Rumburk
F. Moravec – Otevřel diskuzi k Lužické nemocnici a poliklinice.
J. Pimpara – V současné době je vyhlášen dvoukolový tendr, kdy v prvním kole musejí
uchazeči prokázat oprávnění provozovat zdravotní péči ve všech oborech, které jsou v tendru
vypsány a zabezpečit finanční limit s obratem 300mil. Kč ročně. Uzávěrka prvního kola je
stanovena na 01.12.2017. Do 31.03.2018 bude rozhodnuto o vítězi tendru a s ním podepsána
smlouva. K tomuto tématu se dále rozpoutala diskuze mezi členy DSO Sever o Lužické
nemocnici a poliklinice.
Nefunkčnost systému krizového řízení
J. Kolář – Otevřel téma řešení krizového řízení a informovanosti v době vichřice nebo jiné
živelné pohromy.
K tomuto tématu se rozpoutala diskuze, ze které vzešlo vyzvat ORP Rumburk k oslovení
starostů ORP k sepsání krizových poznatků v jednotlivých městech při živelných pohromách.
Program dnešního jednání byl vyčerpán, předseda p. M. Maják poděkoval všem za účast
a zasedání ukončil ve 12:30 hod.
Příští jednání DSO SEVER se uskuteční v pátek 19. ledna 2018 od 9:00 hod.
v Rumburku.

Zapsala: pí Šárka Fojtová

Michal Maják v.r.
předseda DSO Sever

V Jiříkově dne 27.11.2017
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