DOBROVOLNÝ SVAZEK
OBCÍ SEVER

STARÉ

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

Zápis ze 47. zasedání DSO SEVER
konaného dne 19. ledna 2018,
Restaurace Dymník, Rumburk
Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, slovo starosty obce Rumburk
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. 47. zasedání svazku
přivítáním přítomných a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů DSO Sever
a zasedání je usnášení schopné.
Ing. J. Sykáček (Rumburk) – Přivítal přítomné a informoval členy svazku o stavu Města
Rumburk a Lužické nemocnice a polikliniky a.s., kdy do této budou muset vložit investice ve
výši 30mil Kč. Městu Rumburk se daří čerpat dotace, jak z evropských tak národních zdrojů.
V letošním roce zahájí výstavbu pečovatelských bytů (bývalý internát SOSmgp v Rbk). Taktéž
bude provedena nová fasáda a zateplení Domu s pečovatelskou službou. Dále je snaha vložit
investice do chodníků, komunikací a veřejného osvětlení. Jednou ze zajímavých věcí, která se
povedla v tomto volebním období, byl atletický stadion s novými atletickými sektory. V tomto
roce proběhnou velkolepé oslavy 100. výročí Rumburské vzpoury, kdy pan starosta Ing. J.
Sykáček pozval všechny přítomné starosty DSO Sever na tuto jimi pořádanou akci. Taktéž
v letošním roce proběhnou oslavy 160. výročí SDH Rumburk.
J. Pimpara (Rumburk) – Doplnil investiční akce Města Rumburk, kdy připravují např. varovný
a výstražný systém, na který získali dotaci. Plánují další investiční akci pro Základní školu
u nemocnice, kde byl podán dotační projekt, a to na bezbariérovost uvedené školy. Připraven
je projekt na chodník do průmyslové zóny. Chystají strategické plány a s tím spojené
revitalizace sídlišť (chodníků, veřejného osvětlení …) na Valech a na Podhájí.
Mgr. D. Žáková (Rumburk) – Informovala členy svazku o prvotní analýze ke GDPR, která
proběhla v Rumburku a nabídla pomoc při řešení v souvislosti s GDPR. Do e-mailových
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schránek bylo poskytnuto číslo krizové linky v rámci poruch ČEZ. Uvedla, že Město Rumburk
zatím nebude přistupovat k Opatření obecné povahy, neboť toto není optimálním řešením.
Mgr. E. Džumanová (Šluknov) – Oznámila členům svazku stanovisko Rady města Šluknov,
která zamítla přijmout Opatření obecné povahy - nesprávně nastavená legislativa.
K tomuto tématu se rozvinula mezi jednotlivými členy DSO Sever obsáhlá diskuze.
M. Maják - požádal přítomné o schválení navrženého programu, ke kterému nebylo
připomínek a bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 1/47/2018: DSO Sever schvaluje program 47. zasedání konaného dne
19. ledna 2018 v Rumburku.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
2. Kontrola usnesení:
M. Maják provedl rekapitulaci usnesení ze 46. zasedání v Mikulášovicích (10.11.2017) všechny body jednotlivých usnesení byly splněny. Schválen byl rozpočet na rok 2018 DSO
Sever. Dále byl stanoven termín Dětské olympiády škol, a to na čtvrtek 21.06.2018
v Rumburku. Prodiskutovány byli možnosti dotací v rámci Euroregionu Nisa. Byli podány
informace o situaci s Lužickou nemocnicí a poliklinikou, a.s. Následně bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 2/47/2018: DSO Sever bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
H. Raichart (Vilémov) – Otevřel diskuzi k fungování Integrovaného záchranného systému
(IZS) po říjnovém hurikánu. Je nutné zajistit lepší komunikaci, zpětnou vazbu a informovanost
obcí z ČEZ.
J. Kolář (Krásná Lípa) – První výtka směřovala na nedostatek informací a nefunkčnost
komunikace s HZS. Nečinnost krizového řízení, nefungovala komunikace s ČEZ. Předposlední
týden v lednu proběhne schůzka s ředitelem IZS, krajským ředitelem HZS a náměstkem
ministra vnitra, kde budou na místě projednány konkrétnější postřehy a zkušenosti
z fungování IZS.
F. Moravec (Staré Křečany) – Bude nutné upozornit ČEZ na nedostatky, které nám chybí při
zpětné vzájemné vazbě a neinformovanost z pozice společnosti ČEZ.
Z jednání DSO Sever vzešel oficiální výstup, a to že společnost ČEZ nezvládla danou krizovou
situaci a IZS neinformoval tak, jak by informovat měl.
M. Maják – Na příští jednání DSO Sever bude pozván zástupce společnosti ČEZ pan Horák.
K tomuto projednávanému tématu se dále rozpoutala obsáhlá diskuze (kladné i záporné
poznatky) mezi jednotlivými členy DSO Sever, kdy F. Moravec dal návrh na usnesení.
M. Maják dal hlasovat o návrhu usnesení, kdy členové DSO Sever přijali níže uvedené
usnesení:
Usnesení č. 3/47/2018: DSO Sever bere na vědomí nutnost řešení nedostatečného
informování a nefunkčnosti komunikace v krizových situacích, kdy není vzájemná zpětná
vazba se společností ČEZ v souvislosti s IZS.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 1
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3. Finanční záležitosti DSO:
Vyúčtování poskytnutých příspěvků v roce 2017
Dále bylo předloženo vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku Městu Velký Šenov.
Následně bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 4/47/2018: DSO Sever schvaluje vyúčtování Městu Velký Šenov, kterému byl
poskytnut finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Rovněž bylo předloženo vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku spolku Arte Musica,
z.s., Jiříkov, ke kterému bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 5/47/2018: DSO Sever schvaluje vyúčtování spolku Arte Musica, z.s., Jiříkov,
kterému byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Nové žádosti o poskytnutí příspěvků v roce 2018
Předložena byla žádost o poskytnutí finančního příspěvku klubu cyklistiky Krásná Lípa, z.s.,
na cyklistický závod žen „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“. Bylo přijato
usnesení:
Usnesení č. 6/47/2018: DSO Sever schvaluje finanční příspěvek ve výši 36.000,- Kč, pro
klub cyklistiky Krásná Lípa z.s., na cyklistický závod žen „Tour de Feminin – O cenu
Českého Švýcarska“.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Dále byla předložena žádost o poskytnutí finančního příspěvku klubu českých turistů, odbor
Rumburk, Mikulášovice, na 39. ročník „ Stezky odvahy“. Bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 7/47/2018: DSO Sever schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč, pro
klub českých turistů, odbor Rumburk, Mikulášovice, na 39. ročník „ Stezky odvahy“.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Předložena byla žádost o poskytnutí finančního příspěvku spolku Mandavan, z.s., Rumburk, na
4. ročník cyklistického závodu „Okolo Vlčí hory 2018“. Bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 8/47/2018: DSO Sever schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč, spolku
Mandavan, z.s., Rumburk, na 4. ročník cyklistického závodu „Okolo Vlčí hory 2018“.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Dále byla předložena žádost o poskytnutí finančního příspěvku spolku Mandavan, z.s.,
Rumburk, na 34. ročník cyklistického závodu „Tour de Zeleňák 2018“. Bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 9/47/2018: DSO Sever schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč, spolku
Mandavan, z.s., Rumburk, na 34. ročník cyklistického závodu „Tour de Zeleňák 2018“.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Předložena byla žádost o poskytnutí finančního příspěvku organizaci Dům kultury Střelnice
Rumburk, p.o., na autobusovou dopravu pro kulturní a společenské akce. Bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 10/47/2018: DSO Sever schvaluje finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč,
organizaci Dům kultury Střelnice Rumburk, p.o., na autobusovou dopravu pro kulturní
a společenské akce.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Dále byla předložena žádost o poskytnutí finančního příspěvku spolku Český svaz chovatelů,
z.s., Mikulášovice, na základní a okresní kolo 50. olympiády mladých chovatelů. Bylo přijato
usnesení:

3

Usnesení č. 11/47/2018: DSO Sever schvaluje finanční příspěvek ve výši 6.500,- Kč, spolku
Český svaz chovatelů, z.s., Mikulášovice, na základní a okresní kolo 50. olympiády
mladých chovatelů.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Stav účtů k 31.12.2017
Přítomní zástupci členských obcí DSO Sever byli seznámeni se stavem účtů u jednotlivých
bank.
Zůstatky na účtu k 31.12.2017:
MONETA Bank: 91.403,97 Kč
ČNB
: 2.933,27 Kč
DSO Sever bere na vědomí schválení smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření pro DSO
Sever na rok 2018.
4. Organizační záležitosti DSO:
Dětská olympiáda škol 2018
M. Maják předal slovo panu Janu Reinovi (Atletický klub Rumburk) – Zarezervovaný termín
konání sportovní „Dětské olympiády škol“ pod patronací DSO Sever, je stanoven na čtvrtek
21.06.2018. Byl vyhlášen dotační program „Sport 2018“ v rozmezí ve výši 30 – 50tis Kč, kdy
bude vhodné zažádat o dotační titul jako celek DSO Sever. Pan J. Rein připraví odborné
podklady k žádosti o dotaci. Pan M. Maják zabezpečí podklady týkající se stanov
a registračního listu.
Na příštím zasedání DSO Sever bude ukázka triček s možností 14 barev pro každé město a obec
pro děti i dospěláky. Organizační záležitosti jsou připraveny. Do návrhu rozpočtu budou ještě
zahrnuty medaile. Autobusová doprava v návrhu rozpočtu není obsažena. Každé město a obec
si včasné době dopravu zajistí samostatně. Pan starosta Pavel Svoboda zajistí „putovní pohár“.
V 11:00 hodin se omluvil a opustil zasedání DSO Sever pan starosta Vladimír Vykoukal
z Velkého Šenova.
V 11:05 hodin přišel na zasedání DSO Sever 2. místostarosta pan Ing. Alois Kittl z Rumburka.

Členské příspěvky
M. Maják přednesl členům výši členských příspěvků v loňském roce a předchozích letech. Po
projednání tohoto bodu přijali členové DSO Sever usnesení:
Usnesení č. 12/47/2018: DSO Sever schvaluje členský příspěvek na rok 2018 ve výši
5,- Kč/obyvatele.
Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 13/47/2018: DSO Sever schvaluje členský příspěvek na rok 2019 ve výši
7,- Kč/obyvatele.
Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se – 0
5. Různé, náměty a připomínky starostů:
M. Maják – Obdržel připomínku od Mgr. E. Džumanové z jednání se SČVaK, a.s. a SVS, a.s.
Mgr. E. Džumanová (Šluknov) - Informovala členy o proběhlém jednání, které se uskutečnilo
v prosinci, s Ing. Švecem ze SČVaK, a.s. Plánem je prodloužení skupinového vodovodu
Varnsdorf, z Mikulášovic dále do Vilémova a do Dolní Poustevny a bylo by možné vodovod
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vést i do Lobendavy. Celý výběžek byl zásobován z Chřibské. Paní Mgr. E. Džumanová
připraví dopis pro SVS a.s.
M. Maják projednal se členy DSO Sever změnu člena DSO v MAS Český sever, z.s., a to
nahradit paní Ing. M. Trojanovou panem P. Svobodou. Členové DSO Sever přijali usnesení:
Usnesení č. 14/47/2018: DSO Sever navrhuje do MAS Český Sever člena
pana P. Svobodu.
Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se – 0
H. Raichart (Vilémov) otevřel diskuzi ke GDPR. K tomuto tématu se rozvinula diskuze mezi
jednotlivými členy DSO Sever.
F. Moravec (Staré Křečany) otevřel diskuzi o odpadech a odpadovém hospodářství na
Šluknovsku. Dále se k tomuto bodu rozpoutala obsáhlá diskuze mezi jednotlivými členy DSO
Sever.
Ve 12:00 hodin se omluvili a opustili jednání DSO Sever pan Ing. J. Sykáček s panem
J. Pimparou.
Ve 12:25 hodin se omluvila a opustila jednání DSO Sever paní D. Žáková.
R. Holec (Dolní Poustevna) – DSO Sever by mohl vymyslet společný investiční projekt, který
by spojil města a obce a tím pozvedl výběžek. Například zokruhovat propojení cyklostezky.
6. Závěr:
Program dnešního jednání byl vyčerpán, předseda p. M. Maják poděkoval všem za účast
a zasedání ukončil ve 12:35 hod.
Příští jednání DSO SEVER se uskuteční v pátek 23. února 2018 od 9:00 hod.
v Dolní Poustevně.
Jednání SPRŠ se uskuteční v pátek 9. března 2018 od 9:00 hod. v Dolní Poustevně.

Zapsala: pí Šárka Fojtová

Michal Maják v.r.
předseda DSO Sever

V Jiříkově dne 08.02.2018
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