DOBROVOLNÝ SVAZEK
OBCÍ SEVER

STARÉ

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

Zápis ze 48. zasedání DSO SEVER
konaného dne 23. února 2018,
Restaurace Chilis, Dolní Poustevna
Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, slovo starosty obce Dolní Poustevna
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. 48. zasedání svazku
přivítáním přítomných a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů DSO Sever
a zasedání je usnášení schopné.
R. Holec (Dolní Poustevna) – Přivítal přítomné členy a poděkoval za vlídné přijetí, jako nového
člena, mezi ostatní členy DSO Sever. Informoval přísedící o mnoha projektech, které Město
Dolní Poustevna uskutečnilo. Město hospodaří s rozpočtem 40mil. Kč. Mají 9 stálých
zaměstnanců a veřejně prospěšné pracovníky. Rok 2016 byl rokem projekčním. Rok 2017
s 90% plněním se 40mil rozpočtem, kde zbývá cca 5mil na investice. Celkový rozpočet
na výdajích bylo 80mil. Kč. Získali dotace na renovaci parku, nové hasičské auto a rekonstrukci
objektů. Obdrželi stavební povolení na výstavbu nového chodníku, a to od hranic k Izopolu.
Dále například opravili střechu na základní škole. Do sportoviště byly investovány 4mil. Kč,
kdy mají novou hokejovou plochu, beach volejbal a plánují projekt na Skatepark. Připravenou
mají projektovou dokumentaci na opláštění haly, sociální zařízení, vnitřní instalace, okna a také
projektují 30 ubytovacích kapacit. Dále získali dotaci na zeleň. Založili fond rozvoje města.
Pokračují v navázané spolupráci s nemocnicí v Sebnitz i přes to, že se vyměnilo vedení
nemocnice. Na listopadovém zastupitelstvu města byl schválen průjezd autobusové městské
linky přes hranici s cílovou stanicí v Dolní Poustevně. V letošním roce proběhnou slavnosti
100. výročí od povýšení na Město. Dále proběhne 770 let od první zmínky o fotbale a 85 let
od založení fotbalu a také 20. ročník loutkového festivalu.
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M. Maják - požádal přítomné o schválení navrženého programu, ke kterému nebylo
připomínek a bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 1/48/2018: DSO Sever schvaluje program 48. zasedání konaného dne
23. února 2018 v Dolní Poustevně.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
2. Kontrola usnesení:
M. Maják provedl rekapitulaci usnesení ze 47. zasedání v Rumburku (19.01.2018) - všechny
body jednotlivých usnesení byly splněny. DSO Sever vzalo na vědomí nutnost řešení
nedostatečného informování a nefukčnosti komunikace v krizových situacích, kdy nebyla
vzájemná zpětná vazba se společností ČEZ v souvislosti s IZS. Bylo schváleno vyúčtování
poskytnutého finančního příspěvku Městu Velký Šenov. Rovněž bylo schváleno vyúčtování
poskytnutého finančního příspěvku spolku Arte Musica, z.s., Jiříkov. Byly schváleny finanční
příspěvky, a to pro klub cyklistiky Krásná Lípa z.s., na cyklistický závod žen „Tour de Feminin
– O cenu Českého Švýcarska“ ve výši 36.000,-Kč, klub českých turistů, odbor Rumburk,
Mikulášovice, na 39. ročník „ Stezky odvahy“, ve výši 3.000,-Kč, spolek Mandavan, z.s.,
Rumburk, na 4. ročník cyklistického závodu „Okolo Vlčí hory 2018“, ve výši 5.000,-Kč, spolek
Mandavan, z.s., Rumburk, na 34. ročník cyklistického závodu „Tour de Zeleňák 2018“,
ve výši 10.000,-Kč, organizaci Dům kultury Střelnice Rumburk, p.o., na autobusovou dopravu
pro kulturní a společenské akce, ve výši 20.000,-Kč, spolek Český svaz chovatelů, z.s.,
Mikulášovice, na základní a okresní kolo 50. olympiády mladých chovatelů, ve výši 6.500,-Kč.
Dále DSO Sever schválilo členský příspěvek na rok 2018 ve výši 5,- Kč/obyvatele a členský
příspěvek na rok 2019 ve výši 7,- Kč/obyvatele. DSO navrhlo do představenstva MAS Český
sever, z.s., člena pana P. Svobodu. Byla podána žádost o dotaci na KÚÚK, ve výši 50tis. Kč,
na Dětskou olympiádu škol. Dále paní Mgr. E. Džumanová připravila dopis s dotazem na
SčVK, který bude odeslán.
Pan M. Maják dal slovo J. Kolářovi, aby seznámil členy DSO o proběhlém jednání
v Krásné Lípě se zástupci integrovaného záchranného systému (IZS).
Jan Kolář (Krásná Lípa) - Došlo k setkání s generálním ředitelem HZS ČR
genmjr. Drahoslavem Rybou, náměstkem ministra vnitra a krajským ředitelem HZS.
Projednávala se nefunkčnost komunikace ve spojení s HZS. Z jednání vyplynulo a ukázaly se
systémové nedostatky, které nefungovaly. Stěžejním problémem byla Jedlová, jako převaděč
telekomunikačních informací, bez náhradního zdroje. Nefungoval dorozumívací systém. Nyní
se budou hledat cesty, jak tento problém vyřešit.
Z. Linhart (Parlament ČR, senátor) – Byla odeslána oficiální informace na vládu ČR ve věci
fungování všech složek krizového řízení a nyní se čeká na informace s výsledky.
Následně bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 2/48/2018: DSO Sever bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
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3. Finanční záležitosti DSO:
Nové žádosti o poskytnutí příspěvků v roce 2018
Předložena byla žádost o poskytnutí finančního příspěvku spolkem Arte musica z.s., Jiříkov,
na 12. ročník mezinárodního hudebního festivalu „Varhanní duchovní hudba ve Filipově 2018“.
Pan J. Kolář (Krásná Lípa) dal návrh na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč,
pro výše uvedený spolek. Po projednání bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 3/48/2018: DSO Sever schvaluje finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč, pro
spolek Arte musica z.s., Jiříkov, na 12. ročník mezinárodního hudebního festivalu
„Varhanní duchovní hudba ve Filipově 2018“.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Stav účtů k 31.01.2018
Přítomní zástupci členských obcí DSO Sever byli seznámeni se stavem účtů u jednotlivých
bank.
Zůstatky na účtu k 31.01.2018:
MONETA Bank: 90.404,74 Kč
ČNB
: 2.906,47 Kč
4. Organizační záležitosti DSO:
Dětská olympiáda škol 2018
M. Maják podotkl, že byla podána žádost na KÚÚK na Dětskou Olympiádu škol a dal slovo
panu Janu Reinovi (Atletický klub Rumburk).
J. Rein (AC Rumburk) – Podklady s žádostí o dotační titul byly předloženy KÚÚK. Ve věci
organizačních záležitostí je značný časový předstih. Předložil a vysvětlil pracovní návrh
časového programu atletické olympiády dětí DSO SEVER – 2018 s konceptem. Soupisku
s losováním pořadových čísel a barevných variací triček pro prezentaci jednotlivých měst
a obcí. Pan J. Rein přepošle elektronicky seznam atletů registrovaných v Atletickém klubu
Rumburk. Dále se k této projednávané věci rozvinula diskuze mezi jednotlivými členy
DSO Sever, a to k organizačním věcem, autobusové dopravě a dalším záležitostem. K tomuto
projednávanému bodu bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 4/48/2018: DSO Sever bere na vědomí organizační přípravu atletické
olympiády dětí DSO Sever.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0

5. Různé, náměty a připomínky starostů:
M. Maják – Informoval členy DSO Sever o žádosti pana Zdravko Ruseva z České Třebové,
o možnosti zúčastnění se na konferenci strategického plánování, architektury, urbanismu,
syntézy s uměním a kulturou, Evropskými programy a projekty pro rozvoj měst, a to
dne 22. - 23.05.2018. V případě zájmu je možné se na této konferenci zúčastnit.
Dne 15.02.2018 byl přeposlán e-mail od „Plánuj výlety.cz“ s informací o efektivnější propagaci
a zlepšení služeb.
Byl pozván hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček na 16. jednání Sdružení pro rozvoj
Šluknovska, které se uskuteční v pátek 09.03.2018, opět v Dolní Poustevně.
J. Pimpra (Rumburk) – Předložil a objasnil otevřený dopis Rady města Rumburk hejtmanovi
Ústeckého kraje panu O. Bubeníčkovi a členům Rady Ústeckého kraje, ve kterém bylo sdělení
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o přechodu vlastnického práva na Město Rumburk, realizace tendru na prodej akcií LNaP, a.s.
a poskytování zdravotní péče v nemocnici ve Varnsdorfu. V současné době se čeká na reakci
k výše uvedenému dopisu.
M. Maják seznámil přísedící se vzniklou situací se zdravotním střediskem praktického lékaře
v Jiříkově a s tím spojenou výpovědní lhůtou pronajaté ordinace Lužické nemocnice
a polikliniky, a.s.
J. Pimpara (Rumburk) - Vysvětlil výpověď Lužické nemocnice a polikliniky, a.s., z ordinace
praktického lékaře v Jiříkově, z důvodu neefektivnosti a nevýdělečnosti. Dále informoval členy
o ukončeném tendru a do konce měsíce března bude rozhodnuto o vítězi tendru a s ním případně
podepsána smlouva.
F. Moravec (Staré Křečany) – Požádat starostu Města Varnsdorf Ing. S. Horáčka o vyjádření
se k informaci poskytovat zdravotní péči v nemocnici ve Varnsdorfu.
M. Maják – Bude sepsán dopis, s tím že byl odeslán otevřený dopis hejtmanovi Ústeckého
kraje a na základě tohoto dopisu, aby Ing. S. Horáček nebo jeho zástupce, podal členům
DSO Sever vyjádření k této problematice (ústní či písemné).
Mezi členy DSO Sever začala diskuze k tématu „Opatření obecné povahy“. Pan M. Maják
pozve k uvedené problematice za ORP Rumburk paní Mgr. D. Žákovou na zasedání
DSO Sever, které se bude konat dne 13.04.2018 ve Starých Křečanech.
M. Maják po dohodě s J. Kolářem pozve, na jednání SPRŠ dne 09.03.2018, zástupce skupiny
ČEZ.
Nastala diskuze mezi členy DSO Sever o základní a turistické dopravní obslužnosti a s tím
spojené ohrožení provozu vlakové trati a spojů mezi jednotlivými obcemi a městy, ze kterého
vyplynulo jednání zainteresovaných měst a obcí před jednáním SPRŠ.
6. Závěr:
Program dnešního jednání byl vyčerpán, předseda p. M. Maják poděkoval všem za účast
a zasedání ukončil ve 12:40 hod.
Příští jednání DSO SEVER se uskuteční v pátek 13. dubna 2018 od 9:00 hod.
ve Starých Křečanech.
Jednání SPRŠ se uskuteční v pátek 9. března 2018 od 9:00 hod. v Dolní Poustevně.
M. Maják – Na den 09.03.2018 byl pozván hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček
a pracovníci odboru dopravy a silničního hospodářství.

V Jiříkově dne 08.03.2018

Zapsala: pí Šárka Fojtová

Michal Maják v.r.
předseda DSO Sever
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