DOBROVOLNÝ SVAZEK
OBCÍ SEVER
DOLNÍ

POUSTEVNA, JIŘ ÍKOV, LIPOVÁ, LOBEND AVA,
MIKULÁŠOVICE, STARÉ KŘEČANY,
ŠLUKNOV, VELKÝ ŠENOV, VILÉMOV

Z Ustavujícího zasedání dne 14. ledna 2011
v Zasedací místnosti Městského úřadu v Jiříkově
Přítomni: členové svazku dle presenční listiny v počtu 7 členů, stávající předseda DSO Sever Ing. Kořínek.
Omluveni: pí Lenka Hausdorfová (Lobendava), p. Ing. Miroslav Jemelka (Dolní Poustevna) –
dostaví se později.
1.

Zahájení jednání

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – jako předseda zahájil ustavující jednání svazku v 9:05 hod.
přivítáním všech přítomných. Přednesl program jednání. Omluvil p Ing. Jemelku
(Dolní Poustevna) – dostaví se později a pí Hausdorfovou (Lobendava).
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení jednání – Ing. Kořínek
Seznámení, návrh programu, organizační záležitosti – Ing. Kořínek
Činnost DSO Sever v dalším období – starostové
Spolupráce a začlenění do Sdružení pro rozvoj Šluknovska – starostové
Návrhy na případné změny stanov a výši členských příspěvků
Volby předsedy a místopředsedy DSO na funkční období 2010 až 2012
Diskuse, různé, připomínky – starostové
Závěr jednání, společný oběd

2.

Seznámení, návrh programu, organizační záležitosti

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – jelikož jsou nově zvolení zástupci měst a obcí, požádal
o představení se všech členů svazku. Zmínil také ekonomku svazku a zapisovatelku.
Hlavním bodem dnešního jednání bude volba nového předsednictva svazku a projednání
činnosti svazku v budoucnu.
Proběhla krátká presentace všech přítomných členů sdružení.
p. Raichart (Vilémov) – jednání svazku se zúčastňuje dle možností také Ing. Sykáček,
starosta Rumburku. Svazek měl zájem, aby se Rumburk stal členem, dosud se to nepodařilo.
p. Maják (Jiříkov) – podal informace o dění ve městě. Minulá zastupitelstva prodala v rámci
boomu po revoluci majetek a z budov jsou nyní ruiny, je problém nařídit u nich demoliční práce.
Uvažovali o zřízení stavebního úřadu, ale není to možné. Město má přes 4 tis. obyvatel,
z toho 23 % nezaměstnaných. Probíhá rekonstrukce ÚSP, rekonstrukce mostu na náměstí,
cena je kolem 40 mil. Kč, nedostali na stavbu dotaci, ale řeší ji v rámci povodní. Připravují
projekt výstavby domova důchodců, výstavbu mateřské školy, jsou projekty na chodníky,
cyklotrasu, parky. Nejsou připravené projekty, které jsou potřeba pro získání dotací,
může se stát, že některé akce se nebudou moci realizovat. Připravují projekty na kanalizaci,
cca za 205 mil. Kč, zatím je to pasé. Stát se zavázal do roku 2010 vytvořit podmínky
pro odkanalizovaní obcí, ale ty stále nejsou vytvořeny.
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p. Ing. Kořínek (Šluknov) – konstatoval, že na jednáních svazku si předáváme zkušenosti,
rady, řeší se různé problémy obcí. V případě potřeby svazek jedná, např. rušení APP,
řešení veřejné dopravy ve Šluknovském výběžku, atd. Každá obec či město si sice řeší
problémy svou cestou, ale jsou problémy společné pro celý mirkoregion Sever – např. vodovod
do Mikulášovic a kanalizace.
Usnesení č. 1/UsZ/2011: DSO Sever schvaluje program jednání dne 14. ledna 2011.
3.

Činnost DSO Sever v dalším období

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – požádal o návrhy do diskuse. Podle stanov svazku se stává
členem svazku nový starosta či starostka obce. Jelikož v loňských komunálních volbách
nekandidoval, je zde dnes jako dosavadní předseda a dnes se bude volit nový. Je třeba mít
zvolený kontrolní orgán. DSO pracuje s rozpočtem a financemi, přispívá na různé akce
v mikroregionu. Předal členům přehled členských příspěvků měst a obcí odvedených
DSO Sever a SPRŠ za rok 2010. Měnila se výše členských příspěvků dle počtu obyvatel obce.
Je na novém předsednictvu, aby rozhodlo, zda SPRŠ bude jen zaštiťující orgán pro DSO Sever
a DSO Toštejn. Sdružení pro rozvoj Šluknovska má vybudovanou silnou pozici a má svou
váhu, pomohlo např. při hrozbě rušení finančního úřadu, při dopravní obslužnosti,
rušení úřadovny České správy sociálního zabezpečení.
Usnesení č. 2/UsZ/2011: DSO Sever rozhoduje odložit projednání konkrétní činnosti
DSO Sever v dalším období na příští jednání.
4.

Spolupráce a začlenění do Sdružení pro rozvoj Šluknovska

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – požádal o návrhy do diskuse k budoucnosti SPRŠ.
p. Maják (Jiříkov) – DSO Sever vznikl jako protiváha DSO Tolštejn, který si řeší věci ve svém
regionu, DSO Sever zase ve svém, ale SPRŠ řeší společné záležitosti mikroregionů, má větší
váhu. DSO Sever by měl zůstat, je ku prospěchu Šluknovského výběžku – dopravní
obslužnost, APP, bude se muset řešit rušení poboček pošt. Navrhl, ať SPRŠ nadále zůstane
jako „nadorgán“ DSO Sever a DSO Tolštejn, starostové si mohou předávat potřebné informace.
Také bude zastupovat větší celek (55 tis. obyvatel) při jednání s krajem a vyššími orgány.
p. Raichart (Vilémov) – souhlasí, že SPRŠ by se mělo scházet nadále, jen méně často.
DSO Sever řeší spolu problémy, za roky se vytvořila dobrá skupina členů, vytvořila se také
MAS Šluknovsko. Domnívá se, že vztahy v DSO Tolštejn nejsou tak přátelské jako jsou
v DSO Sever.
p. Svoboda (Lipová) – je pro zachování SPRŠ, ale přispívat jen na
účetnictví a další provozní náklady. Příspěvky, které dávají obce
by se ponechaly do rozpočtů svazků. Také je třeba přimět Rumburk,
nebudou členské příspěvky, nebude to snad problém. Co se týče
svazku, navrhl p. Majáka a pí Mgr. Džumanovou.

nutné výdaje - vedení
ročně svazku SPRŠ,
aby přistoupil a když
nového předsednictva

pí Mgr. Džumanová (Šluknov) – poděkovala za důvěru. DSO Sever je dlouhodobá skupina,
která zná problematiku obcí, ona se zatím ve své funkci orientuje a nebylo by vhodné, aby jako
začátečník řídila svazek.
p. Raichart (Vilémov) – o funkci předsedy a místopředsedy jsme se na jednání svazku
domlouvali, že by to měl být starosta města, ne obce, města mají více možností a více
zaměstnanců. Na možného předsedu navrhl p. Ing. Kořínka, pí Mgr. Džumanovou
a p. Ing. Jemelku.
p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – formálně by SPRŠ mohlo zůstat, ale již tolik na jeho
činnost finančně nepřispívat. Ušetřili bychom peníze pro svazek.
p. Raichart (Vilémov) – SPRŠ bude hlavně zastřešovat, nebude se přispívat jako dosud,
provozní režie na SPRŠ by zaplatil každý ze svazků polovinou.
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p. Ing. Kořínek (Šluknov) – vysvětlil údaje v tabulce s přehledem členských příspěvků měst
a obcí odvedených DSO Sever a SPRŠ za rok 2010. Členy SPRŠ jsou i OAK a OHK,
které také platí členské příspěvky - 3 tis. Kč ročně, nadále chtějí být členy.
p. Maják (Jiříkov) – také přispíváme jako členové do Hospodářské a sociální rady Děčínska.
p. Ing. Kořínek (Šluknov) – HSRD není tak důležitý orgán, ale v rámci hierarchie je okresní
rada potřeba pro vyjednávaní s krajskou hospodářskou a sociální radou, ministerstvy,
kraji, apod.
p. Moravec (Staré Křečany) – také se dostává do funkce starosty, ale je pro, aby se DSO
Sever udržel a zachoval svou činnost. Podle toho, jaká je pověst svazku, měl by být předsedou
zástupce města. P. Ing. Kořínek je již legenda a myslí si, že i nadále v činnosti svazku pomůže.
Proběhla diskuse o přispívání a rozdělování financí ve svazcích a sdružení. Ze SPRŠ se ročně
poskytla stejná částka oběma svazkům – DSO Tolštejn i DSO Sever, ty si pak samy rozhodly,
jak peníze využijí.
Usnesení č. 3/UsZ/2011: DSO Sever konstatuje, že činnost Sdružení pro rozvoj
Šluknovska je účelné zachovat s tím, že SPRŠ bude fungovat jako zaštiťující orgán
DSO Sever a DSO Tolštejn v rámci vzájemné spolupráce pro Šluknovský výběžek
a v případě potřeby je zastupovat navenek.
5.

Volby předsedy a místopředsedy DSO Sever na funkční období 2010 až 2012

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – konstatoval, že před dvěma lety bylo zvoleno nové předsednictvo
svazku, nyní se musí zvolit nové. Návrhy na nové vedení svazu již padly – předseda p. Maják,
místopředsedkyně pí Mgr. Džumanová. Mohou se také dle potřeb změnit stanovy svazku.
p. Maják (Jiříkov) – konstatoval, že nejdéle v rámci skupiny je členem p. Ing. Jemelka. Šluknov
má novou starostku, ta se ve své funkci zapracovává, ale pokud by pí Mgr. Džumanová byla
místopředsedkyní, zapisovatelka by mohla zůstat stejná. Časem by mohla převzít zapisování
sekretářka z MěÚ v Jiříkově.
p. Vykoukal (Velký Šenov) – ponechal by nadále jako ekonomku svazku pí Hoťovou, neměl
by to být problém.
p. Ing. Kořínek (Šluknov) – shrnul, že jsou návrhy na nové předsednictvo pro období 2010 2012 ve složení – předseda p. Maják, místopředsedkyně pí Mgr. Džumanová. Zapisovatelka
a ekonomka zůstanou stejné – sl. Justová a pí Hoťová.
Proběhlo hlasování o návrhu p. Majáka do funkce předsedy DSO Sever - schváleno 7 hlasy,
zdržel se p. Maják.
Proběhlo hlasování o návrhu pí Mgr. Džumanové jako předsedkyně DSO Sever - schváleno
7 hlasy, zdržela se pí Mgr. Džumanová.
Usnesení č. 4/UsZ/2011: DSO Sever volí p. Michala Majáka předsedou Dobrovolného
svazku obcí Sever pro volební období 2010 – 2012.
Usnesení č. 5/UsZ/2011: DSO Sever volí pí Mgr. Evu Džumanovu místopředsedkyní
Dobrovolného svazku obcí Sever pro volební období 2010 - 2012.
Proběhla diskuse o vstupu Rumburku do DSO Sever a přínosu Rumburku pro obce
Šluknovského výběžku jako obce s rozšířenou působností. Rumburk se doposud nepodařilo
přesvědčit, aby do svazku vstoupil, přitom by měl fungovat jako poradní orgán obcí. Není tomu
tak, obce si musí poradit víceméně samy. Jednání svazku se zúčastňoval jako host starosta
Rumburku, Ing. Sykáček, nebo místostarostové pí Winterová nebo Mgr. Pokorný.
6.

Návrhy na případné změny stanov a výši členských příspěvků

p. Maják (Jiříkov) – již jsou schváleny obecní rozpočty, ale změnu členských příspěvků
by ponechal na příští jednání svazku, kdy se rozhodne konkrétně.
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Usnesení č. 6/UsZ/2011: DSO Sever rozhoduje odložit projednání změny stanov
a výši členských příspěvků na příští jednání.
p. Ing. Kořínek (Šluknov) - dotázal se na místo a termín příštího jednání svazku. SPRŠ bude
svoláno na 4. únor 2011, navrhl 18. únor jako termín jednání DSO Sever, opět v Jiříkově.
Usnesení č. 7/UsZ/2011: DSO Sever bere na vědomí termín a místo příštího jednání –
18. únor 2011 na MěÚ v Jiříkově.
p. Maják (Jiříkov) - poděkoval všem za důvěru. Jiříkov je také členem SMO ČR. Sám je členem
Komise pro dopravu Rady Ústeckého kraje (nyní ještě nezasedala), ale starostové se mohou
na něj obracet. Šluknovsko bylo vždy stranou, ale už se situace snad trochu zlepšila.
Dále navrhl termíny jednání DSO Sever pravidelně 1x za měsíc.
7.

Diskuse, různé, připomínky starostů

p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – dostal
se opět k problematice pí Mošovské,
která zajišťuje rehabilitaci pro část obyvatel ve výběžku, ale brzy se může stát, že nebude moci
tyto zdravotní služby poskytovat. Jednu pracovní sílu, o kterou žádala navýšit, jí pojišťovna
neschválila. Pí Mošovská obdržela téměř arogantní odpověď pojišťovny s tím, že péče v rámci
její odbornosti je ve výběžku dostatečná a není třeba ji rozšiřovat. Takže pokud do toho
nevstoupí svazek, pí Mošovská nezvládne obstarat svou odbornou péčí výběžek.
Dcera pí Mošovské má nejvyšší možnou kvalifikaci pro tento obor. Budeme muset kontaktovat
pojišťovnu, nebo např. vytvořit petiční akci, nenechat to být. Měli také problém, kdy sanita
přijela k pacientce za 35 min. místo dojezdových 15 min.
Proběhla diskuse o počtu fyzioterapeutů, kdy je brán stav dle statistických zjištění na Děčínsku.
Průměr vychází, ale statistika neřeší lokalitu a tak je zde fakticky jeden fyzioterapeut
na 11 tis. občanů pro zajištění péče v tomto oboru. Z diskuse vyplynulo, že DSO Sever začne
jednat s pojišťovnou, materiály od pí Mošovské převzal nový předseda svazku p. Maják.
p. Raichart (Vilémov) – také měli v obci problém s rychlou záchrannou službou, ve Velkém
Šenově by měl být na pohotovosti i lékař. Pokud by se stala nějaká větší nehoda, apod.,
nastane krize. Stárne celý Šluknovský výběžek - i lékaři, bude doba, kdy jejich nedostatek bude
velký problém. Je těžké sehnat lékaře do Šluknovského výběžku.
p. Vykoukal (Velký Šenov) – problém nastává i v případě, když se střídají směny pohotovostí.
pí Mgr. Džumanová (Šluknov) – pracovala ve zdravotnictví, toto vše se děje zejména
vzhledem k finančním úsporám. RZS bude v obsazení s lékařem a sestrou, sanita bez lékaře.
Sama je magistra, ale zákon nedovoluje, aby např. dala injekci, i když má vysokou školu.
Dojezdová doba je 15 min., sanity jsou ale jen dvě, nakonec to odnese pacient. Ve výběžku
je to jiné než v Praze, tam je více nemocnic, náš region je obsáhlý, pravomoci sester jsou malé,
vše nakonec ke škodě pacienta.
p. Raichart (Vilémov) – jediné, co funguje, jsou dobrovolní hasiči, kteří jsou v každé obci.
Státní policie je také problém, měli incident v obci, policie přijela až ze Šluknova.
Proběhla krátká diskuse ke zdravotní pohotovosti. Všude se šetří – zdravotnictví, policie, atd,
bohužel na úkor občanů. V případě využívání zahraničních výpomocí, např. v nemocnicí
v Sebnitz, nejsou sepsány mezinárodní smlouvy.
p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – v Německu mají projekt na spánkovou laboratoř,
nemocnice v Sebnitz má kvalitní vybavení, je navíc blíž a na každém oddělení pracuje český
lékař. Plánované lékařské výkony jsou problém, ale nehody či jiná pomoc ne. V Německu je asi
300 zdravotních pojišťoven.
p. Moravec (Staré Křečany) – pracoval u Policie ČR. Nyní došlo k redukci, ale jen převedením
policistů z cizinecké policie na jiné útvary, tabulky mají tedy naplněné. Je pravda, že jsou
problémy, bude se razantně šetřit, ale když budou žádat na tel. lince 158 o asistenci policie,
je to jistější. Pokud PČR ve městě funguje, musí vyjet k případům a nevymlouvat se na úspory.
Nabídl pomoc, pokud budou mít starostové problémy se státní policií.
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Proběhla krátká diskuse o konkrétních problémech s kriminalitou v obcích.
Usnesení č. 8/UsZ/2011: DSO Sever bere na vědomí informace a připomínky starostů,
týkající se zajištění fyzioterapeutické péče, problémů se zajištěním zdravotní péče
a kriminalitou v obcích.
8.

Závěr jednání, společný oběd

p. Ing. Kořínek (Šluknov) – poděkoval členům a hostům za účast. Vzhledem k neustálému
deštivému počasí, kdy se v obcích svolávají povodňové komise, ukončil jednání v 10:40 hod.
Zapsala: Barbora Justová ml.
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