DOBROVOLNÝ SVAZEK
OBCÍ SEVER
DOLNÍ POUSTEVNA, JIŘ ÍKOV, LIPOVÁ, LOBEND AVA,
MIKULÁŠOVICE, STARÉ KŘEČANY, ŠLUKNOV, VELKÝ ŠENOV,
VILÉMOV

Zápis z 2. zasedání dne 1. dubna 2011 - Dům kultury – Krbová
místnost Šluknov
Přítomni: členové svazku dle presenční listiny v počtu 7 členů, tajemník SPRŠ – Ing. Kořínek
Omluveni: p. Pavel Svoboda (Lipová), pí. Mgr. Eva Džumanová (Šluknov)
p. Michal Maják (Jiříkov) – jako předseda zahájil jednání svazku v 9,10 hod. přivítáním všech přítomných.
Přednesl program dnešního jednání a omluvil nepřítomné starosty pana Pavla Svobodu (Lipová) a
paní Mgr. Evu Džumanovou (Šluknov)
Program jednání:
1. Kontrola minulých usnesení
2. Finanční záležitosti DSO
3. Organizační záležitosti DSO
4. Ostatní – připomínky a náměty starostů
Usnesení č. 1/02Z/2011: DSO Sever bere na vědomí program zasedání dne 1. dubna. 2011.
1. Kontrola minulých usnesení
1/0UZ/2011 – na ustavujícím zasedání byla zmíněna potřeba stanovení činnosti pro DSO SEVER
v návaznosti na nové uspořádání sdružení SPRŠ, čeká se na přijetí nových stanov SPRŠ - trvá
2/01Z/2011 - odpověď MUDr. Veselského z VZP Ústí nad Labem na dopis DSO SEVER ohledně podpory
rozšíření rehabilitace v obci Vilémov - splněno
V dopise MUDr. Veselského z VZP Ústí nad Labem se uvádí, že rehabilitace zatím rozšiřována ve Vilémově
nebude. K tomuto se rozvinula diskuze, kde nabídl p. Sykáček a p. Raichart, že zajedou za MUDr. Petrem
Veselským z VZP, vezmou sebou i podpůrné materiály, kde dále pan Sykáček uvedl, že pokud nepochodí u VZP,
budou se snažit věc vyřídit u vyšších instancí. Bylo rovněž řečeno, že by tato problematika měla být podpořena
starosty SPRŠ.

3/01Z/2011 – delegace předsedy DSO SEVER na schůzi Rady města Rumburku k projednání vstupu
Rumburku do DSO SEVER, při stanovení příspěvku 5,- Kč/ občana. Jednání proběhlo 31. 3. 2011, kdy
z jednání vyšlo spíše „Rumburk zatím nepotřebuje vstupovat do žádných dalších spolků – splněno
p. Ing. Sykáček (Rumburk) – se vyjádřil k návrhu vstupu města Rumburk do DSO Sever. Zasedání se
pravidelně účastní zástupce města. Město Rumburk je členem SPRŠ, kde hradí příspěvek a nezvažuje vstup
do jiných svazků. SPRŠ je zastřešující a může DSO Sever v mnohém podpořit. Díky nově zvolenému
tajemníkovi panu Ing. Kořínkovi by měl být vliv sdružení silnější. Dále uvedl, že bude podporovat současné
stanovy SPRŠ, hlavně to, aby byly volby každý druhý rok a aby se předsednictví střídalo podle
mikroregionů.
p. Maják (Jiříkov) – nemá nic proti SPRŠ, bylo dojednáno zachovat statut SPRŠ, Ing. Kořínek má letité
zkušenosti a bude jakožto tajemník velkým přínosem. Ke střídání předsednictví uvedl, že toto již delší dobu
fungovalo, protože se starostové do předsednictví a funkcí nehrnou, z důvodu, že mají dost práce v rámci
1

obcí, proto bylo v posledních letech jednoduší navrhnout Ing. Kořínka do funkce předsedy SPRŠ tak i
Severu, což bylo vždy akceptováno.
p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – chce, aby SPRŠ bylo jako zastřešující a nejsilnější orgán, který se ctí,
neboť je rozhodující. Naproti tomu je DSO Sever operativnější, v případě potřeby se rychleji schází.
p. Raichart (Vilémov) – v otázce zda DSO Sever či SPRŠ je lepší či horší nechce, aby členové DSO Sever
byly za černé ovce, je viditelný rozdíl v práci mezi senátory panem Josefem Zoserem a Ing. Jaroslavem
Sykáčkem. Příspěvky za mikroregiony do SPRŠ jsou domluvené, všechny obce je odsouhlasily a SPRŠ
přijalo.
p. Ing. Kořínek (SPRŠ) – zaslal členům návrh stanov SPRŠ a na jednání přečetl bod 2 a 3. Návrh příspěvku
SPRŠ pro obce, které nejsou členy mikroregionů je 7,- až 10,- Kč/občana a rok, proto je levnější být členem
DSO Sever či Mikroregionu Tolštejn. Každý ze členů má své akce, do kterých si navzájem nezasahují, ale ví
co se u kterého děje.
4/01Z/2011 – pozvat pana Jiřince z Vilémova ve věci vánoční světelné výzdoby
Bylo domluveno vzhledem k programu pozvání odložit na některé příští jednání DSO SEVER.

- trvá

6/01Z/2011 - Delegace zástupců DSO SEVER do ERN pana Hynka Raicherta a pana Mgr. Ladislava
Pokorného - splněno
Proběhla kontrola dalších usnesení z minulého jednání bez dalších připomínek.
Usnesení č. 2/02Z/2011: DSO Sever bere na vědomí kontrolu plnění minulých usnesení DSO SEVER.
Schváleno 7 pro.

2. Finanční záležitosti DSO Sever
p. Maják (Jiříkov) – předložil návrh rozpočtu pro rok 2011, ten je potřeba vyvěsit na úřední desky v obcích
v elektronické i listinné podobě. Po skončení lhůty - 15 dnů zaslat zpět s potvrzeným razítkem o vyvěšení p.
Majákovi. Pokud nebudou k rozpočtu DSO SEVER 2011 připomínky, bude se na příštím jednání
schvalovat. Dále byly starostům předány Účtovací dopisy za členský příspěvek na rok 2011. Příspěvek obce
do DSO SEVER je 5,- Kč/občana což je vyčísleno dle počtu obyvatel pro každou obec v účtovacím dopise.
Příspěvek je potřeba zaplatit do konce dubna 2011. Ing. Kořínek převzal účtovací dopis pro starostku města
Šluknov a pan Raichart pro starostu města Lipová. Paní Hoťová informovala přítomné, že bylo včas podáno
daňové přiznání DSO SEVER za rok 2010.
Usnesení č. 3/02Z/2011: DSO Sever bere na vědomí návrh rozpočtu DSO SEVER na rok 2011 a
ukládá jednotlivým starostům zabezpečit zveřejnění tohoto rozpočtu na úředních deskách obcí.
Schváleno: 7 pro.
Usnesení č. 4/02Z/2011: DSO Sever bere na vědomí Účtovací dopisy DSO SEVER za členský
příspěvek na rok 2011 a ukládá starostům obcí zabezpečit úhradu členských příspěvků do 30. 4. 2011.
Schváleno: 7 pro.

3. Organizační záležitosti DSO
- vstup Doubice do DSO Sever
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p. Maják (Jiříkov) – přednesl žádost obce Doubice o vstup do DSO SEVER. Vstup obce je dle platných
stanov s tím, že vstup Doubice bude uveden jako příloha č. 3, kdy č. 1 je vstup Jiříkova a č. 2 vstup Starých
Křečan. K tomuto starostové neměli připomínek a schválili vstup obce Doubice do DSO SEVER. Předseda
připraví přílohu č. 3 ke stanovám DSO SEVER.
Usnesení č. 5/02Z/2011: DSO Sever schvaluje vstup obce Doubice do DSO Sever. Schváleno: 7 pro.
_______________________________________________________________________________________
4. Ostatní – připomínky a náměty starostů
- dopravní obslužnost Šluknovska pro rok 2011 – pozváni byli za SÚS Děčín paní Dana Pekařová, za ÚK
KÚ Ústí nad Labem pan Jan Maxa a Ing. Jiří Bárta.
p. Maják (Jiříkov) – autobusy na základě připomínek starostů nejezdí, jak by měly dle jízdního řádu
v daných oblastech šluknovského výběžku. Opravy silnic se nedělají. Co s tím, to by nám měli říci zástupci
SÚS Děčín a odboru dopravy a silničního hospodářství ÚK.
pí. Pekařová (SUS Děčín) – uvedla, že povodňové škody se až tak Šluknovska nedotkly. Spíše bylo
postiženo Děčínsko, kde škody se pohybovaly okolo 600miliónů Kč. Letošní zima byla krutá, finančně
velmi náročná. Z těchto důvodů je potřeba navýšit finance. Doprava houstne a silnice trpí. Kraj zažádal o
půjčku na vyspravení koberců silnic. Akutní potřeba je u 26 silnic, z toho je 18 v katastrofálním stavu. Paní
Pekařová však neví, zda budou vybrány všechny, v návrhu jsou komunikace, jako je např. silnice mezi
Dolním Podlužím a Varnsdorfem, Velkým Šenovem a Mikulášovicemi, Lipovou a Lobendavou či Starými
Křečany a Zahradami a další. Opraveny budou nejdříve silnice druhé třídy, pak komunikace třetí třídy.
Návrh šel do Rady ÚK ve středu dne 30. 3. 2011. Brzy bude možno shlédnout usnesení Rady ÚK, kde
budou uvedeny schválené opravy komunikací. Opravy začnou v nejbližší době a měly by být ukončeny
koncem června 2011. K tomu jistě ještě přibudou požadavky na opravu komunikací, kde projíždí Tour de
Feminin.
p. Raichart (Vilémov) – poděkoval paní Pekařové za okamžitou pomoc při opravě stěžejní křižovatky ze
SRN po povodních, křižovatka byla do 14 dnů opravena a zprovozněna.
pí. Pekařová (SUS Děčín) – k dotazu zda SÚS uvažuje o pořízení sněhových zábran, uvedla, že byly
ukradeny zásněžky a i sněhové kůly o pr. 10 cm, které sloužily k lepší orientaci v zasněžených oblastech pro
řidiče zimní údržby. Dále uvedla, že most v Jiříkově bude do konce dubna letošního roku dokončen a
zprůjezdněn.
p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – problém s komunikací mezi Dolní Poustevnou a Vilémovem je potřeba
řešit, p. Maják navrhl panu Ing. Jemelkovi, že toto může přednést na Komisi dopravy ÚK.
p. Moravec (Staré Křečany) – uvedl, že se u nich stala těžká nehoda, neboť mají velmi špatný stav
komunikací a zda by bylo možné opravit silnici (drobné opravy) v rámci města, ačkoliv silnice není
v majetku města. Na toto paní Pekařová odpověděla, že je škoda peněz z rozpočtu města, je podané
výběrové řízení ohledně studené a teplé balené. Poté začnou výspravy silnic.
p. Maxa (ÚK KÚ ÚL) – předal přítomným letáček ohledně dopravní obslužnosti Šluknosvka. Správa silnic
nevěděla, že povede linka autobusu přes Vyhlídku – Filipov. Z těchto důvodů docházelo ke skluzům a
zpožděním v údržbě, je otázka, jak to bude v roce 2012. Na Vyhlídce je největší problém se sněhem z polí,
který se po uklizení prakticky okamžitě vrací na komunikaci. Autobusy jezdí v půlhodinových intervalech, a
pokud bude s tímto problém, bude se muset autobus přelinkovat. Problém vznikl i u linky Vilémov – Velký
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Šenov (školní bus), od března 2011 byly upraveny jízdní řády, zdůraznil, že počet cestujících se nezměnil –
zůstali.
p. Moravec (Staré Křečany) – kalamitní stavy si přivoláváme sami a to z důvodu neprůběžného čištění tratí.
Ohledně vlaků se dostali do problémů, neboť vlaky byly přes týden zrušeny, jezdí jen o víkendu a na první
vánoční svátek z důvodu kalamity neměli občané možnost dostupnosti lékaře. Trať byla zavátá a
neprůjezdná.
p. Maxa (ÚK KÚ ÚL) – údržba je v kompetenci SŽDC, využitelnost tratě je malá, projetí tratě za účelem
údržby není pravděpodobná, mají sice frézu, ale tu používají, až když už je problém. Dokud nebude spoj
mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz (DE), spoj nebude možný.
p. Moravec (Staré Křečany) – autobusy si navzájem ujíždějí, když mají zpoždění, lidi musí čekat na další
autobus, někdy i přes hodinu.
p. Maxa (ÚK KÚ ÚL) - linka 410 jezdí v hodinových intervalech díky změně tras VDF – RBK přes
Seifhennesdorf (DE). Počítá se s návazností na Liberec a i na školní linky. Teoreticky by měli čekat, nelze
ale pokaždé vyhovět. Zpoždění pak není z důvodu dodržování rychlosti možné dohnat. Na internetu
jednotlivých škol nejsou vždy správně zadané začátky a konce vyučování, aby se linky daly přesně nastavit.
Bylo by dobré základní školy poprosit o dopsání těchto údajů na své internetové stránky.
p. Raichart (Vilémov) – všem se nedá vyjít vstříc, musí se hledat kompromis.
p. Maxa (ÚK KÚ ÚL) – další problém nastal u firmy Benteler v Rumburku s bočními zastávkami. Stav
komunikací je špatný, zřejmě dojde k jednání, zda neupravit zajíždění jen v době začátku a konce směny.
Tím by se dalo ušetřit pár minut. Na vlakové lince Dolní Poustevna – Velký Šenov – Rumburk přibyla
omezení rychlosti, a tudíž se vlaky dostaly do velkých časových skluzů. O tom ale neinformovali, omezení
pan Maxa zašle. Jako pozitivní zprávu dále uvedl plné zprovoznění vlakové linky Rumburk – Děčín, která
by měla být od 30. 6. 2011 bez výluky autobusů v provozu. Je v plánu zařadit do Mikulášovic další dvě
autobusové zastávky. Na konec prezentace pana Maxy proběhla kontrola předpokládaného vývoje v roce
2011 a projektů dle letáčku.
p. Maják (Jiříkov) – poděkoval panu Maxovi za prezentaci, trend se ustálil, stížnosti cestujících se
zmenšily, vše se snaží starostové řešit dle potřeb obce.
- Tour de Feminin – pozván byl pan Jiří Vích
p. Vích (Tour de Feminin) – poděkoval za možnost účasti ne jednání DSO Sever, dále poděkoval obcím za
pomoc při organizaci loňského ročníku, kdy bylo přihlášeno 170 závodnic z 22 států. Což závod povzneslo
mezi nejlépe obsazené závody v Evropě. Na letošní ročník je již přihlášeno 15 družstev. Etapy proběhnout
jako v loni. Zájem na uspořádání 1. etapy má i Německo, ale s podmínkou, že etapu platit nebudou. O
takovýto přístup pořadatelé nemají zájem. Pan Vích poděkoval za příspěvky obcí a obrátil se na ně opět
s prosbou o pomoc při zajištění cen na letošní rychlostní a vrchařské prémie. Pan Ing. Jemelka upozornil na
změnu trasy v Dolní Poustevně, kdy letos nepovede přes Dolní Poustevnu, ale směrem na Karlín, příští rok
se ale trasa vrátí zpět. DSO Sever byl předán dopis s prosbou o příspěvek na konání letošního závodu. Od
SPRŠ dostávali příspěvek ve výši 30.000,- Kč, ale letos příspěvek pravděpodobně nedostanou v návaznosti
na změnu příspěvků SPRŠ, proto požádal Mikroregion Tolštejn o 15.000,- Kč, který mu tuto částku přislíbil
a druhou polovinu prosí od DSO Sever.
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p. Maják (Jiříkov) - navrhl projednání podpory závodu až po schválení rozpočtu. Po jeho schválení připraví
návrh na schválení příspěvku 15.000,- Kč, v rozpočtu DSO Sever jsou rezervy. Dále se zeptal, proč
vystoupila Krásná Lípa z Mikroregionu Tolštejn. Pan Vích odpověděl, že mají vlastní zdroje na propagaci
z Českého Švýcarska a tudíž vznikala duplicita. Ještě požádal o korekturu prospektů a plakátů závodu Tour
de Feminin.
Dále předseda informoval o dopisu pan PaedDr. Milana Jirsáka, ředitele Střední zdravotnické školy a
Obchodní akademie, o plánovaném sloučení s Gymnáziem Rumburk. K tomuto proběhla diskuze se
závěrem, aby pan Maják připravil podpůrný dopis pro Krajský úřad Ústí nad Labem ve vztahu rozdílného
vzdělávání na Gymnáziu - všeobecné vzdělávání a na Střední zdravotnické škole a Obchodní akademii
specializace se zaměřením.
Usnesení č. 6/02Z/2011: DSO Sever ukládá p. Majákovi připravit dopis ke sloučení škol v Rumburku
a na jeho rozdílnou specifikaci. Schváleno: 7 pro.
Také informoval o využití programu společnosti MAS k pořízení sněhových zábran a navrhl starostům obcí,
aby si promysleli, kam by se daly umístit sněhové zábrany. K tomuto navrhl pozvat paní Ing. Hamplovou na
příští jednání.
p. Raichart (Vilémov) – proběhla valná hromada MAS, kde řešili rozpočet, chtějí změnit výběrovou komisi
(nyní střed zájmů), v srpnu 2011 bude vyhlášena výzva, podrobnější informace ještě upřesní na příštím
jednání pí. Ing. Hamplová.
p. Maják (Jiříkov) – starostka Šluknova paní Mgr. Džumanová požádala DSO SEVER o podporu
partnerství při podání žádosti o dotaci městem Šluknov na projekty „Atraktivity cestovního ruchu ve
Šluknově a na projekt „Moderní regionální informační centrum Šluknov“ předmětem této smlouvy je úzká
spolupráce při výměně informací a odborných zkušeností, propagačních materiálů apod.
p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – navrhl kontaktovat o.p.s. – Destinační fond Českého Švýcarska, aby
nevznikla duplicita při vydávání propagačních materiálů.
p. Ing. Kořínek ( SPRŠ) – Smlouva o partnerství bude jak s DSO Sever tak i se SPRŠ, spolupráce již běžně
funguje, navzájem o svých aktivitách vědí, ale z důvodu získání grantu se obrátili na obě strany, aby získali
co nejvíce bodů.
Usnesení č. 7/02Z/2011: DSO Sever ukládá předsedovi podepsat Smlouvy o partnerství s Městem
Šluknov na projekty „Atraktivity cestovního ruchu ve Šluknově a na projekt „Moderní regionální
informační centrum Šluknov“. Schváleno: 7 pro.
_______________________________________________________________________________________
4. Ostatní – připomínky a náměty starostů
p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – ohledně sčítání lidu si myslí, že papíry jsou nepřehledné a mnohdy
vycházejí zavádějící čísla, která se pak berou jako závazná pro daňovou výtěžnost pro dalších 10 let. Obce
by měly dát i vlastní čísla, pak by měla proběhnout konzultace a porovnání s ORP.
p. Ing. Kořínek (SPRŠ) – spousta údajů je již předvyplněných, chybou je, že sčítání provádí Česká Pošta a
ne obce, které vědí více o svých občanech.
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p. Moravec (Staré Křečany) – informoval o odvolání místostarosty pana Martina Mänzela a volbě nového
místostarosty pana Ing. Martínka. Dále informoval o redukci v počtu policistů na Děčínsku – pohotovostní
jednotky, mělo by zůstat jen 60 policistů. Díky tomu je ohrožen chod a ochrana výběžku a proto si myslí, že
by se mělo na toto reagovat. Je otázkou, zda by toto nemělo řešit SPRŠ. Rád by pozval paní Alici
Zemanovou a navrhl sepsat stanovisko DSO Sever na generální ředitelství k rukám p. Vorálka.
p. Ing. Jemelka (Dolní Poustevna) – seznámil přítomné o zřízení policejní stanice v Dolní Poustevně. Od 1.
5. 2011 bude 1 x v týdnu stanice otevřena pro veřejnost, policisté budou v uniformách a bude jim vyhrazena
samostatná místnost.
p. Maják (Jiříkov) – Jiříkov má také policejní stanici, umístěnou v budově České spořitelny, policisté slouží
společně s MP Jiříkov.
p. Maják (Jiříkov) – Jiříkov má také policejní stanici, umístěnou v budově České spořitelny, policisté slouží
společně s MP Jiříkov.
Termín dalšího jednání byl stanoven na 20. 5. 2011 od 9,00 hodin v Centru setkávání Dolní Poustevna
(v případě potřeby řešení úkolů před jednáním SPRŠ, které by se mělo konat 6. 5. 2011, je náhradní termín
stanoven na 29. 4. 2011).
V závěru předseda poděkoval členům a i hostům za účast a v 12,45 hod. ukončil jednání.
Zapsala : Martina Fodorová

Předseda DSO SEVER
Michal Maják, v. r.
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