DOBROVOLNÝ SVAZEK
OBCÍ SEVER
DOLNÍ POUSTEVNA, DOUBICE, JIŘÍKOV, LIPOVÁ,
LOBENDAVA, MIKULÁŠOV ICE, STARÉ KŘEČANY,
ŠLUKNOV, VELKÝ ŠENOV, VILÉMOV

Zápis z 3. zasedání dne 20. května 2011 – Centrum setkávání –
Kostelík - Dolní Poustevna
Přítomni: členové svazku dle presenční listiny v počtu 10 členů, tajemník SPRŠ – Ing. Kořínek
Omluveni: pí. Hoťová
Program jednání:
1. Zahájení, představení města
2. Kontrola minulých usnesení
3. Rozpočet DSO na rok 2011
4. Ostatní finanční záležitosti DSO
5. Organizační záležitosti DSO
6. Ostatní – celostátní sraz turistických oddílů (Tomáš Fúsek)
7. Ostatní - připomínky a náměty starostů
Usnesení č. 1/03Z/2011: DSO Sever bere na vědomí program zasedání dne 20. května 2011.
1. Zahájení, představení města
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil jednání svazku v 9,10 hod. přivítáním všech
přítomných a přednesl program dnešního jednání. Poté předal slovo p. Jemelkovi (Dolní Poustevna), aby
představil své město, ve kterém se koná dnešní jednání. Centrum setkávání – Kostelík prošlo velkou
rekonstrukcí, při které byly zachovány původní rysy budovy. Dále p. Jemelka hovořil o plánovaných
projektech, které bude město realizovat a o projektech, které byly již úspěšně realizovány, např. Lesopark
Hamr, který je jako volná zóna velmi navštěvována nejen místními, ale i přespolními občany.
____________________________________________________________________________________
p. Maják (Jiříkov) požádal členy DSO o zařazení programu č. 6 – ostatní – celostátní sraz turistických
oddílů, o kterém bude informovat pan Tomáš Fúsek, neboť je časově vázán na jinou akci.
6. Ostatní – celostátní sraz turistických oddílů (Tomáš Fúsek)
p. Fúsek (Mikulášovice) - seznámil s připravovanou akcí „ 30. letní sraz TOM“, kterou pořádá město
Mikulášovice ve dnech od 1. do 7. srpna 2011. Kapacita účastníků je cca 100-150 lidí, což je podmínkou
Národního parku Saské Švýcarsko. Pan Tomáš Fúsek požádal DSO SEVER o finanční příspěvek na
propagaci akce a výletní cestu parníkem. Již teď má rozpočtový deficit 18. 000,- Kč. Tento příspěvek by byl
následně řádně vyúčtován.
p. Svoboda (Lipová) se zeptal pan Fúska na kolik by vyšla výletní cesta parníkem. Zatím přesné vyčíslení
neví, ale příspěvek by měl pokrýt jak propagaci, tak i výletní cestu.
p. Maják (Jiříkov) poděkoval panu Fúskovi za prezentaci a přislíbil mu, že příspěvek DSO SEVER
projedná v programu ostatní finanční záležitosti. O výsledku jej bude informovat.
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2. Kontrola minulých usnesení
V rámci kontroly minulých usnesení byla na jednání DSO pozvána manažerka MAS Šluknovsko
Ing. Hamplová – informovala DSO SEVER o rozpočtu a činnostech MAS, jako byly např. Farmářské trhy,
ale i o projektech, které jsou vypsány, nebo které teprve vypsány budou, ve kterých by se daly pořídit
např. sněhové zábrany. Pak je to jen o sepsání smlouvy se SÚS, aby oni zábrany instalovali a uschovávali je.
p. Raichart (Vilémov) – ohledně sněhových zábran by bylo dobré domluvit s paní Pekařovou, aby oni byli
správci. Je nutné to řešit co nejdříve.
p. Maják (Jiříkov) – bere si za úkol pozvat pí. Pekařovou na jednání v červnu, projekt by pak zpracovala
MAS, ale je nutné dle mapek obcí dodat návrh, kde by zábrany měly být a v jaké délce, aby nevznikl
problém s pozemky, které by mohly být ve vlastnictví pozemkového fondu v případech, kdy zemědělec má
pouze pronájem pozemku a ve smlouvě nesmí pronajímat třetí osobě.
3/02Z/2011 – Členové DSO Sever zveřejnili rozpočet na úředních deskách obcí – splněno
4/02Z/2011 – Zabezpečení uhrazení členských příspěvků na základě účtovacích dopisů DSO SEVER za rok
2011 do 30. 4. 2011 – plní se průběžně na základě schvalování v jednotlivých zastupitelstvech.
5/02Z/2010 – Vstup obce Doubice do DSO SEVER – splněno
6/02Z/2011 – Sepsání dopisu ke sloučení škol v Rumburku – dopis nebyl napsán, neboť sloučení bylo již
zastupitelstvem ústeckého kraje schváleno
7/02Z/2011 – Podepsání smlouvy o partnerství s Městem Šluknov na projekty „Atraktivity cestovního ruchu
ve Šluknově a na projekt „ Moderní regionální informační centrum Šluknov“ - splněno
Kontrola dalších usnesení z minulého zasedání proběhla bez připomínek.
Usnesení č. 2/03Z/2011: DSO Sever bere na vědomí kontrolu plnění minulých usnesení DSO SEVER.
Schváleno: 10 pro.

3. Rozpočet DSO na rok 2011
Předseda p. Maják (Jiříkov) předložil rozpočet DSO SEVER na rok 2011, který byl vyvěšen v jednotlivých
členských městech DSO na 15 dní. K návrhu rozpočtu DSO na rok 2011 nebyly připomínky a jednohlasně
rozpočet starostové schválili.
Usnesení č. 3/03Z/2011: DSO SEVER schvaluje rozpočet pro rok 2011. Schváleno: 10 pro
_______________________________________________________________________________________
4. Ostatní finanční záležitosti DSO Sever
Závěrečný účet DSO SEVER za rok 2010 byl předán jednotlivým obcím k vyvěšení na 15 dní na
svých úředních deskách.
Žádost cyklistického klubu Krásná Lípa o příspěvek ve výši 15. 000,- Kč byla vyřízena v rámci
SPRŠ.
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DSO SEVER odsouhlasilo Turistickému oddílu mládeže Mikulášovice příspěvek ve výši 15. 000,Kč na 30. letní sraz TOM. Příspěvek bude přiznán s doporučením použití financí na propagaci akce a na
vypravení jízdy historického vlaku, aby se to týkalo všech obcí DSO SEVER. P. Jemelka (Dolní Poustevna)
podotkl, že se vlak jeví vhodnějším než výletní parník. Vlak by mohl projet všemi obcemi či městy DSO
SEVER, u lodi by to nebylo možné.
Usnesení č. 4/03Z/2011: DSO SEVER schvaluje Turistickému oddílu mládeže Mikulášovice příspěvek
ve výši 15. 000,- Kč. Schváleno: 10 pro

5. Organizační záležitosti DSO
p. Maják (Jiříkov) - přivítal starostu obce Doubice pana Martina Schulze, která nově přistoupila do DSO
SEVER. Všichni starostové DSO SEVER obdrželi návrh upravených stanov DSO ke konzultaci. Případné
připomínky zašlou emailem.
p. Kořínek (SPRŠ) – jen jako připomínku podotkl, že veškeré změny v článcích stanov je nutné hlásit na
Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor správních činností.
_______________________________________________________________________________________
7. Ostatní – připomínky a náměty starostů
p. Svoboda (Lipová) – podotkl, že díky časovému vytížení nebyl na posledních jednání SPRŠ a DSO
SEVER a neví, proč město Rumburk nechce přistoupit mezi členy DSO SEVER. Do SPRŠ ale přispívá.
Navrhl, aby všichni starostové jeli do Rumburka s návrhem, aby město bylo členem, aby vidělo, že máme
opravdový zájem o jejich členství. Příspěvek by pak byl ve stejné výši jako je příspěvek do SPRŠ. Jinak
pokud nebude město Rumburk členem, tak ať se jednání nezúčastňuje.
p. Maják (Jiříkov) – předseda DSO SEVER souhlasí s návrhem pana Svobody a mezi členy by ještě navíc
uvítal i Krásnou Lípu. Dále informoval členy, že byl na jednání RM Rumburk a zde prezentoval DSO
SEVER s tím, že DSO by na svých jednáních projednávalo problémové činnosti vztahující se k ORP.
K tomuto bylo sděleno, že Rumburk má nově zvolenou tajemnici MěÚ, která bude pravidelně svolávat
poradu tajemníků či starostů, kde není tajemník. Na těchto poradách by se měli projednávat aktuální věci
z různých odborů, které se řeší v rámci státní správy, ale aktuální jsou témata i ohledně samosprávy.
p. Moravec (Staré Křečany) – statistika přihlašovaných občanů ze sociální sféry se rapidně zvyšuje, toto by
se mělo v rámci DSO vyřešit, Rumburk by pak byl v pozadí, ačkoliv by se to mělo řešit právě s Rumburkem
jakožto pověřenou obcí.
p. Jemelka (Dolní Poustevna) - při schvalování stanov se nabízí příležitost upravit body dle města
Rumburk, které by mohly být rozhodující pro vstup do DSO SEVER, neboť DSO SEVER je vlastně porada
starostů výběžku a je tedy v zájmu Rumburka být účastníkem na těchto jednáních. Je otázkou, čeho se
Rumburk bojí v rámci vstupu a proto je možné i v jeho případě upravit výši příspěvku na výši příspěvku
SPRŠ, aby to nebyla jen záležitost financí. Pak by se dalo do příloh stanov, že příspěvek by byl v jejich
případě (Rumburka a Krásné Lípy) jen ve výši příspěvku do SPRŠ.
pí. Wintrová (Rumburk) – mluvila se starostou města a ten vidí problém ve stanovách, jen neví, zda DSO
SEVER či ve stanovách SPRŠ.
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p. Svoboda (Lipová) – místostarosta Rumburku pan Darek Šváb se jednání DSO doposud neúčastní, tak
proč je proti. Toto se řeší již celé volební období. Proto navrhl pozvat nejen jeho, ale i pana Sykáčka a i
zástupce Krásné Lípy, pana Linharta, na další jednání DSO. Mohlo by se jim navrhnout, aby příspěvek
platili ve stejné výši jako do SPRŠ. Pak by se mohly schválit kompletní stanovy a tím by tam byly všechny
obce ORP.
p. Raichart (Vilémov) – co se týká stanov a účasti, tak není problém to vyřešit dodatkem ke stanovám, výše
členského příspěvku by měla být podle stejného „klíče“, jako byl v SPRŠ, aby pak nebyla velká města
v nevýhodě.
p. Maják (Jiříkov) – si vezme za úkol udělat „klíč“ (návrh) na výpočet členských příspěvků, který rozešle
všem členům ke schválení, zašle jej i Rumburku a Krásné Lípě k vědění. Stanovy by se zatím
neschvalovaly, abychom jeden měsíc schválili stanovy a druhý měsíc zase dodatky, počkáme na postoj
Rumburku a Krásné Lípy. Na dalším zasedání by se schválily členské příspěvky pro rok 2012. Stanovy by
se pak mohly schválit až v září či říjnu letošního roku, neboť současné stanovy jsou zatím platné.
p. Kořínek (SPRŠ) – na posledním jednání ho překvapilo stanovisko Milady Prejové z Krásné Lípy, kde
Krásná Lípa je navázána na České Švýcarsko a nikoho vlastně nepotřebuje. Když by se chtěli dát
dohromady s Rumburkem a udělat si malý mikroregion a uhradit příspěvek za mikroregion
20.000,- Kč, tak by měli po starostech. Je pak otázkou, jestli budou chtít vstoupit do DSO SEVER. Berou to
jako nátlak a i z těchto důvodů nechtějí vstoupit.
p. Maják (Jiříkov) – otázka je, zda by je jako malý mikroregion bral SPRŠ do spolupráce.
pí. Trojanová (Mikulášovice) – a má SPRŠ ještě nadále fungovat?
p. Maják (Jiříkov) – pokud přistoupí Rumburk, bude mít DSO SEVER větší sílu a pak by přijeli na jednání
i poslanci ( pan Foldyna ), zastupitelé ÚK, apod.
p. Svoboda (Lipová) – měl již v úmyslu vystoupit, ale není to až tak dobře, neboť pokud je potřeba zaslat
cokoliv na ministerstvo, má to od SPRŠ větší váhu, než z jednotlivých mikroregionů. SPRŠ by mělo být
zachováno, ne se tak často setkávat. A pokud je něco potřeba, tak spolky požádají o sepsání nebo setkání. Je
prioritou získat Rumburk a Krásnou Lípu za členy s tím, aby platili stejně jako do SPRŠ.
p. Maják (Jiříkov) argumentace pana Darka Švába byla, že není prioritou být v každé společnosti či
spolku, neboť to zabírá spousty času. Ačkoliv jejich zástupce jezdí na každé zasedání DSO SEVER.
p. Jemelka (Dolní Poustevna) – SPRŠ bude jednat jednou za tři měsíce, což nezabírá tolik času
pí. Wintrová (Rumburk) – p. Maják byl pozván na RM Rumburk, kde předestřel DSO SEVER. Padaly
otázky a odpovědi. Více o věci neví.
p. Maják (Jiříkov) - starostové DSO SEVER vidí, že by město Rumburk jako ORP mělo být členem stejně,
jako má Mikroregion Tolštejn Varnsdorf. V rámci samosprávy a i státní správy je nutné věci řešit
operativně. Proto se DSO SEVER schází každý měsíc, s tím, že by problémy měly být přeneseny na ORP.
Víme, že to přináší více práce, že tímto bude muset ORP více reagovat, když se ozve více starostů najednou,
než obec samostatně. Pak by se měsíčně prošlo, co bylo vyřešeno a co ne. Domluvme se, aby se příští
jednání konalo v Rumburku a pozváni by byli p. Sykáček a p. Šváb. Na RM Rumburk přitakával panu
Švábovi další radní v tom, co by přinesl městu Rumburk vstup do DSO SEVER.
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p. Schulz (Doubice) – obec Doubice přistoupila, protože cítí sílu spolku v otázkách starostí ORP a ORP by
měla být garantem, který by to měl vše sdružovat a Rumburk ve spolku není
p. Maják (Jiříkov) - mluvil se zástupcem Krásné Lípy ohledně jejich vystoupení z Mikroregionu Tolštejn a
oni mu odpověděli, že Mikroregion Tolštejn využíval značku Českého Švýcarska.
pí. Wintrová (Rumburk) – lepší bude osobní návštěva než prezentace na ZM Rumburk, je potřeba zdůraznit
změnu příspěvků na rok 2012, což kolegové na MěÚ neví.
p. Maják (Jiříkov) – si vzal za úkol uskutečnit jednání během června 2011 se zástupci města Rumburk
ohledně přistoupení do DSO SEVER
p. Kořínek (SPRŠ) - dodatečně omlouval pana Josefa Zosera, který se účastní jednání v Děčíně, dále
informoval, že probíhá jednání ohledně společného útulku pro psy, umístění do Krásné Lípy by neměl být
problém, jen ze strany hygieny jsou vysoké nároky a areál by měl být skoro dvakrát větší, než bylo původně
plánované, další jednání proběhne v pondělí 23. 5. 11 v Rybništi, kde budou pracovat na studii. Také je
v řešení obnovení domény webových stránek DSO SEVER, což se řeší přes IC Šluknov, pan Fúsek vše
prověří a zajistí.
pí. Džumanová (Šluknov) – obrátili se na ní občané (drobné podnikatelé), zda by bylo možné využít vlivu
DSO SEVER na ORP Rumburk, aby byl alespoň 1x až 2x měsíčně v Rumburku zaměstnanec ze správy
sociálního zabezpečení pro jejich potřeby.
p. Svoboda (Lipová) – toto je případ, kdy by bylo lepší řešit přes SPRŠ
p. Kořínek (SPRŠ) – vše prověří a pokusí se zajistit
pí. Trojanová (Mikulášovice) – nemá někdo zkušenost s uzavřením MŠ či ZŠ?
p. Maják (Jiříkov) – dle školského zákona lze uzavřít v době prázdnin, neboť učitelky MŠ nemají jindy
možnost výběru dovolené než o letních prázdninách. Pokud škola má jarní nebo jiné prázdniny – volno, tak
MŠ je v provozu pro ostatní pracující.
___________________________________________________________________________________
Termín dalšího jednání byl stanoven na 23. 6. 2011 od 9,00 hodin v restauraci „U Karla“ v Doubici
V závěru předseda poděkoval členům a i hostům za účast a v 12,10 hod. ukončil jednání.
Zapsala: Martina Fodorová

Předseda DSO SEVER
Michal Maják, v. r.
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