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

Zápis ze 4. zasedání dne 23. června 2011 – Stará hospoda – Doubice
Přítomni: členové svazku dle presenční listiny v počtu 6 členů, tajemník SPRŠ – Ing. Kořínek
Omluveni: pí. Hoťová, Ing. Miroslav Jemelka, Pavel Svoboda, Lenka Hausdorfová, Hynek Raichart
Program jednání:
1. Zahájení, představení města
2. Kontrola minulých usnesení
3. Finanční záležitosti DSO
4. Organizační záležitosti DSO
5. Ostatní - připomínky a náměty starostů – cca 10,00 hodin PaedDr. Bc. Milan Jirsák – problematika
slučování škol
Usnesení č. 1/04Z/2011: DSO Sever bere na vědomí program zasedání dne 23. června 2011.
1. Zahájení, představení města
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil 4. zasedání svazku v 9,10 hod. přivítáním všech
přítomných a přednesl program dnešního jednání. Poté předal slovo p. Schulzovi (Doubice), aby představil
svoji obec, ve které se koná dnešní jednání. Starosta informoval o počtu obyvatel Doubice, letos je to 106,
který jsou trvale hlášeni k pobytu. Doubice je rekreační oblast, mají málo starousedlíků. Z rozpočtu opravili
kapličku, hřbitov a místní rybník. Nyní jsou při opravách místní komunikace. V Doubici stojí i podstávkové
domy. Mají i nemalé starosti s nepřizpůsobivými, kteří páchají krádeže. Proto spolupracují s policií z Krásné
Lípy. Se souhlasem Krajského ředitelství policie se přihlásili o dotaci na přispívání na benzín pro hlídky,
které projíždějí Doubici. Což je nestandardní řešení, ale vedení policie svolilo, aby byla situace alespoň
touto cestou řešena. Přes letní měsíce zvažují najmutí bezpečnostní agentury. Pan Kořínek pochválil dobře
zpracované webové stránky.
____________________________________________________________________________________
2. Kontrola minulých usnesení
V rámci kontroly minulých usnesení předseda p. Maják (Jiříkov) přednesl téma sněhových zábran.
K tomuto předal přítomným nabídku firmy na pořízení těchto zábran. Jiříkov má již zmapované úseky, které
je potřeba v zimních měsících zábranami opatřit. Některé úseky patří kraji a některé soukromým majitelům.
Partnerem pro údržbu a uskladnění by mohla být SÚS Děčín.
p. Maják (Jiříkov) – předal slovo pí. Pekařové (SÚS Děčín), která si připravila zmapování šluknovského
výběžku. Jedná se cca 17 km zásněžek. Na skladování by se daly použít prostory, které má SÚS Děčín na
Studánce, či ve Šluknově. Problém bude ve financování pořízení zásněžek. Kraj nemá peníze. Pí. Pekařová
je ochotná s každým ze starostů objet a zmapovat konkrétní úseky silnic, kde by zásněžky měly být
umístěné. Toto by mělo být hotové do konce července 2011. Každý starosta se zkontaktuje se SÚS Děčín
pro konzultování konkrétních úseků (variantní řešení).
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pí. Kudlové (MAS Šluknovsko) – ta informovala DSO SEVER o fišé, které bude v srpnu 2011 vypsáno a ze
kterého by bylo možno pořídit i sněhové zábrany. Je nutné do projektu vytýčit místa, kde by se umístily.
Podmínkou je řešení jejich následného uskladnění. Také je potřeba souhlasů majitelů pozemků, které jsou
v soukromém vlastnictví a to i po dobu udržitelnosti projektu, tedy na dobu 5 let. Poté je možnost získání 90
% prostředků, maximálně 2. 000. 000,- Kč.
p. Moravec (Staré Křečany) – se zeptal, zda lze tyto zábrany pojistit proti krádeži?
pí. Kudlová (MAS Šluknovsko) – toto je potřeba každopádně ošetřit, ohledně barvy sněhových zábran je
nutné jednat s dalšími institucemi jako např. ochranáři.
Usnesení č. 2/04Z/2011: DSO SEVER požádá MAS Šluknovsko o zpracování žádosti do fišé v rámci
sněhových zábran. Schváleno: 6 pro.
p. Moravec (Staré Křečany) – jak je to v případě vysekávání příkopů. SÚS Děčín by měla vysekávat po
značku obce, je nějaká snaha v tomto obcím?
pí. Pekařová (SÚS Děčín) – toto je velký problém, obce žádají pozdě, tráva bývá přerostlá a dle zákona o
pozemních komunikacích je obec sama zodpovědná za vysekávání příkopů na jejím katastru (z. č. 13/1997
Sb., § 14 odst. 1 písm. b).
p. Zoser (SPRŠ) – toto téma by se mělo projednat s legislativním oddělením SMOČR.
p. Ing. Vlček (Mikulášovice) – je příkop součástí komunikace? Na toto mu odpověděla pí. Pekařová (SÚS
Děčín) – ano je
p. Ing. Sykáček (Rumburk) – majitelem je Ústecký kraj a tedy nutné se obrátit na majitele, tudíž na kraj
p. Schulz (Doubice) – se zeptal pí. Pekařové v jakém stádiu je oprava komunikace Doubice – Dolní
Chřipská, opraváři sdělili, že bude průjezdná do 2 měsíců, jiní zase že do 14 dnů?
pí. Pekařová (SÚS Děčín) – komunikace bude průjezdná do 14 dnů bez finálních úprav
p. Ing. Vlček (Mikulášovice) – mezi Mikulášovicemi a Vilémovem je probořený můstek. Pí. Pekařová
odpověděla, že je toto zadané u formy, která můstek opraví, ale neví přesný termín dokončení opravy. Na
vlastní objíždění můstku se zeptá, nezná jej.
V rámci kontroly sněhových zábran byl tento bod ukončen a pokračovalo se v kontrole usnesení.
3/03Z/2011 – DSO Sever schvaluje rozpočet pro rok 2011 – berou na vědomí
4/03Z/2011 – DSO Sever schvaluje Turistickému oddílu mládeže Mikulášovice příspěvek ve výši 15.000,Kč – příspěvek bude uhrazen po předložení faktury
Kontrola dalších usnesení z minulého zasedání proběhla bez připomínek.
Usnesení č. 3/04Z/2011: DSO SEVER bere na vědomí kontrolu plnění minulých usnesení DSO
SEVER. Schváleno: 6 pro.
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3. Finanční záležitosti DSO
Předseda p. Maják (Jiříkov) předložil p. Kořínkovi (SPRŠ) k podpisu několik dokumentů za rok 2010 DSO
SEVER a informoval přítomné o auditu nezávislého auditora v rámci přezkoumání hospodářského výsledku
DSO SEVER. Auditor do zprávy uvedl bezvýznamná zjištění, kterým se musí DSO SEVER napříště
vyvarovat.
p. Maják (Jiříkov) - na dalším zasedání je nutné určit správce rozpočtu a připravit výhled na rok 2012-2013.
Usnesení č. 4/04Z/2011: DSO SEVER schvaluje zprávu nezávislého auditora přezkoumání
hospodaření DSO SEVER. Schváleno: 6 pro.
_______________________________________________________________________________________
4. Organizační záležitosti DSO Sever
p. Maják (Jiříkov) – informoval o možném přistoupení Krásné Lípy do DSO SEVER. O tomto mluvil se
znovuzvoleným starostou města p. Linhartem a ten přislíbil, že toto projednají na RM. Z dnešního jednání se
musel omluvit, ale žádal o pozvání na další zasedání
p. Sykáček (Rumburk) – téma přistoupení města Rumburk do DSO SEVER otevřel na poradě vedení města,
kde byl on, tři místostarostové a tajemnice. Vše projednali s tím, že podpoří na RM přistoupení
s podmínkou, aby město Rumburk mělo předsednictví, kdo bude předseda, neví, sám o funkci nemá zájem
z důvodu časové vytíženosti (starosta, senátor, atd.)
p. Maják (Jiříkov) – pokud toto bude podmínka pro přistoupení Rumburku do DSO SEVER jeho
předsednictví, tak není problém funkci z jeho strany uvolnit. Ale ze své zkušenosti ví, že DSO SEVER jedná
operativně a je nutná příprava na jednání spolku. Pak je také na členech spolku koho určí jako předsedu.
p. Kořínek (SPRŠ) – k návrhu města Rumburk se vyjádřil se smyslu, že město vyvíjí nátlak nejen na SPRŠ,
ale i na DSO SEVER. Je lepší, aby předsedala menší obec, pokud bude předsedat Rumburk, bude jeho
metodika pak prostřednictvím trojkové obce.
p. Zoser (SPRŠ) - informoval DSO SEVER o činnosti SPRŠ. Nesouhlasné stanovisko ohledně zrušení
kontaktního místa RWE v Rumburku. Jako novinku hodlá RWE instalovat do výběžku jeden až dva
videoterminály, kde operátor vidí na obrazovce klienta a naopak. Lze řešit i sporné doklady. Dále hovořil o
průběžném jednání zřízení psího útulku. Firma UNILES nabídla objekt na umístění. Také podotkl, že na
zasedání Hospodářské a sociální radě okresu Děčín nabídl svou funkci předsedy. Ale byl znovu zvolen, jako
místopředseda byl zvolen pan Ing. Pavel Sukdol, člen HSRD, jednatel společnosti DUNA Děčín. V Našem
Děčínsku (ND) je podrobně popsáno pět hlavních problémů. Pokud město navštíví jakákoliv návštěva, je
nutné jí materiál ND předat a až poté ukazovat pamětihodnosti města.
Jako další předložil p. Maják (Jiříkov) – dopis ředitele Městského divadla Varnsdorf pana PhDr. Martina
Musílka, v němž žádá o příspěvek na dopravu na divadelní představení. Toto přítomní členové vzali na
vědomí. Jelikož nejsou přítomní všichni členové, požádali předsedu u pozvání ředitele na další jednání DSO
SEVER.
p. Maják (Jiříkov) – se účastnil jednání celostátního sněmu hnutí a nezávislých, kde obdržel návrh novely
rozpočtového určení daní. Z materiálu vyplývá, že obce do 1000 obyvatel vydělají, ale obce od 2000 do
10000 už nebudou tolik prodělávat, jak tomu bylo doposud. V tomto ohlednu požádal i senátora Ing.
Jaroslava Sykáčka o jeho podporu. Jako další předložil email pí. Trojanové (Mikulášovice), kde žádá o
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seznam okruhů vyhlášených MAS Šluknovsko. O problematiku sekání trávy – bylo již pí. Pekařovou
zodpovězeno. Nakonec předložil členům pozvánku na jednání Krajského úřadu Odboru regionálního rozvoje
evropských projektů ohledně rekonstrukcí podstávkových domů, které se má konat 30. 6.2011. P. Maják
(Jiříkov) se nemůže zúčastnit a proto zašle omluvný dopis, neboť je slavnostní ukončení školního roku
v areálu Základní školy v Jiříkově.

5. Ostatní – připomínky a náměty starostů
K problematice sloučení škol v Rumburku vystoupil na zasedání pan PaedDr. Bc. Milan Jirsák, který je
ředitelem Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvkové organizace. Přítomným
zástupcům měst šluknovského výběžku přednesl klady sloučení škol, které proběhne v roce 2012.
Sloučení škol probíhá v rámci kraje již několik let. O rumburských školách se jedná od loňského roku.
Gymnázium Rumburk, p. o. i Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk, p. o. představili
svůj projekt na pokračování škol po sloučení, které měli zastupitelé Ústeckého kraje ke schválení. Vybrán
byl projekt Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace, protože
zachová kompletní vzdělávací nabídku v oboru vzdělávání v Rumburku. Žádní žáci stávajících škol nebudou
muset hledat příležitost ke vzdělávání v jiných městech. Projekt Gymnázia předpokládal postupný útlum
oborů vzdělávání Obchodní akademie a tak jak byl projekt napsán by ohrozil vzdělávání zdravotnických
oborů. Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie navrhla, aby se nová škola jmenovala "Gymnázium,
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Rumburk, příspěvková organizace", aby v regionu zůstaly
v podvědomí občanů všechny tři školy. Projekt gymnázia navrhoval název: "Gymnázium a střední škola,
Rumburk. Tím by z Rumburku "zmizely" postupně další dvě školy.
Projekt Střední zdravotnické školy bude realizován tak, aby v žádném případě nedošlo ke snižování úrovně
vzdělávání.
Sloučení škol přinese kraji ušetření na provozních nákladech jako je např. internetová síť, poštovné, telefony
atd. Sloučení Střední zdravotnické školy s Obchodní akademií, které proběhlo v roce 2008, přineslo
odhadem úporu 200.000,- Kč/rok na provozních nákladech.
p. Ing. Vlček (Mikulášovice) – nevadí mi sloučení škol jako takové, jen se mi nelíbí název nové školy, pod
kterým není řečená historie všech škol
p. Sykáček (Rumburk) – největší obavy ze sloučení škol je, aby nezmizely střední školy z Rumburku, pevně
doufá v daný slib, že se školy nesloučí s Varnsdorfem
p. Jirsák (SZdŠ, OA Rumburk) – Radní ÚK na zasedání 13. 4. 2011 jednoznačně řekli, že sloučení škol
v Rumburku je již tzv. stop stav. Podklady dělají úředníci, kteří nejsou voleni a na svých místech jsou i dvě
volební období, ať už byla při moci ODS nebo ČSSD. Celý projekt byl nastartován v roce 2006. Zřizovatel
středních škol garantuje, že sloučené školy budou minimálně 10 let v nezměněném stavu. Problematika
slučování škol se netýká pouze Rumburku. V současné době se řeší Děčín a další města celého Ústeckého
kraje. Ve vlně, ve které se slučovaly školy v Rumburku, se vytvořilo dalších jedenáct spojení napříč
Ústeckým krajem.
p. Sykáček (Rumburk) – podotkl, že se mu při slučování nelíbilo jednání s městem. Ředitel M. Jirsák jako
jediný objasnil celou situaci městu na zasedání Rady města. Ředitel Gymnázia pořádal petice proti sloučení,
přizval na zasedání ZM kolegy a žáky školy, ale osobně projekt Gymnázia neprezentoval.
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p. Sykáček (Rumburk) – ÚK nedostatečně informoval starostu, proběhla dvě zasedání ZM, na druhém
zasedání se zúčastnil i p Ing. Petr Jakubec, který odpovídal na dotazy zastupitelstva i občanů.
p. Sykáček (Rumburk) – nadnesl téma povodňového plánu. V současnosti vybírají zpracovatele v rámci
obce s rozšířenou působností. Je pak na obci samotné, zda bude chtít spolupracovat či nikoliv. Pokud obec
podá potřebné informace, bude automaticky zahrnuta do povodňového plánu. Během 1 až 2 měsíců bude
obec kontaktována.
p. Ing. Vlček (Mikulášovice) – p. Raška nás již kontaktoval, neboť dojíždí projekt čidel třetího řádu
p. Maják (Jiříkov) - p. Raška byl i v Jiříkově, ale jeho předchůdci udělali chybu, neboť nepožádali obce o
jejich stanovisko k připojení k projektu. Pro Jiříkov je to cca 150.000,- Kč za celou dobu trvání projektu, což
je hodně peněz. Panu Raškovi bylo přislíbeno nové projednání.
p. Ing. Vlček (Mikulášovice) – potýkáme se s nepřizpůsobivými, nemáme Městskou policii. Nejde zřídit
sdružená Městská policie?
p. Maják (Jiříkov) - je to každopádně dobrá myšlenka, ale je pak problém se domluvit na hodinách, kde jak
by měla policie sloužit. Město Jiříkov má čtyři strážníky (provozní náklady cca 1.000.000,- Kč), slouží
nepravidelně a v problémových dnech někdy ve společných hlídkách se státní policií.
p. Moravec (Staré Křečany) – školy na malých obcích mají problém, pokud je ve třídě několik
nepřizpůsobivých, úroveň výuky klesá. Z těchto důvodů rodiče vozí děti do větších měst a obecním školám
tzv. „zvoní hrana“.
p. Maják (Jiříkov) - naše základní škola zřídila letos přípravnou třídu (letos 9 dětí). S tím je spojen i prodej
domů. Je otázkou jak ovlivnit nákup domů nepřizpůsobivými. Nakupují nemovitosti, které jsou prodávány
pod cenou jen z důvodu, že se majitelé odstěhují a chtějí mít dům prodaný.
p. Sykáček (Rumburk) – je pak nutné jim vytvořit pro ně „nepříjemné prostředí“ a také znova pozvat pana
Vorálka na jednání DSO SEVER
p. Moravec (Staré Křečany) – je nutné vyvinou tlak na krajského ředitele PČR pana Vorálka, on je ten
odpovědný, jeho statistiky nejsou pravdivé, spíše zkreslující a také je nutno tlačit na Ústecký kraj
pí. Džumanová (Šluknov) – od krádeží se ve městě přesunuli k násilí, mají již dva případy, pozvala do
města Českou Televizi, ráda by přizvala další starosty, aby se podíleli na natáčení
p. Maják (Jiříkov) – předal dopis v poslanecké sněmovně přímo poslanci Stanislavu Polčákovi, který bude
jednat s ministrem vnitra, pan Foldyna se snaží tlačit z druhé strany a pan senátor Sykáček v senátu
___________________________________________________________________________________
Termín dalšího jednání byl stanoven na 9. 9. 2011 od 9,00 hodin ve Velkém Šenově, místo bude
upřesněno.
V závěru předseda DSO SEVER p. Maják 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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