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

Zápis z 5. zasedání dne 9. září 2011 – Dům kultury – Šluknov

Přítomni: členové svazku dle presenční listiny v počtu 8 členů, tajemník SPRŠ – Ing. Kořínek
Omluveni: pí. Hoťová, Ing. Miroslav Jemelka, Lenka Hausdorfová
Program jednání:
1. Zahájení
2. Žádost MD Varnsdorf – PhDr. Martin Musílek
3. Sněhové zábrany – MAS Šluknovsko
4. Návštěva PS PČR - Ivana Řápková a Jan Kubata
5. Ostatní - připomínky a náměty starostů
Usnesení č. 1/05Z/2011: DSO Sever bere na vědomí program zasedání dne 9. září 2011.
1. Zahájení
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9,00 hod. 5. zasedání svazku přivítáním všech
přítomných. Vzhledem k plánované návštěvě PS PČR byl původní program upraven.
____________________________________________________________________________________
2. Žádost MD Varnsdorf
Předseda DSO SEVER p. Maják předal slovo řediteli MD Varnsdorf PhDr. Martinu Musílkovi. Ten
krátce informoval přítomné o činnosti MD Varnsdorf. Z důvodů vysokých nákladů na dopravu na jednotlivá
divadelní představení, které zajišťuje MD VDF pro občany Šluknovského výběžku, požádal pan Musílek
DSO SEVER o finanční výpomoc. Také informoval členy o tom, že zažádal o příspěvek na kraji, u paní
hejtmanky, ale zatím mu nepřišlo žádné vyjádření.
p. Maják (Jiříkov) – všichni dobře víme, že Šluknovsko je na tom špatně jak ohledně práce, tak i kultury
p. Raichart (Vilémov) – nebráníme se, jen záleží na rozdělení financí
p. Maják (Jiříkov) – jelikož se blíží konec zúčtovacího roku, navrhuji přispět 10.000,- Kč, po novém roce
lze žádost opět projednat
Usnesení č. 2/05Z/2011: DSO SEVER rozhodlo přispět MD Varnsdorf částkou 10.000,- Kč na dopravu
pro rok 2011. Schváleno: 8 pro.
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3. Sněhové zábrany
p. Maják (Jiříkov) předal slovo pí. Kudlové (MAS Šluknovsko) – ta informovala DSO SEVER o blížícím
se termínu podání žádosti. Je nutné do projektu dodat potřebné dokumenty, které pí. Kudlová sepíše do
emailu. K tomuto p. Maják (Jiříkov) podotkl, že město Jiříkov má úseky zmapované p. Stredákem
(vedoucí MH-BH MěÚ Jiříkov) a p. Svatým (SÚS Děčín). S majiteli pozemků má i domluvené pronájmy.
Ve městě je potřeba 475 m a mimo město 335 m zábran.
p. Vlček (Mikulášovice) – mají také připravené, jen jim chybí souhlas jednoho majitele pozemku
p. Vykoukal (Velký Šenov) – mají zmapováno, ale potřebují celkem cca 3 km zábran, proto podle
připadlých metrů na Velký Šenov osadí jen ty nekritičtější úseky. Úseky, které mají dvě příjezdové cesty, se
na jedné z nich uzavřou, protože provoz bagru je velmi drahý.
p. Maják (Jiříkov) – toto lze řešit na etapy, dle vypsaných fiší
pí. Kudlová (MAS Šluknovsko) – v rozpočtu fišé je 750. 000,- Kč, DSO SEVER bude žádat za všechny
obce, které jsou členy a může čerpat až 90 %. Je zapotřebí písemného svolení vlastníků pozemků na dobu 610 let a doložení zakládací listiny DSO SEVER jakožto i podpisové právo předsedy spolku, aby se žádost
dala již v úterý sepsat.
p. Raichart (Vilémov) – ve Vilémově nemají potřebu zábran, problémové části silnic jsou v katastru
Velkého Šenova
pí. Džumanová (Šluknov) – ve Šluknově je potřeba cca 3 km sněhových zábran, tudíž se dostávají do
stejných problémů jako Velký Šenov. Souhlasy majitelů pozemků zatím nemají, pokusí se je do středy
získat.
p. Moravec (Staré Křečany) – potřebu sněhových zábran mají připravenou, zmapovanou a mají i souhlasy
majitelů pozemků. Potřebují cca 2 – 3 km, ale musí spolupracovat s městem Rumburk, ačkoliv nejsou členy
DSO SEVER. Dle operativní situace budou řešena místa umístění zábran.
p. Schulz (Doubice) – ačkoliv máme velký katastr, cesty, které vedou obcí, nejsou problémové
p. Vykoukal (Velký Šenov) – kolik se pořídí celkem metrů zábran?
pí. Kudlová (MAS Šluknovsko) – jelikož je možné čerpat 90 %, což je 675.000,- Kč a nynější nabídka je
cca 519,- Kč/m, je možno získat až 1.300 m sněhových zábran, což je pro začátek dobré. Jelikož je velká
poptávka, je vše možné řešit etapově.
p. Svatý (SÚS Děčín) – města by si mohla zažádat o posyp solí, v současnosti se na některých úsecích sype
drtí, kdyby se solilo, pomohlo by to udržovat některé úseky lépe, jednalo by se o cca 400 m, kde by se to
zlepšilo až o 60-70 %.
p. Svoboda (Lipová) - jak je to s umístěním zábran? Dá se jejich poloha dle potřeb měnit? Bude SÚS
zábrany odstraňovat a uskladňovat bezúplatně?
pí. Kudlová (MAS Šluknovsko) – ohledně umístění zábran ještě prověříme, ale SÚS Děčín bude zábrany
bezúplatně spravovat
p. Svatý (SÚS Děčín) – už aby byly zábrany nakoupeny, bude to velkou pomocí
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pí. Kudlová (MAS Šluknovsko) – pokud se projekt v listopadu 2011 schválí, bude možné zábrany nakoupit
ještě letos
Usnesení č. 3/05Z/2011: DSO SEVER rozhodlo podat žádost do fišé v rámci sněhových zábran MAS
Šluknovsko a schvaluje spolupráci formou uskladnění a umísťování sněhových zábran se SPRÁVOU
A ÚDRŽBOU SILNIC provoz Děčín. Schváleno: 8 pro.

4. Návštěva PS PČR – Ivana Řápková a Jan Kubata
p. Maják (Jiříkov) – přivítal poslance PS PČR paní Ivanu Řápkovou a pana Jana Kubatu, kteří přijeli na
zasedání DSO SEVER, aby členům přednesli své poznatky z města Chomutov a Ústí nad Labem, kde byli
starosty. S nimi přijela i Kamila Faiglová (OSVaZ města Chomutov) a pan Vít Šulc (vedoucí MěPO
Chomutov), kteří přítomným uvedli několik příkladů spolupráce při terénních šetřeních, která společně
provádějí u nepřizpůsobivých občanů. K tomuto tématu se spustila debata. Na otázky odpovídali oba
poslanci dle svých zkušeností.
Na 11,50 hod. byla smluvena tisková konference s přítomnými poslanci. Za DSO SEVER byli přizváni
předseda spolku p. Maják a místopředseda pí. Džumanová.
P. Kubata společně s pí. Řápkovou navrhli starostům, že pokud budou mít zájem, rádi opět přijedou na
jejich úřady.

5. Ostatní – připomínky a náměty starostů
Z časových důvodů a pracovního vytížení ostatních starostů nedošlo k projednání 5. bodu.
___________________________________________________________________________________
Termín a místo dalšího jednání bude upřesněno.
Předseda DSO SEVER p. Maják poděkoval členům a i hostům za účast a v 12,05 hod. ukončil jednání.

Zapsala: Martina Fodorová
Předseda DSO SEVER
Michal Maják
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