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

Zápis z 6. zasedání dne 25. listopadu 2011 – zasedací místnost
Městského úřadu Velký Šenov
Přítomni: členové svazku dle presenční listiny v počtu 9 členů, tajemník SPRŠ – Ing. Kořínek
Omluveni: Lenka Hausdorfová
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola minulých usnesení
3. Rozpočtové provizorium 2012
4. Ostatní organizační záležitosti DSO
5. Organizační záležitosti DSO – návrh na „Milanovu cenu“
6. Ostatní - připomínky a náměty starostů
Usnesení č. 1/06Z/2011: DSO Sever bere na vědomí program zasedání dne 25. listopadu 2011.
1. Zahájení
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9,00 hod. 6. zasedání svazku přivítáním všech
přítomných. Poté dal slovo starostovi Velkého Šenova panu Vladimíru Vykoukalovi, aby představil členům
DSO SEVER své město. Pan Vykoukal přivítal členy ve Velkém Šenově a informoval o nynějším budování
vodovodu a kanalizace v hodnotě cca 85 mil. Kč včetně osvětlení a úpravy komunikace. Velký problémem
jsou následky povodní v roce 2010, kdy získali dotaci na opravu 16 mostkům (5 se staví, dalších 5 se
začínají stavět a na ty další zatím nemají rozhodnutí) v celkové výši 16 mil. Kč. Z těchto důvodů je město
v současnosti omezeno na průjezdu. Dále se městu podařilo rozšířit kapacitu mateřské školky a to na 75
míst, které jim schválila i hygiena. Zateplili budovu, upravili hřiště, oplocení atd. Také ve městě prořezali
zeleň, ale jen v rozsahu, který jim povolili ochránci přírody. Celková situace ve Velkém Šenově je relativně
klidná. Od 1. 12. 2011 bude naplněn stav policistů ve městě, který byl stanoven na počet 13 příslušníků.
p. Maják (Jiříkov) – poděkoval starostovi za představení města i jejich činností a popřál jim zdar u
rozdělaných prací.
2. Kontrola minulých usnesení
Předseda DSO SEVER p. Maják v rámci kontroly usnesení uvedl, že se scházíme již po sedmé včetně
ustanovujícího zasedání. Na první a druhém se projednávala rehabilitace v obci Vilémov a bylo domluveno,
že pan Raichart (Vilémov) společně s panem Sykáčkem (Rumburk) zajedou za panem MUDr. Veselským
z VZP do Ústí n/Labem.
p. Raichart (Vilémov) – vzhledem k nepokojím na Šluknovsku na toto nebyl čas, slib ale splníme. Jelikož
rehabilitace je v naší obci, řešíme v současnosti stavební úpravy, neboť rehabilitace je spádová pro ostatní
obce.
1

p. Sykáček (Rumburk) – určitě to zkusíme, ačkoliv poslední dobou cítíme tlak na snižování stavů a lůžek i
v Lužické nemocnici v Rumburku.
p. Maják (Jiříkov) – také jsme schvalovali rozpočet DSO SEVER na rok 2011, paní Hoťové chybí
potvrzení o vyvěšení z několika obcí, kdo tedy neposlal nechť pošle, ať můžeme v rámci DSO SEVER zadat
audit. To samé se týká ohledně závěrečného účtu a zprávy auditora. Je potřeba dát uvedené ekonomické
záležitosti do pořádku. 5. jednání proběhlo na základě prosby pí. Džumanové ve Šluknově, kde byli přítomni
poslanci pí. Řápková p. Kubata. Na tomto jednání byl schválen příspěvek Městskému divadlu Varnsdorf,
který byl již proplacen. Jako další bylo chváleno podání žádosti do fišé vypsané MAS Šluknovsko na
pořízení sněhových zábran.
pí. Hamplová (MAS Šluknovsko) – žádost byla zpracována, nyní probíhají kontroly, snažila se získat
nějaké informace, ale bohužel nedávají žádné výstupy, předseda DSO SEVER byl přizván k obhajobě
žádosti do Varnsdorfu.
Usnesení č. 2/06Z/2011: DSO SEVER bere na vědomí kontrolu usnesení a plnění úkolů.
Před projednáváním třetího bodu se rozpoutala diskuze ohledně nepokojů na Šluknovsku a výstupů
sdělovacích prostředků, která mnohdy zkreslila náhled starostů na tuto problematiku. Proto do budoucna je
potřeba, aby všichni starostové vystupovali jednotně a razantně, aby nedocházelo k různým mystifikacím.
Velký problém nastane, pokud bude amnestie. Trestaní se vrátí na svá bydliště, a jelikož je nedostatek
pracovních míst, je předpokladem, že vzroste opět kriminalita. Ta se pravděpodobně zvýší tak jako tak po
zavedení nové veřejné služby od roku 2012, kdy ji spousta lidí odmítne vykonávat a opět se kriminalita
zvedne. Zlost si pak budou vylévat na úřednících a ty je potřeba chránit. Dislokovaná jednotka o 50
policistech, která bude zřízena ve Varnsdorfu jen na dobu určitou, situaci nevyřeší. Na zřízení městských
policií obce nemají finance a situace se v regionu neuklidnila, jak se všichni myslí.
Na 2. 12. 2011 je svoláno jednání SPRŠ, kam byl pozván i policejní prezident pan Lessy. Pan Kořínek
informoval o jeho omluvě z jednání, ale prý jako náhrada za jeho nepřítomnost dorazí jeho náměstek p.
Husák.
Starostové se nakonec domluvili, že jako konkrétní výstup z jednání SPRŠ budou požadovat otevřený dopis
do medií, ve kterém přesně uvedou přesně to, co je jejich cílem, jako je garance, že neodejde zřízená
jednotka, že se posílí dosavadní stavy u policie a vyřeší se prevence kriminality, která není vůbec řešena.
p. Moravec (Staré Křečany) – navrhl zpracování zprávy o systému činnosti a vývoje PČR v našem regionu,
aby ostatní členové DSO SEVER měli větší přehled
p. Raichart (Vilémov) – bylo by dobré vyvolat jednání po lokální stránce s vedoucími PČR, neboť schází
komunikace, oni problematiku řeší standardně, ale neví, o čem se zde bavíme
p. Maják (Jiříkov) – na příští zasedání DSO SEVER pozveme vedoucí PČR jak z Rumburku, tak i ze
Šluknova a Velkého Šenova
p. Svoboda (Lipová) – pokud bude jednotné stanovisko všech starostů, tak by starostka Šluknova, neboť
tam mají problémy, měla podávat výstupy do médií společně s předsedou DSO SEVER panem Majákem.
V úvahu připadá i pan Sykáček jakožto poslanec PS ČR a starosta Rumburku, ačkoliv není ve svazku.
p. Schulz (Doubice) – je zapotřebí jako výstup i ze SPRŠ sepsat dopis, ve kterém se sepíše vše, o čem se
dnes bavíme, co se stalo, jaké byly z jejich strany sliby, které se nesplnily a poslat jej od p. Nečase počínaje
až po ty, kteří se tady poslední dobou objevovali
pí. Džumanová (Šluknov) – PČR se alespoň snaží jezdit do lokalit a situaci místně řešit, ačkoliv nemají
peníze, ale je potřeba to řešit více na polické bázi
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Usnesení č. 3/06Z/2011: DSO SEVER pověřuje starostu Starých Křečan pana Františka Moravce
k vypracování zprávy u PČR ohledně stavů policistů k 1. 12. 2011 a k vyžádání bezpečnostní situace
z pohledu PČR. Schváleno: 8 pro, 1 se zdržel.

3. Rozpočtové provizorium
Předseda DSO p. Maják (Jiříkov) členům předložil přehled hospodaření DSO SEVER k 31. 10. 2011. Bude
provedeno přefakturování vánočních ozdob Lipové, Vilémova a Mikulášovic, kdy paní Hoťová zašle
účtovací dopisy na obce, jak je již zvykem. Městu Rumburk byla předána tabulka ohledně návrhu příspěvků
do DSO SEVER v případě, kdyby přistoupili do svazku, pak by neplatili do SPRŠ, ale jen do DSO SEVER
ve stejné výši jako platí teď do SPRŠ, neboť DSO SEVER platí do SPRŠ.
p. Jemelka (Dolní Poustevna) – v čem je prosím Vás problém? Již rok se řeší přistoupení města Rumburk
do svazku. Administrativně to není náročné, na jednání jezdí i tak jak p. Sykáček, tak místostarosta.
p. Maják (Jiříkov) – byl jsem na jednání RM Rumburk, pan Šváb tomu není nakloněn, ačkoliv by šlo jen o
změnu plateb, je to členství v dalším orgánu, který zabírá čas.
p. Svoboda (Lipová) – navrhuji pozvat si přímo na jednání pana Švába, aby se osobně dostavil, ale asi až
v únoru, až se stávající situace zklidní, také bych pozval zástupce z Krásné Lípy
p. Maják (Jiříkov) – jsou zváni pokaždé, dostali stanovy a ostatní podklady, starosta Krásné Lípy přislíbil,
že vše vezme na jednání rady, pokud by přistoupila, pak by ve svazku byly už všechny obce ORP
Usnesení č. 4/06Z/2011: DSO SEVER bere stav hospodaření na vědomí.
p. Maják (Jiříkov) – dále bylo předloženo rozpočtové provizorium na rok 2012, je to návod, podle kterého
se bude DSO SEVER řídit. Je potřeba se domluvit, co navrhujeme do rozpočtu na rok 2012. Určitě musíme
počítat s financemi na Městské divadlo ve Varnsdorfu a Tur De Feminin, které jsme přislíbili a dále na
prezentace regionu. Než budeme schvalovat rozpočet, pojedeme dle rozpočtového provizoria, kde se
budeme řídit výší 23 % skutečného celoročního plnění rozpočtu 2011 měsíčně, mělo by to být tedy jednou
dvanáctinou.
Usnesení č. 5/06Z/2011: Členové DSO SEVER souhlasí s rozpočtovým provizoriem. Schváleno: 9 pro
4. Ostatní organizační záležitosti DSO
p. Maják (Jiříkov) – přišlo prodloužení registrace na doménové jméno, stránky má na starosti pan Tomáš
Fúsek, Mikulášovice dle paní Hoťové zasílali fakturační dopis, na základě kterého bylo vše hrazeno
pí. Trojanová (Mikulášovice) – ptala jsem se, jak stránky fungují, stránky jsou funkční, ale svazkem nebylo
zaplaceno
p. Svoboda (Lipová) – rád bych, aby se stránky zaktualizovaly, aby tam bylo i dění na Šluknovsku, neboť je
na místě, aby stránky byly co nejaktuálnější včetně všech odkazů i na stránky obcí
p. Maják (Jiříkov) – je v možnostech města Jiříkov toto zařídit a zaktualizovat stránky DSO SEVER
p. Kořínek (SPRŠ) – Interdata mají také své stránky, dával jsem podklady včetně obrázků a fotografií ze
setkání panu Andršovi, který přislíbil vše zapracovat, ale příspěvky byly jen stroze přepsány bez hlaviček
ministerstva či svazku a i bez doložení fotografií, je tedy na zvážení změny firmy. Stránky DSO SEVER
jsou mnohem hezčí.
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p. Maják (Jiříkov) – navrhuji, aby pan Fúsek přijel na náš úřad, domluvil se s naším informatikem o
možném předání a od nového roku můžeme stránky zpravovat my
pí. Trojanová (Mikulášovice) – domluvím se panem Fúskem, jak se dál budou stránky zpravovat, neboť
stránky zprovoznil on.
p. Maják (Jiříkov) – jestli bude mít pan Fúsek na zprávu stránek čas, ať navrhne měsíční odměnu, která mu
bude vyplácena, i to je možné
pí. Hamplová (MAS Šluknovsko) – v září proběhlo hodnocení místních akčních skupin jako každý rok, kde
jsme byli vyhodnoceni jako nejlepší místní akční skupina již druhým rokem, pojem skupina „MAS 32 +“
bych ráda vysvětlila: v první výzvě pro podporu místních akčních skupin v roce 2008 bylo podpořeno
prvních 46 místních akčních skupin, další výzvou v roce 2009 bylo podpořeno dalších 42 skupin a na zásah
pana Gandaloviče bylo podpořeno další 32 MAS pro realizaci programu leader, my patříme do skupiny 32,
kde se říká, že tato skupina je navíc a proto to označení +, které používá i ministerstvo. V této skupině jsme
byli nejlepší, jinak jsme 16 v České republice v rámci místních akčních skupin, které byly podpořeny. Pro
nás to znamenalo to, že ti co patřili do skupiny A dostali navýšenou alokaci. My jsme měli každý rok
alokaci 5,6 – 5,8 mil. a teď máme na příští rok alokaci 9,16 mil., proto jsme mohli na správní radě, kdy jsme
se rozhodovali o rozdělení financí na jednotlivá fišé na příští rok, vycházet zhruba s 2,5 mil. Kč na každý
svazek, jak na DSO SEVER, tak i na SPRŠ. Výzva na příští rok bude na začátku dubna s registrací projektu
v červnu. Pokud se všechny peníze nevyčerpají v této výzvě, udělali bychom na podzim ještě jednu výzvu
pro projekty, které by bylo ještě potřeby podpořit. Naše nabídka na zpracování projektu od zpracování až po
podání stále platí. Výzvy naleznete na internetových stránkách. Také budeme dělat školení pro žadatele. Je
potřeba se zamyslet, co byste rádi podali a probrat to na mikroregionu.
p. Maják (Jiříkov) – děkuji pí. Hamplové za informace. Pan Raichart, Moravec a paní Hamplová byli na
návštěvě v Bruntálu, který doporučila Agentura pro sociální začleňování
pí. Hamlová (MAS Šluknovsko) - Zde je modelový příklad práce v sociálně vyloučené lokalitě. Pracují již
s dětmi, věnují se výrostkům, starají se o bezpečnost, což navazuje na spousty podniků, které zaměstnávají
tyto skupiny a které řeší také veřejnou službu. Takovýto model, který byl viděn v Bruntálu, bychom chtěli
převést na celé Šluknovsko.
pí. Hamplová, pan Moravec a Raichart členům DSO SEVER dopodrobna popsali situaci a způsob, jakým
na Bruntálsku zvládají problematiku ohledně sociálně vyloučených obyvatel, což bez podpory obcí není
vůbec možné.
p. Maják (Jiříkov) – Předložil jsem Vám dopis Ústeckého kraje, který mi včera přišel ohledně udržení
provozu linky vlaků U27 na trati 084 na příští rok, ale jen o víkendech. V závěru dopisu se však uvádí, že
z dlouhodobého hlediska tento stav není udržitelný. Bylo by potřeba získat stanovisko z německé strany,
kdy bude zprovozněn přejezd u nás.
p. Jemelka (Dolní Poustevna) - toto je limitující, německá strana čekala, dokud se to nevyřeší u nás, určitě
jste viděli koncepci dopravy obslužnosti na rok 2012 až 2016 kraje, kdy kraj s trasou Rumburk – Poustevna
- Děčín počítá, německá strana to má stejně připravené a mají to i v investičním plánu na rok 2013, tuto trať
potřebují spíše pro turisty, my pro obyčejné lidi, rád bych informoval, že jsem byl zvolen do zahraničního
výboru Ústeckého kraje, který má na starosti pan Foldyna
5. Organizační záležitosti DSO – návrh na „Milanovu cenu“
p. Maják (Jiříkov) – za DSO SEVER bychom měli podat návrh na udělení tvz. Milanovy ceny (dle pana
Milana Černého, který byl první starosta a první předseda sdružení), v rámci nás dlouho vykonávajících
starostů, nám zbývají pan Jemelka (Dolní Poustevna) a p. Svoboda (Lipová)
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p. Svoboda (Lipová) – já jsem rozhodně pro pana Miroslava Jemelku, za vše co udělal pro Dolní Poustevnu
a pro svazek atd.
p. Jemelka (Dolní Poustevna) – navrhuji pana Svobodu, neboť za krátkou chvíli stihl v Lipové hodně práce
p. Moravec (Staré Křečany) - navrhuji změnit název na „Ceny Milanů“, neboť prestiž pana Kořínka by tuto
cenu ještě více pozvedla
p. Maják (Jiříkov) – změnu musí udělat SPRŠ, dáme návrh
Usnesení č. 6/06Z/2011: DSO SEVER navrhuje udělit „Milanovu cenu“ panu Miroslavu Jemelkovi.
Schváleno: 8 pro, 1 se zdržel
6. Ostatní – připomínky a náměty starostů
p. Moravec (Staré Křečany) – bylo by možné přes dopravní komisi či kraj dát jasné právní stanovisko
ohledně příkopů v letní sezóně?
p. Maják (Jiříkov) – kraj se tomu brání, jeden názor z investic je, že by je měla SÚS sekat, zástupce SÚS
řekl, že dle zákona č. 13/1997 Sb. § 12 + výklad ministerstva dopravy říká, že v obydlené části oni pozemky
nesekají, přes zimu se tomuto budu věnovat a budu žádat kraj či SÚS o konkrétní stanovisko
p. Moravec (Staré Křečany) – řešil bych to s právní kanceláří ministerstva dopravy
p. Vykoukal (Velký Šenov) – u nás nastala situace, kdy nebyly celé léto posekané příkopy, na jaře bude
situace obdobná, když jsem to chtěl nechat posekat naším střediskem, bylo mi zastupitelstvem toto striktně
zakázáno, neboť nejsme oprávněni pracovat na cizím pozemku
p. Maják (Jiříkov) – stavební zákon mluví jinak než silniční zákon, dále máme zákon o obcích, zákony si
navzájem odporují
p. Jemelka (Dolní Poustevna) – navrhl zadat vypracování právního názoru na tuto problematiku
p. Svoboda (Lipová) – připravme se, že to bude stát řádově desetitisíce
p. Maják (Jiříkov) – požádal o čas přes zimní měsíce k získání právního názoru od SMO ČR, ÚK, MD ČR

Místa konání jednání v roce 2012 byly stanoveny v pořadí: Lipová, Vilémov, Dolní Poustevna a Staré
Křečany. Přesný datum bude upřesněn na pozvánce.
Předseda DSO SEVER p. Maják poděkoval členům a i hostům za účast a v 11,45 hod. ukončil jednání.

Zapsala: Martina Fodorová
Předseda DSO SEVER
Michal Maják, v. r.
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