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

Zápis ze 7. zasedání dne 16. března 2012 – zasedací místnost
Obecního úřadu Lipová
Přítomni: členové svazku dle presenční listiny v počtu 9 členů, předseda SPRŠ – p. Zoser, tajemník SPRŠ –
Ing. Kořínek, MAS Šluknovsko – Ing. Hamplová, Město Rumburk – pí. Winterová
Omluveni: Lenka Hausdorfová
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola minulých usnesení
3. Finanční záležitosti DSO
4. Ostatní - připomínky a náměty starostů
- prezentace fa. Best price energy (Ing. Trojanová)
Usnesení č. 1/07Z/2012: DSO Sever bere na vědomí návrh programu zasedání dne 16. března 2012 a
program schvaluje.
Hlasování: pro 9
1. Zahájení
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9,00 hod. 7. zasedání svazku přivítáním všech
přítomných. Poté dal slovo starostovi Lipové panu Pavlu Svobodovi, aby představil členům DSO SEVER
svou obec. Ten uvedl, že obec čerpala dotace od ministerstva pro místní rozvoj na povodňová opatření,
získali dotaci o výši 10 miliónů na rekonstrukci tří rybníku v katastru Lipové. Dále získali přes MAS dotaci
na dětské hřiště, které je dětmi hojně využíváno. Také se blíží konec rekonstrukce podstávkového domu,
který by chtěli otevřít v rámci otevřených dveří 27. 5. 2012. Místní zámek změnil před 4 měsíci majitele.
Firma Via Tempora Nova, která vznikla v roce 2009 na záchranu kulturních památek, jej zakoupila, hned ze
začátku udělala výstavu v poslanecké sněmovně v Atriu, kde vystavovali fotografie deseti nejvýznamnějších
a nejohroženějších památek. Mají v plánu zachránit alespoň jednu z nich. Na místním zámku již provedli
během čtyř měsíců pasportizaci stávajícího stavu. Do konce června chtějí zvládnout stavební povolení.
Poslední požár v obci zničil kino, majitel ho nechal zbourat. Obec se snaží o úplné odstranění ruin. Bývalá
Fruta musela být se souhlasem majitele zbourána na náklady obce, neboť stojí u hlavní silnice a odpadající
cihly ohrožovaly provoz. Nejhorší s čím se obec potýká, jsou drogy a použité injekční stříkačky. Tento
problém se bude projednávat na zastupitelstvu obce, které se koná 26. 3. 2012.
p. Maják (Jiříkov) – poděkoval starostovi za představení obce a popřál jim zdar u rozdělaných prací.
2. Kontrola minulých usnesení
Předseda DSO SEVER p. Maják v rámci kontroly usnesení připomněl schvalování rozpočtového provizoria
na minulém zasedání ve Velkém Šenově 25. 11. 2011. Nyní již máme návrh rozpočtu, do kterého nejsou
zapracovány žádné příspěvky na konání akcí. Tyto se budou řešit dle potřeb. Finance jsou v rezervě a podle
schválení se uvolní. Dále se projednával návrh na udělení „Milanovy ceny“ panu Jemelkovi, kdy tento byl
na SPRŠ schválen. Cena mu bude předána 23. 3. 2012 k čemuž mu dodatečně blahopřejeme. Ohledně sekání
trávy p. Maják zaslal dotaz na firmu „Právník snadně“, kterou má město Jiříkov nasmlouvanou. Dle jejich
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vyjádření je sekání krajnic a údržba příkopů ve městě a obcích, tzv. od cedule k ceduli v kompetenci měst a
obcí a ne SÚS. Dále se stanovilo pořadí, kde se budou konat další jednání DSO SEVER. Pan Moravec měl
za úkol zpracovat bezpečnostní situaci ve Šluknovském výběžku.
p. Moravec (Staré Křečany) – studii bezpečnostní situace jsem rozeslal koncem roku, problémové rodiny
migrují, kdy se poslední dobou z Rumburku přestěhovali do Křečan. Nyní máme vytypované 4 až 5 objekty,
které slouží pro výrobu a distribuci drog. Téma drog je potřeba řešit už na úrovni policejního prezidenta neli ministra. V rámci náboru na stálou pořádkovou jednotku z 970 adeptů cca 60 % neprojde! Ze vzorků krve
či vlasů z důvodu drog, dále spousta nezvládne psychotesty či tělesné a osobnostní prověrky. Apeluji, aby
byla navýšená stávající tabulková místa o 50.
p. Maják (Jiříkov) – dále byla připomínka k webovým stránkám DSO SEVER, paní Trojanová měla za úkol
se spojit s panem Fúskem, zda bude i nadále na stránkách pracovat a zpravovat je.
pí. Trojanová (Mikulášovice) – jediný problém byl v zaplacení domény, jinak nemá pan Fúsek žádný
problém v dalším zpravovaní stránek.
p. Maják (Jiříkov) – trať 084, jsme v polovině prvního pololetí a v jeho rámci se uzavírají připomínky
k jízdním řádům, bylo by potřeba na příští zasedání pozvat zástupce kraje z odboru dopravy, abychom si
ujasnili situaci, která bude, neboť trať má povolení zatím na jeden rok. Z německé strany je zájem tuto trať
zprovoznit.
p. Moravec (Staré Křečany) – zúčastnil jsem se tento týden jednání v Janově, kraj iniciuje jednání o zapsání
Českého Švýcarska jako přírodní dědictví UNESCA, což by se dalo použít jako obhajoba této tratě. Do roka
by to bylo jako kandidáti, poté by přijela hodnotící komise.
p. Maják (Jiříkov) – dobrá připomínka, neboť je potřeba mít přístupnost do těchto lokalit.
pí. Trojanová (Mikulášovice) – bylo by vhodné pozvat radního ÚK pana Vonku, neboť má na starosti
cestovní ruch a je v představenstvu Českého Švýcarska.
Usnesení č. 2/07Z/2012: DSO SEVER bere na vědomí kontrolu usnesení a plnění úkolů.
Hlasování: pro 9
Usnesení č. 3/07Z/2012: DSO SEVER ukládá p. Majákovi pozvat na příští zasedání zástupce místních
oddělení PČR v katastru DSO SEVER, dále zástupce odboru dopravy Krajského úřadu Ústí nad
Labem, radního pana Vonku a pana Raka z o.p.s. Destinačního fondu.
Hlasování: pro 9
3. Finanční záležitosti DSO
p. Maják (Jiříkov) – máme návrh rozpočtu DSO SEVER, ten je potřeba vyvěsit na úředních deskách na15
dní v jednotlivých městech či obcích, na dalším zasedání je zpětně s označením vyvěšení vrátíte (bude
připomenuto na pozvánce) a následně budeme rozpočet schvalovat.
Usnesení č. 4/07Z/2012: DSO SEVER ukládá členům zajistit vyvěšení návrhu rozpočtu DSO SEVER
pro rok 2012 na 15 dní na úředních deskách v jednotlivých městech a obcích.
Hlasování: pro 9
p. Maják (Jiříkov) – předložil faktury Lipové, Vilémova a Mikulášovic za vánoční ozdoby, dále je zapotřebí
odsouhlasit zaplacení účtovacího dopisu ve výši 20.000,- Kč pro SPRŠ. Na základě upravených stanov
platíme příspěvek za sdružení a ne za jednotlivé obce.
- také proběhlo korespondenční hlasování ohledně uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání
hospodaření, je nutné každoročně uzavřít novou smlouvu, neboť ji nelze uzavřít na dobu neurčitou.
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Usnesení č. 5/07Z/2012: DSO SEVER schvaluje úhradu členského podílu ve výši 20.000,- Kč za
členství v SPRŠluknovska na rok 2012.
Hlasování: pro 9
Usnesení č. 6/07Z/2012: DSO SEVER schvaluje „Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření DSO
SEVER“ na rok 2011.
Hlasování: pro 9
Před projednáváním dalšího bodu dal předseda DSO SEVER slovo předsedovi SPRŠ panu Josefu Zoserovi.
p. Zoser (SPRŠ) – každý ze členů obdržel pozvánku na jednání SPRŠ, které bude 23. 3. 2012 ve Chřibské.
Jeden z bodů projednávání se týká ředitele krajského úřadu práce, který potvrdil účast. Je potřeba si připravit
dotazy, abychom konečně dostali informace ohledně výkonu veřejné služby a veřejně prospěšných prací,
neboť je spousta nejasností, např. když pobírají peníze v rámci výkonu a vrátí se pak na úřad práce, je jim
řečeno, že měli příjem vyšší jak je minimální, tak si vlastně měli ušetřit a nárok jim zaniká třeba i na dva
měsíce. Je potřeba přesně vědět co bude potom, když skončí s veřejně prospěšnou prací. Lidé chodí na
městský úřad se ptát a ne na úřad práce. I ohledně veřejné služby je mnoho nejasností např. jak to bude
s pojištění atd.
p. Raichart (Vilémov) – lidé jsou dezorientovaní, jak u veřejné služby, tak i u veřejně prospěšných prací,
chodí k nám a ptají se, co mají dělat. Smlouvu mají s úřadem práce, ale vše okolo stejně zajišťuje obec.
Další problémy nastávají s portálem, kde je spousta údajů již předvyplněných včetně údajů, které by měla
zapisovat sama obec.
p. Zoser (SPRŠ) – toto je příklad připomínky, kterou je potřeba vznést. Další je návrh nové smlouvy o
veřejné službě, připomínky, které jsme vznesli, vůbec nezapracovali, neakceptovali.
p. Svoboda (Lipová) – na poradě tajemníků nám bylo řečeno, že za nás budou platit vstupní prohlídky a
pojištění, ostatní náklady jdou za obcí. Domluvili jsme se, že budeme požadovat odpracování 80 hodin za
měsíc
p. Zoser (SPRŠ) – příští týden bude čas si toto ujasnit a vyříkat na zasedání SPRŠluknov. Další věcí je
opětovný protest lidí ve Varnsdorfu z důvodu přistěhování nových rodin z Českolipska. K tomu přišel od
vicepremiérky Karolíny Peake e-mail ohledně registru přestupků a zákonu o odpadech. Na Šluknovsku
bychom měli probrat vše okolo kontaktního místa RWE. Část zastupitelstva Horní, Dolního Podluží a
Jiřetína, cca 25 lidí, se ve středu sejde na výjezdním zasedání v rekonstruovaném kině ve Chřipské. Nejdříve
ale navštívíme Krásnou Lípu, prohlédneme si sportovní halu a kino. Důvodem je společné řešení problému
co s kinem v Dolním Podluží, je nutná digitalizace. Distributoři odmítají zapůjčovat filmy na 35 mm
kotoučích a chtějí půjčovat pouze DVD, na což je potřeba nová technika, která stojí 2,5 miliónů korun a 3D
projekce dokonce 3,2 miliónů korun. Průměrná návštěvnost na sto filmech za rok je 18 lidí na film, při
kapacitě kina 200 lidí. Stejný problém má Benešov nad Ploučnicí, poté co rekonstruoval kulturní dům stejně
jako Krásná Lípa. Zároveň máme společnou školu v Dolním Podluží, kde máme přes 200 dětí. Tělocvična je
v jedné z budov, veliká 10 x 10 m a uprostřed jsou dva železné sloupy. Toto budeme řešit na již druhém
společném zasedání zastupitelstev. Toto zasedání je neveřejné, není usnášení schopné. Jde jen o to se
domluvit.
p. Kořínek (SPRŠ) – jeden z bodů projednání SPRŠ je definitivní schvalování stanov, členové měli sdělit,
kdy které zastupitelstvo stanovy schvalovalo, údaje mám již kompletní včetně souhlasu hospodářské agrární
komory, zatím je vše bez připomínek.
p. Zoser (SPRŠ) – na jednání na Tolštejně byly vzneseny dvě připomínky, jedna Krásnou Lípou ohledně
placení výše příspěvku, což jsme akceptovali a druhá Rumburkem ohledně dvou nebo čtyřletého volebního
období, dle hlasování zůstalo čtyřleté období.
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p. Maják (Jiříkov) – jako další bod projednání na SPRŠluknovsku bude bod, o který požádal Ing. Poláček a
týká se plánu investičních činností a výstavby SVS a.s. Teplice pro okres Děčín na rok 2012 a končící
volební období v dozorčí radě SVS a.s.. Byla dohoda s jižní částí okresu Děčín, vždy střídavě delegovat
zástupce na 4-leté funkční období. Teď vychází řada právě na jižní část okresu Děčín, který po zkušenostech
s Ing. Poláčkem, tuto funkci přenechal na další 4 roky opět Ing. Poláčkovi. Pokud to tak je, měl by vzejít
návrh do dozorčí rady SVS a.s. zástupce DSO SEVER.
p. Jemelka (Dolní Poustevna) – dozorčí rada zasedá nepravidelně, cca jednou za čtvrt roku, jde spíše o
dohled nad financováním, je to více o ekonomice než o technických záležitostech a prolobování zájmů
Šluknovska.
p. Raichart (Vilémov) – navrhněme jednoho kandidáta, čeká nás aktiv SVS a.s. v Děčíně a pro valnou
hromadu může být delegováno i více kandidátů a na aktivu se dohodneme. Buďme připravení a navrhněme
za DSO SEVER pana Jemelku, má s touto funkcí zkušenosti.
p. Maják (Jiříkov) – předal slovo pí. Hamplové (MAS), která informovala o projektu ohledně sněhových
zábran, který je v současné době ve fázi přípravy dohody, do měsíce by se měla podepsat, projekt prošel bez
větších problémů. V dubnu bude další výzva pro MAS zaměřená pro obce včetně semináře, o co lze žádat a
jakou formou. Dále byl položen dotaz, zda chceme vyčlenit prostředky na pokračování projektu – 2. etapa
pro obce – sněhové zábrany, neboť projekt byl podán jako první etapa. DSO má zájem vyhlásit, aby měly
možnost ty obce, které se v první etapě nepřihlásily. Bude uskutečněn seminář k problematice veřejných
zakázek, který přichází v platnost 1. 4. 2012. Dále informovala přítomné o vypsaném grantovém fondu
správní radou na 150.000,- Kč na podporu spolkové činnosti a propagačních akcí. Je to výjimečné tím, že
my podpoříme spolky a ti budou propagovat MAS. Výzva bude vypsaná od 20. 3., zveřejněná bude na 15
dnů - podání žádosti pomocí jednoduchého formuláře, maximální částka na spolek bude 5. 000,- Kč. Prosím
Vás o zaslání výzvy všem spolkům v obcích a městech a zároveň o zveřejnění na úředních deskách.
pí. Hamplová (MAS) – od 1. 4. 2012 se přestěhujeme do nových prostorů Kulturního domu Střelnice, který
nám město Varnsdorf pronajalo za 1. 000,- Kč ročně, tam se budou konat akce, které MAS pořádá, zůstávají
i školení např. ve Šluknově, budou pak tedy školící místa dvě. Začali jsme realizovat projekt „Z Oponic až
na Tolštejn“, čeká nás první cesta na Slovensko 1. – 4. 5.2012, zájemci se mohou zúčastnit. Bavili jsme se o
jednáních na MPSV. I ministerstvo pro místní rozvoj nám schválilo záměr dělat pilotní projekty na řešení
sociálních otázek na Šluknovsku. Jedná se o propojení investičních projektů z programu Rozvoje venkova
s operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost. Ministerstvo zemědělství s tím nemá problém a
posílí rozpočet. Problém je na straně operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, mají špatně
nastavený program a nelze vydat výzvu pouze pro nějaký region z důvodu diskriminačního vůči ostatním
regionům. Jedu na pozvání europoslanců 27. 3. do Bruselu, zde mám schůzku s europoslancem Faimonem,
Falbrem a Duškem ohledně projektu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dále jsme podali žádost do programu
Obnova venkova, na zpracování integrované studie pro celé území šluknovského výběžku + pro území, která
se k nám připojují. Budeme mít rozšířené území, do kterého bude spadat i obec Ludvíkovice. V Rumburku
proběhla valná hromada národní sítě MAS, kam přijel pan Svoboda z Ústeckého kraje. Bohužel nám byla
přiznána dotace pouze 100. 000,- Kč s odůvodněním, že nám to na zpracování takovéto studie stačí. Jako
MAS bychom měli od dalšího plánovacího období přes toto administrovat nejenom program pro rozvoj
venkova, ale i životní prostředí a i MPSV.
p. Moravec (Staré Křečany) – Kostka či vládní zřízenci nabízejí práci se sociálně slabými občany, ale jedině
MAS naznačila koncepci řešení, je potřeba se domluvit na koncepci řešení veřejné služby, samotný starosta
nic nezmůže. Paní Volfové jsem napsal otevřený dopis, ve kterém jsem ji poděkoval s tím, že jsem neviděl
konkrétní body její pomoci.
pí. Hamplová (MAS) – za DSO SEVER chybí propagační materiál, lze podat společně s německým
partnerem žádost do programu projektů Euroregionu NISA, pokud budete mít zájem. Dále má velký Cíl 3
v kolonce na podporu sociálního podnikání a sociální problematiky 4 milióny euro, které nikdo nečerpá.
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Pokud máte silného partnera na německé straně, lze i tady získat prostředky.
4. Ostatní – připomínky a náměty starostů
p. Svoboda (Lipová) – k programu Obnova venkova je potřeba dle nastavených pravidel dávat žádosti obcí
a měst s obyvateli do 2000 a to i opakovaně, letos jsme se Starými Křečany bohužel neuspěli, neboť bylo
možno čerpat 18,2 miliónů korun, žádostí bylo přes 40 miliónů korun a tak kdo čerpal již v roce 2009-2011,
tak automaticky nepostoupil do hlubšího výběru.
pí. Winterová (Rumburk) – informovala přítomné starosty o smlouvě na provoz ambulantní pohotovosti,
který bude do konce března zabezpečovat v nemocnici V Podhájí MUDr. Josef Kořínek. Pohotovost bude
nezávisle fungovat nadále i ve Varnsdorfu.
pí. Džumanová (Šluknov) – ráda bych navázala na problematiku drogově závislých ve výběžku, proběhla
porada tajemníků, na které bylo moje tajemnice, která mě informovalo o průběhu. Všichni víme, že v
Rumburku funguje K-centrum, které se v současné době potýká s velkými finančními problémy až do té
míry, že by museli letos svou činnost ukončit. Chybí jim cca 300.000,- Kč, kraj nepřispěl a tak budou
fungovat jen do konce letošního září. S drogami se potýká celý výběžek. Toto centrum je specifické a místí
narkomani nejdou za obvodním lékařem nýbrž do K-centra, i v případě vyšetření na pohlavně přenosné
choroby, žloutenky či z důvodu výměny injekčních stříkaček. Dle statistik je enormní nárůst narkomanů ve
šluknovském výběžku, kteří mají žloutenku typu B, C a jsou HIV pozitivní. Za naše město se budeme snažit
přispět alespoň malou částkou, i když město Šluknov bylo nuceno najet na rozpočtové provizorium. Možná
by šlo přispět i za DSO SEVER. Tato problematika je závažná a přijít o poslední místo, které má alespoň
nějakou evidenci z těchto skupin, by bylo špatné.
p. Maják (Jiříkov) – každé město se potýká s nedostatkem finančních prostředků, problém s narkomany
vzniká např. i u krádeží kanálů, hrají výherní automaty. Pokud nebude K-centrum, co pak s nimi bude, když
k obvodnímu lékaři nejdou?
pí. Winterová (Rumburk) – K-centrum je pod naší správou, každý rok dostávají příspěvek od města na
základě rámcové smlouvy na jejich provoz ve výši 300.000,- Kč, vedoucí centra nám sdělil, že klienti se
rekrutují i z jiných sociálních skupin, nejsou to sociálně slabí, naopak jsou to mladí lidé z dobře situovaných
rodin, což je dosti alarmující, oproti loňskému roku letos probíhá výměna injekčních stříkaček, kdy je skoro
sto procentní nárůst. Loni to bylo 40.000 ks stříkaček.
p. Moravec (Staré Křečany) – tady je vidět, že je to jediný způsob jak částečně a objektivně zdokumentovat
stav okolo narkomanů, je to celkovým vývojem, na děti nemá nikdo čas ani na práci s nimi
p. Jemelka (Dolní Poustevna) – chce to řešit s krajem, přednést toto téma na SPRŠ a řešit to koncepčně za
celý region (58.000 lidí)
p. Svoboda (Lipová) – kraj přispívá pouze 70.000,- Kč, je potřeba přes SPRŠ vyvolat jednání jen ohledně
tohoto tématu a pozvat zástupce kraje, PČR a K-centra, dnes byl u nás nález hned několika injekčních
stříkaček!
p. Vykoukal (Velký Šenov) – hejtmanka připravuje setkání starostů, posílala k tomu dotazník, do kterého
by se toto téma mělo uvést
pí. Džumanová (Šluknov) – také bych uvedla jako problematiku infrastrukturu silnic a samozřejmě
financování K-centra spolu s řešením celé drogové problematiky
p. Maják (Jiříkov) – dostal jsem korespondenční hlasování ohledně komunikací a žádná komunikace ze
šluknovského výběžku není v plánu, proto jsem v rámci korespondenčního hlasování napsal nesouhlas,
ačkoliv měli připomínky starostů z roku 2011, které byly předány odboru silničního hospodářství, je na nás
navrhnout několik z nich a požádat o jejich dodatečné zařazení
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Usnesení č. 7/07Z/2012: DSO SEVER pověřuje předsedu p. Majáka, aby požádal o dodatečné
zařazení nutných oprav komunikací, podle požadavků roku 2011 starostů DSO SEVER.
Hlasování: pro 9
p. Jemelka (Dolní Poustevna) – pí. Winterová, jak to vypadá se vstupem města Rumburk do DSO SEVER?
pí. Winterová (Rumburk) – v současné době se o tomto téma na městě nemluví, řešíme jiné vzniklé
problémy
p. Maják (Jiříkov) – můžeme po roce poslat nabídku, s panem Švábem jsem mluvil, ale nedostal jsem
odpověď, proto napíšu dopis ohledně členství v DSO SEVER včetně pozvánky pro pana Švába a zašlu jej
panu Sykáčkovi
p. Jemelka (Dolní Poustevna) – nevím kdo z Vás žádal o dotaci z OPŽP na zateplení veřejných budov,
bohužel jsme nedostali nic, vše bylo „rozdáno“ po 20 hodinách, je špatně nastavený systém
p. Moravec (Staré Křečany) – minulý rok jsem se proti rozhodnutí odvolal, což nakonec akceptovali
Předseda DSO SEVER p. Maják (Jiříkov) předal slovo, na žádost pí. Trojanové (Mikulášovice), zástupcům
fa. Best price energy, konkrétně panu Davidu Tejmlovi, aby představil program na úsporu energií ve městě,
Mikulášovice mají již zpracovanou studii, všichni starostové dostali podklady, v případě zájmu firmu osloví
sami za obec či město

Termín dalšího jednání byl stanoven na 27. 4. 2012 od 9,00 hodin v …… ve Vilémově.
Předseda DSO SEVER p. Maják 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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