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

Zápis z 8. zasedání dne 27. dubna 2012 – Restaurace u Staré cihelny
ve Vilémově
Přítomni: členové svazku dle presenční listiny v počtu 8 členů, tajemník SPRŠ – Ing. Kořínek (zároveň
jako zast. pí. Džumanové), MAS Šluknovsko – pí. Dudková, Klub cyklistů Krásná Lípa – Jiří Vích, PČR
Rumburk, Krásná Lípa a Šluknov, KÚ ÚK odbor dopravy – Jakub Jeřábek, Jan Maxa, OPS České
Švýcarsko – Jiří Rak
Omluveni: Lenka Hausdorfová, Martin Schulz
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola minulých usnesení
3. Finanční záležitosti DSO
4. Problematika drog a trestné činnosti (OO PČR Rumburk, Velký Šenov, Šluknov a Kr. Lípa)
5. Dopravní obslužnost a trať 084 (KÚ ÚK odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Jiří Rak –
České Švýcarsko)
6. Ostatní - MAS Šluknovsko
- připomínky a náměty starostů
Usnesení č. 1/08Z/2012: DSO Sever bere na vědomí návrh programu zasedání dne 27. dubna 2012 a
program schvaluje.
hlasování: pro 8
1. Zahájení
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9,00 hod. 8. zasedání svazku přivítáním všech
přítomných. Poté dal slovo starostovi Vilémova panu Hynku Raichartovi, aby představil členům DSO
SEVER svou obec. Pan Raichart poděkoval předsedovi za uvítání a také přivítal přítomné členy v restauraci
Stará cihelna. Její název se pojí k historii obce, neboť v místech, kde je nyní fotbalové hřiště stála
provozovna cihelny. Obec shání dotace, pomocí kterých se podařila loni rekonstrukce mostu v Dolině po
povodni za 4,5 mil. Kč, dále podali žádost na snížení emisí ze státního fondu životního prostředí, nyní je to
ve fázi akceptace, také žádali o zametač a traktor v hodnotě 1,5 mil. Kč. Dále májí podanou žádost Zelená
úsporám na kompletní zateplení bytovky, v současnosti májí v samosprávě 50 bytů, žádost mají schválenou.
Také naplánují kompletní rekonstrukci sportovní haly, toto realizují pomocí 33. výzvy ze státního fondu
životního prostředí a to skrze grant, který je cílený přímo na správu majetků obcí jako jsou např. školy,
školky, nemocnice, kulturní a sportovní zařízení. Celá realizace bude stát 5,5 mil. Kč. Jak ostatní, tak i oni
řeší územní plány, které musí být do roku 2015 dle novely stavebního zákona v souladu. Z těchto důvodů
podali žádost do programu obnova venkova ústeckého kraje, bohužel neuspěli. Další žádost podali do
programu obnova venkova na výspravu chodníků u místní školy. Po necelých dvou letech májí z volebního
programu vše spněno. Čeká je ještě stavba dětského hřiště a úprava parku v centru obce. Projektovou studii
již mají hotovou, což je pro ně velkou výhodou.
p. Maják (Jiříkov) – poděkoval starostovi za představení obce a popřál jim zdar u rozdělaných prací.
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2. Kontrola minulých usnesení
Předseda DSO SEVER p. Maják v rámci kontroly usnesení prošel zadané úkoly z minulého zasedání, jako
byly pozvat zástupce odboru dopravy ústeckého kraje, k tomu radního pana Vonku a pana Raka z Českého
Švýcarska. Ten včera omluvil pana Vonku, který je na výjezdním zasedání. Dále byla schválena úhrada
členského podílu do sdružení Šluknovsko, což je už i zaplaceno. Také jsme schválili smlouvu o přezkumu
hospodaření, toto je domluveno, kdy pan Bím již navštívil paní Hoťovou. Z dalších z úkolů bylo pozvat
zástupce PČR ČR, p. Maják (Jiříkov) byl pověřen, aby dodatečně požádal o zařazení nutných oprav
komunikací v rámci Šluknovského výběžku, jelikož ještě nezasedala komise dopravy, neprojednával se tento
úkol. Při setkání s paní hejtmankou, kde byl dále přítomen starosta Velkého Šenova a Starých Křečan, byly
dodány dodatečně akce v rámci napojení Starých Křečan na Rumburk a na Zahrady, které budou
realizovány, pokud budou doplněné finance do rozpočtu KÚ.
Usnesení č. 2/08Z/2012: DSO SEVER bere na vědomí kontrolu usnesení a plnění úkolů.
hlasování: pro 8
Před projednávání dalšího bodu dal p. Maják (Jiříkov) slovo pí Dudkové (MAS Šluknovsko). Ta
poděkovala za slovo a operativní změnu programu. Pí Dudková omluvila pí Hamplovou, která se
nezúčastnila dnešního jednání, neboť je dnes na zasedání svazků obcí Tolštejn. Poté informovala přítomné o
vypsání již 7. výzvy podávání žádostí o dotaci, které proběhlo v pondělí. Všechna fišé, která byla vyhlášená,
si má každý starosta možnost pročíst. Příjem žádostí bude v rozmezí od 23. do 25. 5. 2012. Proběhnou dvě
školení a to 3. 5. 2012 ve Šluknově v Kulturním domě a 10. 5. 2012 ve Varnsdorfu, buď v Klubu Střelnice
anebo v kanceláři MAS. Z důvodu navýšení alokace a rozhodnutí představenstva byl zřízen grantový
program (100.000,- Kč) na podporu spolků na našem území. Program je myšlen na akce našich spolků, a to
na organizační zajištění. Tyto vyčleněné finance jsou téměř rozdány. Ohledně zásněžek lze v rámci fišé 9
navázat na minulé čerpání.
p. Maják (Jiříkov) poděkoval pí Dudkové a k tomu uvedl, že máme smlouvu se státním zemědělským
intervenčním fondem, kdy způsobilé výdaje jsou ve výši 750.000,- Kč z 900.000,- Kč. Přiznaná dotace je
675.000,- Kč. To se týká obcí Staré Křečany, Dolní Poustevna, Mikulášovice a Jiříkova. Nemine nás
předfinancování, kdy vejdeme v jednání s MAS, abychom jsme se domluvili na dalším postupu a pomoci.
Obce pravděpodobně dostanou účtovací dopisy na podíl, který by se měl předfinancovat. Po konečném
vyúčtování budou adekvátní částky zaslány zpět. Obce, kterých se to týká, s tím musí počítat. Jak jsme
slyšeli, lze díky fišé 9 požádat o další zásněžky. Opět využijeme spolupráce s MAS.
p. Raichart (Vilémov) – pokud vím, tak není vykrytý Velký Šenov, s p. Svobodou (Lipová) jsme se
domluvili, že nevyužijeme možnosti, nemáme až tak velké úseky a počkáme na druhou etapu. Pí. Trojanová
má také v Mikulášovicích tři místa.
p. Maják (Jiříkov) – dejme možnost těm, kteří se nezúčastnili v prvním kole, MAS bude pokračovat i
v příštím roce, tím se postupně dostane na všechny, nyní byly čtyři obce, teď by byla Lipová, Vilémov,
Šluknov a Velký Šenov. Podklady pro vyřízení žádosti mám z loňského roku, oslovím MAS, abychom
dodali, co bude potřeba.
Usnesení č. 3/08Z/2012: DSO SEVER ukládá předsedovi DSO SEVER panu Michalu Majákovi
(Jiříkov), aby zajistil technické záležitosti ohledně podání žádosti do programu MAS Šluknovsko
v rámci zásněžek.
hlasování: pro 8
p. Maják (Jiříkov) předal slovo panu Jiřímu Víchovi, který letos opět pořádá cyklistický závor Tour de
Feminin, aby přednesl svoji žádost na DSO SEVER.
p. Vích (ředitel závodu Tour de Feminin) – poděkoval za slovo, na zasedání DSO SEVER je poprvé, jezdil
na SPRŠ. Letos se pořádá jubilejní 25. ročník cyklistického závodu Tour de Feminin. Závod je organizačně
již zajištěn. Letos dojde pravděpodobně poprvé k redukci výběru družstev. Již nyní mají 100 závodnic a to
ještě není konec přihlášek. V kategorii světového poháru lze přijmout maximálně 200 lidí, což je pro ně a
pro kvalitu silnic hodně. Jejich maximum je zatím 172 závodnic. Tradičně bude 5 etap, kdy děvčata najedou
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v náročném terénu cca 420 km. Největším problémem jsou finance, rozpočet závodu je cca 1 milión Kč.
Pomáhají sponzoři i spolky. Z těchto důvodů žádá i DSO SEVER o přispění na organizaci závodu.
p. Maják (Jiříkov) – na dokreslení požadavku, v rámci Šluknovska jsme rozhodli, že letos nebudeme zbylé
peníze rozdávat postupně na svazky obcí, rozhodli jsme, že pokud se jedná o 25. ročník, tak přispějeme
25.000,- Kč z rozpočtu Šluknovska na tento závod. Požadavek pana Vícha se prakticky týká přímo obcí
nejen průjezdem, ale i přímo konáním závodu v nich. Proto je na zvážení, zda nějakou částkou přispějeme.
Navrhuji za každou obec 1.000,- Kč, celkem tedy 10.000,- Kč, tak, jak navrhl telefonicky p. Jemelka (Dolní
Poustevna) pro K-Centrum. Toto lze přiznat až po schválení rozpočtu DSO SEVER.
p. Raichart (Vilémov) – naše obec letos poprvé, dle rozhodnutí zastupitelstva, bohužel nepřispívá na konání
závodu
3. Finanční záležitosti DSO
p. Maják (Jiříkov) - každá obec obdržela návrh rozpočtu pro rok 2012, povinností bylo tento zveřejnit na
úředních deskách na min. 15 dnů, do dnešního dne nebyly žádné připomínky, teď je na nás, abychom jej
schválili či ne, pokud nebude nyní žádný dotaz. Poté proběhlo hlasování.
Usnesení č. 4/08Z/2012: DSO SEVER schvaluje rozpočet svazku DSO SEVER pro rok 2012.
hlasování: pro 8
Po odsouhlasení rozpočtu se předseda p. Maják (Jiříkov) vrátil k závodu Tour de Feminin a dal hlasovat o
příspěvku pro tento závod dle předešlého návrhu, který byl přijat bez připomínek.
Usnesení č. 5/08Z/2012: DSO SEVER souhlasí s přispěním na pořádání jubilejního 25. ročníku
cyklistického závodu Tour de Feminin, a to za každou obec 1.000,- Kč, celkem 10.000,- Kč z rezervy
DSO SEVER.
hlasování: pro 7, zdržel se 1
p. Kučera (Dolní Poustevna) – na zastupitelstvo města přišla žádost o příspěvek na K-centrum v Rumburku,
kdy jsme se shodli, že je toto záležitost týkající se celého výběžku a proto byl dán návrh, aby toto projednal
DSO SEVER a pokud se přizná příspěvek, tak by byl za všechny obce a města výběžku jednorázově
z rozpočtu svazku.
p. Maják (Jiříkov) – stejný dopis přišel i na naše město, rada města se usnesla, že by se toto mělo řešit
regionálně, neboť je každá obec zasažená drogami, měl by to řešit především kraj, proto se přikláním
k návrhu pana Jemelky (Dolní Poustevna) 1.000,- Kč za každou obec z DSO SEVER, celkem tedy 10.000,Kč na provoz K-centra Rumburk, aby kraj viděl, že nám to není lhostejné a že problematika drog, která se
rozrůstá, je v současnosti problematikou současné doby.
Usnesení č. 6/08Z/2012: DSO SEVER souhlasí s přispěním na provoz K-centra v Rumburku, a to za
každou obec 1.000,- Kč, celkem 10.000,- Kč z rezervy DSO SEVER.
hlasování: pro 8
p. Maják (Jiříkov) – máme tady ještě členský příspěvek za MAS Šluknovsko na rok 2012 a to ve výši 500,Kč za DSO SEVER
Usnesení č. 7/08Z/2012: DSO SEVER souhlasí s úhradou členského příspěvku ve výši 500,- Kč MAS
Šluknovsko z rozpočtu DSO SEVER.
hlasování: pro 8
p. Maják (Jiříkov) – dále jsem obdržel návrh smlouvy, který jsem Vám přeposlal ohledně účetnictví, které
nám zpracovává pí. Hoťová (Velký Šenov), kdy v současnosti přecházejí na jiné využívání softwaru. Aby
vše bylo v rámci kompatibility, je potřeba odsouhlasit poskytnutí příspěvku na užívání softwaru, a to
jednorázově, ve výši 6.630,- Kč + roční udržovací poplatek ve výši 2.380,- Kč za rok. Nedostal jsem od
nikoho žádné připomínky, a proto nechávám hlasovat.
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Usnesení č. 8/08Z/2012: DSO SEVER ukládá předsedovi p. Majákovi (Jiříkov) podepsat smlouvu a
uhradit za DSO SEVER jednorázový příspěvek Velkému Šenovu na užívání softwaru, a to ve výši
6.630,- Kč + udržovací poplatek ve výši 2.380,- Kč za rok z rozpočtu DSO SEVER.
hlasování: pro 8
4. Problematika drog a trestné činnosti
K tomuto téma byli přizváni zástupci Policie ČR – vedoucí oddělení OO PČR ČR ze Šluknova, Krásné
Lípy, Rumburku a Velkého Šenova. Po předestření tématiky proběhla více jak hodinová diskuze
s neformálním naznačením místních problémů.

5. Dopravní obslužnost a trať 084
p. Maják (Jiříkov) – od roku 2004 se obslužnost ve výběžku stále upřesňuje a aktualizuje, máme zde páteřní
trať Varnsdorf-Rumburk-Jiříkov-Šluknov-Velký Šenov, na kterou se napojují další linky
p. Jeřábek (odbor dopravy KÚ ÚK) - poděkoval za pozvání a k věci uvedl, že trať je aktuální a změny či
hrozby nejsou. Doprava je objednávána stabilně. Ohledně trati 084 se na hlasování rady Ústeckého kraje
v minulém roce rozhodlo, že na víkendový provoz se 3 mil. Kč najdou. Tak jak je to letos objednané to
zůstane i na příští rok, takto je to zatím nahlášeno. Rozhodnutí přicházejí často nečekaně, jako tomu bylo
loni, kdy byly pokráceny finance v srpnu či září, což se, doufáme, letos nestane. Stabilní to zůstane na trati
Děčín-Rumburk i Rumburk-Dolní Poustevna. Na těchto tratích jezdí od dubna modernější vlaky včetně
klimatizace.
p. Maják (Jiříkov) – včera jsme telefonicky mluvili s panem Rakem, kdy i on by rád slyšel, že tato trať
zůstane zachovaná, na podzim budou krajské volby, což může přinést „jiné zájmy“, než ale toto vejde
v platnost, bude již nový rok a doufejme, že to zůstane i na příští rok
p. Jeřábek (odbor dopravy KÚ ÚK) – jízdní řád na autobusy je plně uzavřen, již nelze nic měnit, případné
změny lze dát během roku a my určíme, kdy se to změní, na různé problémy máme různé lhůty, je na tom,
do jakého období se trefíte. Poslední, ale nejdůležitější informace se týká výběrového řízení na nového
dopravce a na nový provoz, stávající smlouvy s Busline jsou již šestým rokem, kdy kontrakt je na osm let,
ten tedy končí koncem roku 2014. O provoz od 1. 1. 2015 se tedy bude soutěžit, soutěž bude vypsána
pravděpodobně ještě letos v prosinci, to by znamenalo, že by se nový provozce v prvních měsících roku
2013 vybíral, někdy v březnu 2013 by se vybral, aby měl rok a tři čtvrtě na to, aby si pořídil novou techniku
a další jiné služby. Výběrové řízení chceme připravovat v druhé polovině roku, budeme s Vámi
komunikovat, a to už i kvůli provozu na rok 2015. Chceme zachovat filosofii linek do velkých obcí a to
každou hodinu. Základní struktura linek zůstane. V soutěži budeme poptávat nové vozy, již nízkopodlažní
s klimatizací.
p. Maxa (odbor dopravy KÚ ÚK) – jen pro doplnění, malá zkouška proběhne i letos, kdy si současný
dopravce zapůjčí tyto nové vozy a odjezdí linky, zda je tomu tak možné, jedná se i více kapacitní vozidla
než zde již jezdí v současnosti.
p. Jeřábek (odbor dopravy KÚ ÚK) – ohledně dokončení trasy z německé strany a přejezdu v Dolní
Poustevně proběhne 14. 5. 2012 na nádraží v Kottsdorf u Sebnitz veřejná diskuze, kde budeme s panem
Rakem také účastnit
p. Rak (České Švýcarsko) – doplním k tomu 14. květnu, tato schůzka je vyvolaná z německé strany,
zúčastní se i zemský rada okresu Saské Švýcarsko Východní Krušnohoří, kdy jsme se „natlačili“ na tuto
schůzku s panem Jemelkou, kterému také záleží na tom, aby se to pohnulo, chceme slyšet jasné stanovisko,
neboť dle této dohody se 7. června na ústředí svazu VVO v Drážďanech definitivně rozhodne. Mým
úmyslem je jim 14. května opětovně zopakovat, že se před pěti lety Ústecký kraj domluvil se Saskou vládou,
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že se ten přechod obnoví, že my jako Česká republika jsme před třemi roky obnovili koleje z Dolní
Poustevny na hranici a že teď je to jejich tah, který se stále z neznámých důvodů prodlužuje. Pokud se
dohodnou 14. 5. 2012 či 7. 6. 2012 měl by být provoz obnoven od roku 2014, je otázkou jestli od začátku či
konce. Negativním rozhodnutím se ovlivní turistika mezi námi, a proto se je budeme snažit přesvědčit a
doufáme, že našimi argumenty uspějeme. Mají zřejmě „oprávněnou“ obavu, že i po otevření nebude
frekvence cestujících taková, jak si představují. Jejich ukazatel je, že na trati by ve všední den mělo denně
projet 1000 cestujících, což určitě nebude ani po otevření přechodu. Ve vlaku Rumburk-Velký Šenov-Dolní
Poustevna-Bad Schandau-Děčín nepojede tam a zpátky za den tolik cestujících, aby jich bylo za den 1000.
Uděláme vše, abychom to prosadili.
p. Maják (Jiříkov) – myslím si, že je to dobrá informace, takže jsme slyšeli, že trať zůstane zachovaná i
ohledně autobusů se nic nemění, bude vypsáno výběrové řízení, Krajský úřad v rámci zajištění dopravy tady
na Šluknovsku udělal kus práce, připomínky všech starostů se průběžně vyřešily tak, aby vyhovovaly hlavně
cestujícím občanům
pí. Trojanová (Mikulášovice) – chci moc poděkovat panu Rakovi, neboť má zásluhu na zachování trati a
jsme rádi, že trať funguje, bonusem by bylo, kdyby busy jezdily i o víkendech
p. Jeřábek (odbor dopravy KÚ ÚK) – těch lidí není moc, jen kolem 10 – 15, ekonomika jízd by se pak
razantně snížila
p. Maxa (odbor dopravy KÚ ÚK) – víkendový vlak do Mikulášovic slouží spíše turistům než občanům
p. Moravec (Staré Křečany) – víkendový provoz vlaku na trati 084 tedy zůstane se stávajícími soupravami i
se stávajícím intervalem?
p. Jeřábek (odbor dopravy KÚ ÚK) – ano
p. Rak (České Švýcarsko) – jen pro informaci, dopravce, který jezdí z Liberce do Rybniště, dne 8. 5. 2012
vypraví vlak, na který je připraven i jízdní řád, a to, že ranní spoj, který končí v Rybništi bude dále
pokračovat do Krásné Lípy-Rumburku-Jiříkova-Ebersbachu až do Löbau, kde je celo saská zemská výstava
květin a to ve velkém rozsahu. Jízdenka platí i jako slevenka na výstavu. Někdy po 17 hodině jede tento vlak
i zpátky. Zajímavý je tento vlak tím, že jede vlastně po dnes již neexistující trati. Bylo nabídnuto i několik
propagačních materiálů.

6. Ostatní - MAS Šluknovsko
- připomínky a náměty starostů
Nebyly žádné připomínky či náměty starostů, vše bylo projednáno v rámci programu.

Termín dalšího jednání byl stanoven na 15. 6. 2012 od 9,00 hodin v Dolní Poustevně.
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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