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

Zápis z 9. zasedání dne 15. června 2012 – Centrum setkávání
(kostelík) v Dolní Poustevně
Přítomni: členové svazku dle presenční listiny v počtu 8 členů, tajemník SPRŠ – Ing. Kořínek
Host: Ing. Vlk z firmy KOMPAKT spol. s.r.o. Poděbrady
Omluveni: Lenka Hausdorfová, Martin Schulz
Program jednání:
1. Zahájení, slovo starosty města Dolní Poustevna
2. Kontrola minulých usnesení
3. Finanční záležitosti DSO
4. Ostatní - MAS Šluknovsko
- KOMPAKT spol. s.r.o. = cyklomapy
- připomínky a náměty starostů
Usnesení č. 1/09Z/2012: DSO Sever bere na vědomí návrh programu zasedání dne 15. června 2012 a
program schvaluje.
hlasování: pro 8
1. Zahájení
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9,00 hod. 9. zasedání svazku přivítáním všech
přítomných. Poté dal slovo starostovi Dolní Poustevny panu Miroslavu Jemelkovi, aby představil členům
DSO SEVER své město. Pan Jemelka před představení svého města, předal panu Pavlu Svobodovi (Lipová)
jako poděkování za skvělou reprezentaci starostů na turnaji EURO starostů v Polsku, malou upomínku
v podobě půllitru a květiny. Poté uvedl k činnostem města mimo jiné, že díky dotaci mohli udělat kanalizaci
(120 mil. Kč), kde jsou v současnosti v polovině. Příští rok by mělo dojít k dokončení a kolaudaci.
Z dotačního programu Cíle 3 získali dotaci (7 mil. Kč) na kompletní rekonstrukci budovy loutkového
divadla, v horní části by mělo být divadlo a v dolní části by měla být přestěhovaná knihovna a T-Klub, který
by měl být ještě letos hotový. Měl by vzniknout např. artistický kroužek. Ten povede trenér artistů z
pořadu Ein Kessel Buntes a televarieté, které byly léta vysílány v naší televizi. Z Euroregionu Labe-Elbe jim
byly schváleny všechny žádosti z fondu malých projektů, které si podali. Také požádali MAS o dotaci na
úpravy místních komunikací. Projekt „Sběrný dvůr“ byl momentálně pozastaven, neboť se u místního hřiště
buduje tzv. tréninkové hřiště, zbylá část je plánovaná jako sběrný dvůr. S přáním krásné dovolené vrátil
slovo předsedovi DSO SEVER panu Majákovi.
p. Maják (Jiříkov) – poděkoval starostovi za představení města a popřál jim zdar u rozdělaných prací.
p. Moravec (Staré Křečany) - před cca 10 lety byl projekt na sportovní areál, jak to s tímto projektem dnes
vypadá?
p. Jemelka (Dolní Poustevna) – bylo k tomu potřeba získat 6 hektarů pozemků za nádražím, a proto se
udělal projekt na sportovní areál, ale zřejmě nedojde k realizaci, byl tam plánovaný i otevřený bazén pro
veřejnost, nyní chybí finance, a dále uvedl jednu optimistickou zprávu pro nás všechny – vedení VVO
německá spol. (DB) doporučilo své radě schválení obnovení trati na příští rok, což by mělo být v příštím
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měsíci schváleno a promítnout by se to mělo v jízdním řádu pro rok 2014, takto obdržel informaci od
starosty Sebnitz
Před projednáváním dalších bodů programu dal předseda DSO SEVER p. Maják (Jiříkov) na požádání
slovo panu Ing. Vlkovi z firmy KOMPAKT spol. s.r.o. Poděbrady, aby představil členům svou firmu a její
produkty. Pan Vlk představil návrh na vydání cyklo mapy a také jejich vznik, předal starostům vzorky map a
nadnesl finanční podíly při jejich vydání. Poté poděkoval za pozornost. O výsledku hlasování, zda vydat či
nevydat cyklo mapy, bude pana Ing. Vlka písemně informovat předseda DSO SEVER p. Maják (Jiříkov).
2. Kontrola minulých usnesení
Předseda DSO SEVER p. Maják před kontrolou usnesení z minulého zasedání informovoval přítomné o
jednání komise dopravy, kde se projednávalo mimo jiné v bodě 4 pro Radu Ústeckého kraje navýšení
150 mil. Kč pro správu a údržbu silnic. Nelze říct, které komunikace se v tomto promítnout, vše záleží na
rozhodnutí Rady Ústeckého kraje.
p. Raichart (Vilémov) – v katastru Dolní Poustevny se výspravy komunikací řeší, také se už dlouho řeší
spojení mezi Vilémovem a Dolní Poustevnou, cesta je již pórovitá a nelze ji už ani frézovat, byla by nejlepší
totální rekonstrukce vozovky
p. Jemelka (Dolní Poustevna) – jako námět pro SÚS Děčín navrhuji, nechat si jako svazek udělat nabídku
na posekání krajnic podél silnic v katastru jednotlivých měst, mohlo by to pro nás být úspornější, ačkoliv to
budeme muset SÚS zaplatit, my jako město to budeme každopádně požadovat
p. Maják (Jiříkov) – my toto necháváme posekat Technickými službami z Varnsdorfu, v katastru města je to
celkem 50 km, respektive 100 km, byli u nás čtyři dny, platili jsme 38.000,- Kč
K tomuto tématu proběhla diskuze starostů ohledně jejich katastrů.
p. Maják (Jiříkov) – beru si za úkol pozvat na další zasedání zástupce SÚS Teplice v rámci koncepce plánu
správy a údržby šluknovského výběžku (pan Ing. Machulda, ředitel SÚS), poté se vrátil ke kontrole usnesení
a to k zásněžkám, které byly projednány s pí Hamplovou s tím, že by se fišé pozastavila a přesunula do
podzimních měsíců. Jednalo se o Šluknov, Lipovou a Vilémov. Pokud je zájem, je potřeba připravit
podklady, které jsem všem rozeslal. Se SÚS domluvím manipulaci a uskladnění sítí, aby byly zavčasu
k dispozici.
p. Raichart (Vilémov) – pozemky, kterých se to týká, jsou buď v pronájmu, nebo v privátním vlastnictví,
musíme s nimi ještě jednat, nás se týká cca 400 m směrem na Velký Šenov
p. Svoboda (Lipová) – nebráníme se, jen nebyl čas toto řešit, je potřeba dát termín, dokdy se musíme
rozhodnout
p. Maják (Jiříkov) – dle vyjádření pí Hamplové by se fišé měla vyhlašovat v průběhu září, představenstvo
zasedá příští týden, kde se to bude projednávat
p. Maják (Jiříkov) – schválili jsme příspěvek na cyklistický závod Tour de Feminin, příspěvek je již
uhrazen, také byl schválen příspěvek na provoz K-centra, zaslat jsem jim dopis s tím, že příspěvek byl
schválen a že požadujeme uvedení účelu, na který bude příspěvek použit, ale nedostal jsem žádnou fakturu,
proto nebyl příspěvek proplacen
p. Jemelka (Dolní Poustevna) – bylo by dobré, aby zveřejnili, že obce v rámci SEVERU přispěly na jejich
provoz
p. Maják (Jiříkov) – také jsme schválili a zaplatili členský podíl v MAS Šluknovsko ve výši 500,- Kč a dále
byla podepsána smlouva na užívání nového softwaru, který mají ve Velkém Šenově v rámci účetnictví DSO
SEVER včetně úhrady, ještě není dořešena doména SEVERU s panem Fúskem
Usnesení č. 2/09Z/2012: DSO SEVER bere na vědomí kontrolu usnesení a plnění úkolů.
hlasování: pro 8
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3. Finanční záležitosti DSO
p. Maják (Jiříkov) – V rámci hospodaření DSO SEVER za rok 2011 byla provedena kontrola panem
Ing. Bímem, který zpracoval audit DSO SVER 2011 s výsledkem bez závad. Audit je k dispozici k
nahlédnutí. Rozeslal jsem všem závěrečný účet DSO SEVER za rok 2011, který se měl vyvěsit na úřední
desku.
Usnesení č. 3/09Z/2012: DSO SEVER schvaluje zprávu nezávislého auditora o přezkoumání
hospodaření svazku DSO SEVER za rok 2011.
hlasování: pro 8
p. Maják (Jiříkov) – s tím je spojená úhrada faktury a to ve výši 7.500,- Kč
Usnesení č. 4/09Z/2012: DSO SEVER ukládá předsedovi p. Majákovi (Jiříkov) uhradit fakturu za
zprávu nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření svazku DSO SEVER za rok 2011.
hlasování: pro 8
Usnesení č. 5/09Z/2012: DSO SEVER schvaluje závěrečný účet DSO SEVER za rok 2011.
hlasování: pro 8
4. Ostatní - MAS Šluknovsko
p. Maják (Jiříkov) – Na základě podepsané smlouvy se SZIF jsme měli předložit vyúčtování do15. 06.
2012. Vzhledem k tomu, že je potřeba projednat podíly na dotaci sněhové zábrany v obcích, požádal jsem o
prodloužení termínu. Je zapotřebí odsouhlasit zaslání účtovacího dopisu na každou obec (Dolní Poustevna,
Jiříkov, Mikulášovice, Staré Křečany) s podílovou částkou ve výši 225.000,- Kč v rámci zásněžek, aby byl
předfinancován projekt. Finance budou následně vráceny v podílu dle čerpání. Celková částka výdajů
projektu je 900.000,- Kč, způsobilé výdaje jsou 750.000,- Kč z toho je přiznaná dotace ve výši 675.000,- Kč.
Z těch 900.000,- Kč musíme udělat podíl na čtyři obce – účtovací dopis, který je nutno schválit
v zastupitelstvu města. Až přijde dotace - 675.000,- Kč rozdělí se na čtyři obce -168.000,- Kč. Tyto finance
se vrátí každé obci. Po odečtu 225.000,- Kč je podíl každé obce cca 56.000,- Kč.
Usnesení č. 6/09Z/2012: DSO SEVER schvaluje zaslání účtovacího dopisu na obce Jiříkov, Dolní
Poustevnu, Staré Křečany a Mikulášovice ohledně podílu ve výši 225.000,- Kč na dotaci „Zásněžky“.
hlasování: pro 8
p. Maják (Jiříkov) – připomenul, že příští týden se koná zájezd na Moravu ohledně biotopů a kompostárny,
kdo má zájem z obcí, nejen starostové, může se zúčastnit
Poté p. Raichart (Vilémov) a p. Svoboda (Lipová) podrobně informovali přítomné členy DSO SEVER o
činnostech MAS Šluknovsko.
- fa KOMPAKT spol. s. r. o. Poděbrady
p. Raichart (Vilémov) – Ing. Vlk mě navštívil, proto jsem jej pozval na zasedání, aby měli všichni možnost
se s jeho nabídkou na zpracování map seznámit, je otázkou, zda o mapu máme zájem, oponoval mi tím, že
v Rumburku ji již mají
p. Maják (Jiříkov) - z mého pohledu je to spíše prezentace firem než mapa
p. Svoboda (Lipová) – doporučuji, abychom jeho nabídku odmítli, přikláněl bych se spíše k vytvoření
cyklomap pro DSO SEVER, aby z jedné strany byla mapa a z druhé prezentace 10 měst a obcí DSO
SEVER, hlavně aby byla podrobnější i s příhraničím a jen Šluknovska
p. Maják (Jiříkov) – propagační materiál je dobrý podnět pro využití v rámci MAS Šluknovsko
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p. Raichart (Vilémov) – propagační materiály potřebujeme, jsou finančně náročné, zklamala mě prezentace
pana Ing. Vlka, velmi strohé a ne k mapám
pí. Džumanová (Šluknov) – jistě jste si všimli, že na mapě byl přeškrtnutý náš zámek, byl i u nás, ale naše
finanční situace nám nedovoluje si je pořídit, v IC zatím mapy máme, které jsme získali v rámci projektu,
my nebudeme mapy požadovat
p. Svoboda (Lipová) – spojím se s panem Tomášem Fúskem, je v tomto zběhlý a zkusíme získat podklady
z Českého Švýcarska, abychom mohli požádat v rámci DSO SEVER na cyklomapy
p. Moravec (Staré Křečany) – podklady lze získat i ve vojenském kartografickém úřadě v Dobrušce, lze si
zadat i příhraničí, jsou tam vojenské mapy a vše je odtajněné
pí Trojanová (Mikulášovice) – pan Fúsek dělal i pro Mikulášovice v rámci turistického srazu propagační
materiál, samotné vyrobení map je velmi finančně náročné, podklady má velmi dobře zpracované
p. Svoboda (Lipová) – je potřeba prezentovat DSO SEVER jako celek. Stanovme si, že navštívíme společně
jednu kulturní akci za rok ve městě či obci.
p. Maják (Jiříkov) – některé akce se termínově kryjí, což je někdy problém
pí Trojanová (Mikulášovice) – se nabídla na zpracování hlavních akcí v obcích s termínem konání
K tomuto proběhla delší diskuze.
Usnesení č. 7/09Z/2012: DSO SEVER rozhodlo nevyužít nabídky firmy KOMPAKT spol. s.r.o.
Poděbrady, neboť podporuje komerci a není pro DSO SEVER vyhovující.
hlasování: pro 8
Usnesení č. 8/09Z/2012: DSO SEVER pověřuje pana Pavla Svobodu ohledně zajištění možnosti
výroby cyklo map pro žádost o dotační titul pro DSO SEVER.
hlasování: pro 8
- připomínky a náměty starostů
pí Džumanová (Šluknov) – informovala přítomné, že došlo k personální změně vedení HZS na kraji –
krajský ředitel plk. Ing. Roman Vyskočil, s kterým se měla možnost i osobně setkat. Hasiči jsou pod
ministerstvem vnitra, které nemá dostatek finančních prostředků na provoz profesionálních jednotek hasičů.
Ačkoliv to krajský ředitel nepotvrdil, hasiči dostali informaci, že má dojít ke snížení stavu profesních hasičů
ve Šluknově. Proto se na ni obrátili, zda bychom je mohli za spolek SEVER podpořit dopisem, kde bychom
jim jako starostové vyslovili podporu, aby zůstali ve stávajícím počtu i nadále ve Šluknově.
p. Moravec (Staré Křečany) – mám informace, že má skončit celkem 7 základních útvarů hasičských
záchranných sborů, je otázka, které to budou a z jakých krajů
p. Kořínek (SPRŠ) – každopádně souhlasil s názorem pí Džumanové a zdůraznil, že je potřeba věc
posuzovat dle statistiky, ale i dle geografického uspořádání, na toto oni slyší
pí Džumanová (Šluknov) - jsme v pohraničí, je zde mnoho ústavů a velký katastr
p. Moravec (Staré Křečany) – je tu spousta rizikových hledisek, např. ústavy, rizikové objekty s ropnými
látkami - ČSPHM, záplavová zóna – 100 letá voda a povodně jako takové, dojezdové vzdálenosti –
specifikum šluknovského výběžku, také koordinace sborů dobrovolných hasičů s hasiči profesionály, každá
obec podporuje dobrovolné hasiče, jak je to v jejich možnostech, ale je to pro obce finančně náročné
p. Raichart (Vilémov) – zohledněme vazbu v rámci příhraniční oblasti
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pí Džumanová (Šluknov) – specifické jsou také pro nás požáry komínů, lidé topí kde vším, neboť občané
nemají finance na nákup kvalitních (ekologických) topiv
p. Kořínek (SPRŠ) – bylo by dobré napsat, že prioritou šluknovského zastupitelstva je výstavba
záchranného centra, tím získají lepší zázemí
p. Jemelka (Dolní Poustevna) – také se zvýší nezaměstnanost, sbor dobrovolných hasičů nemá tak kvalitní
vybavení jako profesionálové
p. Svoboda (Lipová) – připsal bych, že obce nemají dostatek financí na udržení dobrovolných hasičů,
družstvo se skládá z minimálně tří mužů, jinak nesmí vyjet k zásahu
Usnesení č. 9/09Z/2012: DSO SEVER podporuje sepsání dopisu pí Džumanovou (Šluknov) ohledně
podpory udržení jednotky profesionálních hasičů ve Šluknově.
hlasování: pro 8
p. Jemelka (Dolní Poustevna) - jsem ve Svazu měst a obcí v regionální komisi, kde nám bylo řečeno, že
bude podpořen význam místních akčních skupin, budou podpořeny jejich projekty od nového plánovacího
období, tedy od roku 2014 budou mít zvýšený příliv financí. Od roku 2014 bude ve všech projektech
neuznatelný náklad DPH a tím se vše zdraží o 20 %. Dále ministerstvo školství připravovanou koncepci škol
ohledně počtu žáků zrušilo. Připravuje se nová koncepce. Ministerstvo předložilo návrh na zrušení
některých stavebních a matričních obvodů. Z počtu stavebních úřadů by mělo zůstat jen dvě třetiny.
pí Džumanová (Šluknov) - naše tajemnice byla na poradě tajemníků na ORP, měly by se prakticky zrušit
dvojkové obce, tím spadne stavební úřad Šluknov pod Rumburk, matrika bude zohledněna dle výkonu, což
by se nás nemuselo týkat
p. Jemelka (Dolní Poustevna) – připravuje se přímá volba starostů – nechceme rozlišení, zatím vše není
rozhodnuté, od nového volebního období by to mělo již fungovat už i s tím, že starosta nebude členem
zastupitelstva
p. Maják (Jiříkov) – to by znamenalo mít dva zákony o obcích, vše by bylo velmi komplikované, je to tlak
z velkých měst
K tomuto téma proběhla delší diskuze.
p. Maják (Jiříkov) – informoval přítomné o plánu konání krajských voleb asi ve dnech 5. – 6. 10. 2012
p. Raichart (Vilémov) – navštívil nás pan Líbal, nabízí produkt úspory na veřejném osvětlení na základě
čidel, my už tento systém máme a je mnohem levnější než jak nabízí on, je to klamná nabídka, zkoušku
zajistí zdarma, ale práci chce zaplatit, poté se platí dle počtu obyvatel (cca 5.000,- Kč)
p. Svoboda (Lipová) – pan Líbal byl i u nás, má velmi špatné vystupování
pí Trojanová (Mikulášovice) – byl i u nás, ale neuspěl
Na konec zasedání předal p. Maják (Jiříkov) slovo p. Svobodovi (Lipová). Ten podrobně informoval
přítomné o průběhu fotbalového turnaje starostů, kterého se zúčastnil společně s panem Zoserem (Jiřetín pod
Jedlovou). Tento turnaj tým českých starostů vyhrál. Sám získal ocenění za nejlepšího hráče. Za prezentaci
mu celý svazek DSO SEVER znova poděkoval.
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Termín dalšího jednání byl stanoven na konec srpna 2012 (přesný termín bude upřesněn) od 9,00
hodin ve Starých Křečanech.
Předseda DSO SEVER p. Maják poděkoval členům za účast a v 12,10 hod. ukončil jednání.
Zapsala: Martina Fodorová
Předseda DSO SEVER
Michal Maják, v. r.
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