D O B ROV O L N Ý S VA Z E K
OBCÍ SEVER
D O L N Í P O U S T E V N A , D O U B I C E , J I Ř Í K O V,
L I P OV Á , L O B E N D AVA , M I K U L Á Š OV I C E , S T A R É
K Ř E Č A N Y, Š L U K N O V, V E L K Ý Š E N O V, V I L É M O V

Zápis z 10. zasedání dne 19. října 2012 – Restaurace Vídeň
ve Starých Křečanech
Přítomni: členové svazku dle presenční listiny v počtu 8 členů, tajemník SPRŠ – Ing. Kořínek
Host: Firma Wolters Kluwer Praha
Omluveni: Lenka Hausdorfová, Eva Džumanová
Program jednání:
1.
zahájení, slovo starosty obce Staré Křečany
2.
kontrola minulých usnesení
3.
MAS Šluknovsko
4.
finanční záležitosti DSO
5.
organizační záležitosti – projednání řízení DSO Městem Rumburk, o.r.p.
6.
ostatní - Divadlo Varnsdorf – PhDr. Martin Musílek, ředitel divadla
- Wolters Kluwer ČR, a.s. (ASPI)
- připomínky a náměty starostů
Usnesení č. 1/10Z/2012: DSO Sever bere na vědomí návrh programu zasedání dne 19. září 2012 a
program schvaluje.
hlasování: pro 8
1. Zahájení
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9,10 hod. 10. zasedání svazku přivítáním všech
přítomných. Poté dal slovo starostovi Starých Křečan panu Františkovi Moravcovi, aby představil členům
DSO SEVER svou obec. Pan starosta mimo jiné uvedl, že rozloha Starých Křečan je v současnosti 3675 ha,
čímž jsou největší obcí šluknovského výběžku. V současnosti mají cca 1300 obyvatel, což je pouhá ¼ počtu
z dob světové války. Původní jméno obce je Remberg, v roce 1980 došlo ke sloučení Křečan a Brtníků.
První písemná zmínka pochází z roku 1111. Mezi nejbližší akce obce patří zateplení a výměna zdroje tepla
na základní škole, na což mají přislíbenou dotaci. Také uvažují o rekonstrukci okolí základní školy, kde by
mělo z jedné strany vzniknout multifunkční a z druhé dětské hřiště. V roce 2010 byla nezaměstnanost 25 %,
v roce 2011 22,2 %. Pan Maják (Jiříkov) poděkoval starostovi obce za její představení.
V 9,40 hodin přišel na jednání pan Martin Schulz, starosta obce Doubice. Následně dorazil místostarosta
Města Rumburk pan Darek Šváb.
2. Kontrola minulých usnesení
Předseda DSO SEVER p. Maják informoval přítomné starosty o kontrole usnesení z minulého zasedání.
Usnesení č. 2/10Z/2012: DSO SEVER bere na vědomí kontrolu usnesení a plnění úkolů a ukládá
předsedovi p. Majákovi (Jiříkov) pozvat na další jednání pana Machuldu z SVS Děčín.
hlasování: pro 9
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3. MAS Šluknovsko
p. Maják (Jiříkov) připomněl I. etapu projektu „Zásněžek“ (1200 m), které se účastní Dolní Poustevna,
Mikulášovice, Staré Křečany a Jiříkov. Na základě podmínek etapy bylo vyhlášeno výběrové řízení na
zakázku malého rozsahu. Přišly tři nabídky z oslovených sedmi firem, ale pouze jedna splnila všechny
podmínky zadání a to firma MILMAR Křížanovice u Bučovic. Nabídnutá cena zásněžek ve výši 324.840,Kč bude poměrně rozpočítána na čtyři obce a předfinancované peníze v rámci účtovacího dopisu budou
následně vráceny na jednotlivé obce. Podíl obcí tím bude menší.
Usnesení č. 3/10Z/2012:
1. DSO SEVER projednal předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu na zajištění akce „Dobrovolný svazek obcí mikroregionu SEVER – Sítě proti sněhu
pro úsporu a bezpečí našich zimních cest I. etapa“ zadanou podle zákona č. 137/2012 Sb., o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších novel a předpisů a tuto zprávu bere na vědomí.
2. DSO SEVER rozhodl, že nejvýhodnější nabídku pro DSO SEVER na zajištění akce „Dobrovolný
svazek obcí mikroregionu SEVER – Sítě proti sněhu pro úsporu a bezpečí našich zimních cest
I. etapa“ dle zadávací dokumentace předložil uchazeč firma MILMAR spol. s r.o., 684 01 Křížanovice,
IČO 25554034 za nabídnutou cenu ve výši 324. 840,-Kč včetně DPH.
3. DSO SEVER rozhodl uzavřít smlouvu o dílo na zajištění akce „Dobrovolný svazek obcí
mikroregionu SEVER – Sítě proti sněhu pro úsporu a bezpečí našich zimních cest I. etapa“ mezi DSO
SEVER a dodavatelem firmou MILMAR spol. s r.o., 684 01 Křížanovice, IČO 2554034 za nabídnutou
cenu ve výši 324. 840,-Kč včetně DPH.
4. DSO SEVER ukládá předsedovi DSO SEVER – podepsat smlouvu o dílo na zajištění akce
„Dobrovolný svazek obcí mikroregionu SEVER – Sítě proti sněhu pro úsporu a bezpečí našich
zimních cest I. etapa“ mezi DSO SEVER a dodavatelem firmou MILMAR spol. s r.o., 684 01
Křížanovice, IČO 2554034 za nabídnutou cenu ve výši 324. 840,-Kč včetně DPH.
hlasování: pro 9
p. Maják (Jiříkov) - je podaná také v rámci druhé etapy na zásněžky žádost, kde jsou obce Lipová a město
Jiříkov. Na obhajobě jsme skončili na druhém místě za Rybništěm, které dostalo jen o pár bodů více, neboť
se náš projekt opakuje
p. Svoboda (Lipová) - jelikož jsem členem výběrové komise, vím, že výběrová komise doporučila
předsednictvu MAS, aby tento projekt prošel, neboť v minulé výzvě nebylo vyčerpáno, a proto byly vybrány
projekty, které zůstaly pod čarou
p. Šulc (Dolní Poustevna) - obsáhle informoval o rozvojové strategii MAS Šluknovska pro roky 2014-2020
(2022) a sdělil harmonogram jejího vytvoření
p. Zoser (Jiřetín pod Jedlovou) - promluvil k dané problematice včetně možných rizik působností místních
akčních skupin
4. Finanční záležitosti DSO
Předseda DSO SEVER p. Maják (Jiříkov) – dostali jste stav hospodaření mikroregionu DSO SEVER ke
dni 30. 09. 2012. Chybí nám pouze členský příspěvek ze Šluknova. Jiříkov už zaplatil podíl na zásněžky.
Usnesení č. 4/10Z/2012: DSO SEVER bere na vědomí stav svého hospodaření ke dni 30. 09. 2012.
hlasování: pro 9
Usnesení č. 5/10Z/2012: DSO SEVER ukládá předsedovi p. Majákovi (Jiříkov) vyzvat město Šluknov
k uhrazení členského příspěvku za rok 2012.
hlasování: pro 9
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Jako další předkládám návrh rozpočtového opatření č. 1/2012 z důvodu podání žádosti „Zásněžky“, kdy
jsme na našem posledním zasedání formou usnesení rozhodli, že města, která budou účastna I. etapy musí
dát dohromady 900.000,-Kč, aby se vše dalo předfinancovat a následně požádat o proplacení.
Usnesení č. 6/10Z/2012: DSO SEVER rozpočtové opatření č. 1/2012.

hlasování: pro 9

Dále je potřeba uhradit účtovací dopis SPRŠ za stavbu a demontáž podia při příležitosti nesouhlasu starostů
se situací ve Šluknovském výběžku konaného dne 19. 7. 2012 ve Šluknově.
Usnesení č. 7/10Z/2012: DSO SEVER ukládá předsedovi p. Majákovi (Jiříkov) nechat uhradit
účtovací dopis SPRŠ ve výši 2. 472,-Kč.
hlasování: pro 9
5. Organizační záležitosti
V rámci projednání bodu 5, a to projednání řízení DSO SEVER městem Rumburk, jakožto obce s rozšířenou
působností, jsou pozváni na dnešní jednání starosta města pan Jaroslav Trégr a místostarosta pan Darek
Šváb. O přístup města Rumburk se DSO SEVER snaží již několik let, k čemuž rada města Rumburk
nevydala souhlasně stanovisko. Jelikož došlo ke změně starosty města, oslovili jsme nového starostu, aby se
zúčastnil dnešního jednání a aby řekl spolku důvody, proč město přístup odmítá, či zda se stanovisko města
změnilo. Převzetí předsednictví spolku není problém. Starostové a místostarosta se jednotlivě vyjádřili
k dané věci v následné obsáhlé diskuzi.
Usnesení č. 8/10Z/2012: DSO SEVER ukládá předsedovi p. Majákovi (Jiříkov) vyvolat jednání do
poloviny listopadu 2012 s Krásnou Lípou, Rumburkem a za přítomnosti Lipové na 9. 11. 2012 od 8,00
hodin.
hlasování: pro 9
p. Trégr (Rumburk) - přislíbil obnovení setkávání starostů obcí, které spadají do ORP Rumburk.
p. Šváb (Rumburk) – dále informoval ohledně dodání volebních lístků na volby prezidenta ČR, které se
uskuteční 11. a 12. ledna 2013. Lístky budou dodány 27. 12. 2012 na ORP Rumburk. Je teda zapotřebí
vyčlenit na každém úřadě člověka, který lístky převezme, ačkoliv budou mít úřady omezený provoz
z důvodu vánoc.
6. Ostatní

- Divadlo Varnsdorf – PhDr. Martin Musílek, ředitel divadla

p. Maják (Jiříkov) informoval přítomné o došlém dopisu ředitele městského divadla s požadavkem na
příspěvek na dopravu na divadelní představení Městského divadla Varnsdorf včetně přílohy s počtem
přepravovaných osob a kalkulací nákladů a výnosů. Příspěvek ve výši 20. 000,-Kč by měl sloužit na
podporu dopravy pro rok 2012. K věci následně proběhla diskuze.
Usnesení č. 9/10Z/2012: DSO SEVER ukládá předsedovi p. Majákovi (Jiříkov) proplatit příspěvek na
dopravu na divadelní představení Městskému divadlu Varnsdorf ve výši 10.000,-Kč.
hlasování: pro 7, proti 1, zdržel se 1
- Wolters Kluwer ČR, a.s. (ASPI)
p. Maják (Jiříkov) - předal slovo panu Ing. Jiřímu Efflerovi, který obsáhle informoval o principu programu
ASPI. Poté nabídl přítomným starostům, že za předpokladu, že bude program využívat 6 uživatelů (obcí),
bude možné uplatnit slevu ve výši 10%. Jedna licence stojí 9.600,-Kč bez DPH, pro 1. obce 4.800,-Kč bez
DPH.
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- připomínky a náměty starostů
p. Sykáček (PSČR) - zmínil ožehavé téma psího útulku, k čemuž se strhla diskuze přítomných starostů
p. Zoser (Jiřetín pod Jedlovou) – poděkoval za podporu při volbách do krajských zastupitelstev, dále se
vrátil k tématu veletrhů, kdy tuto problematiku projednávali i na Tolštejnsku, prezentace regionu v Brně mu
nepřijde až tak efektivní, preferuje spíše Prahu, toto konzultoval s panem Rakem, ten má ale názor opačný,
protože dle vyhodnocené ankety účastníků, kteří region navštívili, je minimálně polovina lidí z Moravy a ze
Slovenska, prezentaci pojímají spíše za kraj, kdy část stánku je o.p.s. České Švýcarsko a část je z IC
Šluknov, které spolu prezentují obce, které si o to požádaly, je otázkou si říct kdo má zájem na prezentaci a
jestli v rámci kraje a o.p.s. České Švýcarsko nebo posílíme IC Šluknov, Tolštejnsko se dohodlo na svém
jednání, že přispěje na výstavu v Praze
p. Kučera (Dolní Poustevna) - přijde nám zbytečné přispívat dalším organizacím, když nás v rámci
destinačního fondu o.p.s. České Švýcarsko již propagují
p. Kořínek (SPRŠ) – naše informační centrum má společný stánek pro Ústecký kraj, CHKO České
Švýcarsko a Šluknovsko, jelikož je prezentováno Šluknovsko nejen materiály ale i vědomostmi našich
kolegyň, je zde proto žádost o příspěvek, myslím si, že pokud nebude náš stánek z IC Šluknov, bude
zastoupení pouze v Ústeckém kraji a Českém Švýcarsku, Šluknovsko tím vymizí
p. Maják (Jiříkov) - je tedy otázkou, zda přispějeme IC ve Šluknově, a pokud ano, v jaké výši, neboť
dochází k duplování, nevíme ani jaké budou finanční nároky, a jestli chceme, aby nás prezentovali.
Vyúčtování budou mít až po skončení veletrhu.
p. Svoboda (Lipová) - je zapotřebí, aby dodali rozpočet, bez toho nelze přiznat žádné finance, určitě mají
zkušenosti z minulých ročníků
p. Kořínek (SPRŠ) - za stánek naše IC nic neplatí, ten platí krajský úřad, dokládají se cestovní náklady a
náklady na ubytování
p. Zoser (SPRŠ) - chtěl jsem to projednat 7. 12. 2012 na SPRŠ, ale pí Džumanová mi volala z dovolené, že
by to bylo již pozdě
p. Maják (Jiříkov) - navrhuji teda tento bod odložit, vrátíme se k němu na dalším jednání DSO SEVER
p. Vykoukal (Velký Šenov) - požádal o podporu proti zrušení oddělení PČR ve Velkém Šenově. Starostové
si k věci vyměnili poznatky z různých jednání, která již proběhla.
p. Maják (Jiříkov) – informoval o dohodě mezi panem Fúskem (Mikulášovice) a panem Gavlíkem (Jiříkov)
ohledně zpravování webových stránek spolku. Byla přeregistrována doména na Jiříkov (280,-Kč). Je
zapotřebí poslat na město Jiříkov podklady, které se na nových stránkách zveřejní, aby například
nedocházelo k duplování termínů konání akcí
p. Trégr (Rumburk) – informoval o protestu města Rumburku, Šluknova a obce Staré Křečany proti
propuštění pana Kaleji z vazby, který znásilnil obyvatelku Rumburku. Soud očekávaně odpověděl, že vše
proběhlo v pořádku a že neexistuje opravný prostředek, který by toto dokázal změnit
p. Raichart (Vilémov) – pí Trojanová (Mikulášovice) společně s městem Dolní Poustevna připravuje oslavy
110 let trati Rumburk - Dolní Poustevna, kdy nám bylo sděleno, že máme vyzdobit objekty, které nejsou
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naše, což se mi silně příčí, České dráhy neměly snahu nás oslovit a dále jsou otázkou finance, mám zasedání
zastupitelstva, kde bych toto rád projednal
pí Trojanová (Mikulášovice) – rozesílala jsem v podkladech, že celá akce bude stát 30.000,-Kč, podíl obcí
je 6.000,-Kč, je zapotřebí jen poklidit nádraží
p. Moravec (Staré Křečany) – u nás se to týká pěti nádraží, z těch jsou některá soukromá, v tom bude
zřejmě problém
p. Kučera (Dolní Poustevna) – na destinačním fondu jsem členem komise dopravy, v roce 2014 se má dělat
trať do Sebnitz, a proto jsem na o.p.s. navrhnul, aby se začal připravovat projekt do nového Cíle 3. Všechny
obce na trati směrem Rumburk anebo na Krásnou Lípu by se zapojily do jednoho velkého projektu, který by
propagoval trať a vazby na České Švýcarsko. K tomu mám příští týden schůzku s panem Rakem, kde budu
prezentovat svůj návrh, kam bych zapojil i propagaci cestovního ruchu, jakým způsobem by toto bylo
řešeno, zda by to řídila o.p.s. nebo nějaké sdružení s vazbou na Německo se bude ještě řešit, poté by se
společně zažádalo o dotaci, pokud se na něčem dohodneme, budu také zasílat dopis na dotčené obce včetně
návrhu, co vše bude z projektu možno financovat
p. Raichart (Vilémov) – rád se zapojím, ale chybí mi u toho to nejpodstatnější a to je zájem Českých drah
p. Svoboda (Lipová) – pokud to půjde přes Cíl 3, máte na německé straně partnera?
p. Kučera (Dolní Poustevna) – o.p.s. poté osloví okolní města
pí Trojanová (Mikulášovice) – šlo by o propagaci našeho výběžku, byly by pravděpodobně na nádražích
umístěny ukazatele, dále pí Trojanová pozvala přítomné na koncert skupiny Katapult a to na 24. 11. 2012 od
17,00 hodin na Tanečnici

Termín dalšího jednání byl stanoven na 30. listopadu 2012 od 9,00 hodin v Mikulášovicích.
Předseda DSO SEVER p. Maják poděkoval členům za účast a v 13,10 hod. ukončil jednání.
Zapsala: Martina Fodorová
Předseda DSO SEVER
Michal Maják, v. r.
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