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 11. zasedání dne 30. listopadu 2012 – Hotel Ron
v Mikulášovicích
Přítomni: členové svazku dle prezenční listiny v počtu 8 členů, tajemník SPRŠ – Ing. Kořínek
Host: dle prezenční listiny hostů
Omluveni: Lenka Hausdorfová, Ing. Miroslav Jemelka
Program jednání:
1. zahájení, slovo starostky obce Mikulášovice
2. kontrola minulých usnesení
3. finanční záležitosti DSO
4. ostatní:
- MAS Šluknovsko
- Činnost a koncepce Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, středisko Šluknov (pí Pekařová)
- Lesní správa Rumburk (Ing. Bik) – řešení lesních porostů zasahujících do komunikací
- BusLine a.s., středisko Varnsdorf (p. Honsů) – řešení lesních porostů, které poškozují
dopravní prostředky
- DK Střelnice Rumburk (Mgr. Kucer) – příspěvek na dopravu
- Oddíl cyklistiky Krásná Lípa ( p. Vích) – vyhodnocení XXV. a příprava XXVI. ročníku
Tour de Feminin
- Milanova cena (návrh)
- Připomínky a náměty starostů
Usnesení č. 1/11Z/2012: DSO Sever bere na vědomí návrh programu zasedání dne 30. listopadu 2012
a program schvaluje.
hlasování: pro 8
1. Zahájení
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9,10 hod. 11. zasedání svazku přivítáním všech
přítomných. Poté dal slovo starostce Mikulášovic paní Ing. Miluši Trojanové, která informovala o akcích,
které právě ve městě díky získaným dotacím dokončují, a které mají v plánu pro příští rok. Ve městě
proběhly, mimo jiné, slavnosti Velikonoční jezdci, 1. Máj, Koncert skupiny Katapult a nyní je čeká Zahájení
adventu. V závěru pí Trojanová navrhla, aby se pro další rok zhotovil kulturní kalendář DSO SEVER. Pan
Maják (Jiříkov) poděkoval starostce města za představení města a za dobrý nápad na vydání kalendáře.
2. Kontrola minulých usnesení
Předseda DSO SEVER p. Maják informoval přítomné starosty o kontrole usnesení z minulého zasedání.
Usnesení č. 2/11Z/2012: DSO SEVER bere na vědomí kontrolu usnesení.
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hlasování: pro 8

3. Finanční záležitosti
p. Maják (Jiříkov) – přítomným starostům bylo předloženo rozpočtové provizorium na rok 2013, je to
návod, podle kterého se bude DSO SEVER řídit v příštím roce do přijetí rozpočtu DSO Sever na rok 2013, a
to ve výši 23 % skutečného celoročního plnění rozpočtu 2012 měsíčně, mělo by to být tedy jednou
dvanáctinou. Je potřeba připravit návrhy na čerpání do rozpočtu 2013 v rámci prezentace regionu.
Usnesení č. 3/11Z/2012: DSO SEVER schvaluje svoje rozpočtové provizorium na rok 2013.
hlasování: 8 pro
4. Ostatní
- MAS Šluknovsko
P. Maják (Jiříkov) omluvil paní Ing. Hamplovou, předsedkyni MAS, která v současné době likviduje o.p.s.
Tolštejnské panství.
P. Raichart (Vilémov) informoval o konání valné hromady MAS Šluknovsko dne 14. 12. 2012 na Střelnici
ve Varnsdorfu.
- Činnost a koncepce Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, středisko Šluknov (pí Pekařová)
Pí Pekařová (SÚS Děčín) informovala přítomné starosty ohledně dalšího působení střediska SÚS ve
Šluknově, které se nebude rušit z důvodu lepší obslužnosti výběžku oproti provozovně na Studánce. Dále
seznámila s naplánovanými opravami komunikací ve Šluknovském výběžku na příští rok. Jsou naplánovány
průtahy na Šluknov, Mikulášovice - Tomášov, Mikulášovice, Lipová - Lobendava, Varnsdorf mezi přejezdy,
Velký Šenov – Mikulášovice, Panské, Šluknov – Nové Hraběcí, Severní atd. …. celkem za 53 Mil. Kč.
Jelikož budou finance letos jen okolo 12 Mil. Kč, požádala pí Pekařová, aby jednotliví starostové zaslali
během ledna a února 2013 své návrhy na nutné úpravy povrchů komunikací. V současné době je správa
připravena na zimní období včetně dostatku posypové soli. V dalším bylo hovořeno o okleštění stromů,
které SÚS zajišťuje dodavatelskou firmou a to v letošním roce z Varnsdorfu až do Brtníků a směrem na
Velký Šenov. Rovněž mají vytypované stromy, které by bylo potřeba podél komunikací vykácet, výhodou
je, že oblast DSO není chráněná oblast a není tudíž potřeba zvláštních povolení, ale i tak mají povinnost
zajistit náhradní výsadbu zeleně. Tato výsadba je velmi nákladná a SÚS nemá ani na výsadbu a ani lidi,
takže vše řeší dodavatelsky. V poslední době mají problém při jednání s Lesy ČR ohledně vjezdu těžké
techniky a přetížených vozidel na komunikace a tím jejich ničení.
- Lesní správa Rumburk (Ing. Bik) – řešení lesních porostů zasahujících do komunikací
K danému vystoupil za Lesy ČR pan Ing. Švihlík, který seznámil přítomné starosty, že ředitelství v Hradci
Králové vyhlásilo výběrové řízení na kácení lesních porostů, které ve Šluknovském výběžku vyhrála firma
UNILES a.s. Rumburk. Ti si dále najímají na tuto činnost další firmy, takže podle názoru starostů se to pak
stává nepřehledným. Dále Ing. Švihlík uvedl, že v rámci své smlouvy to mají Lesy ČR ošetřené
s UNILESEM a.s., ale obce v tom nejsou zahrnuty. Hovořilo se, že mají plán přehledu, ve které lokalitě se
bude těžit dřevo a bylo by dobré seznámit příslušné obce o záměru provádění těžby, aby si obce mohly
přijmout svoje opatření k zabránění ničení místních komunikací. Bylo přislíbeno, že budou zaslány mapové
podklady lokalit, kde se bude provádět těžba dřeva.
Pí Džumanová (Šluknov) v tomto plně souhlasím s pí Pekařovou. Ve Šluknově máme problém mezi
Hraběcím a Rožany. Jsou tam až půlmetrové rigoly.
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P. Moravec (Staré Křečany) – měli jsme problém v osadě Kopec, kdy místní občan utrpěl infarkt, bydlí
300 - 400 m od silnice, byl problém se k němu dostat. Lesy ČR by měli rozesílat informace ohledně těžby
dřeva na příslušné obce, hlavně kdy a kdo bude těžit, obce si pak samy podle plánu těžby své úseky silnic
ohlídají. Pokud to nepůjde po dobrém, bude se to muset řešit jinou cestou a to zákazem vjezdu vozidel nad
3,5 t.
P. Švihlík (Lesy ČR) – se k tomuto vyjádřil, že měla být na dnes pozvána i firma UNILES a.s. Rumburk,
která vyhrála na tři roky výběrové řízení na těžbu, plán těžby se mění dle klimatických podmínek
P. Svoboda (Lipová) – souhlasím, aby nám byl zaslán plán těžby, připravíme si předávací protokol na úseky
silnic v obci včetně dovětku, že v případě zničení firma silnici uvede do původního stavu
K tématu dále proběhla vzájemná diskuze přítomných starostů. Výstupem je, že pan Ing. Švihlík zašle plán
těžby dřeva na dotčené obce a předseda DSO pozve na příští jednání zástupce UNILES a.s., Lesů ČR a SÚS
provozu Děčín k projednání dalšího společného postupu v řešení smluvních vztahů mezi obcemi a firmou
zajišťující těžbu dřeva ve vztahu ke stavu komunikací dotčených těžkou technikou.
- BusLine a.s., středisko Varnsdorf (p. Honsů) – řešení lesních porostů, které poškozují dopravní prostředky
P. Honsů (Busline Varnsdorf) – seznámil přítomné starosty o přípravě nových jízdních řádů s platností od
12/2012, kde se rozsah dopravní obslužnosti nemění, jen v některých případech se posunuje čas odjezdu
nebo příjezdu o několik minut. Nadnesl problém zasahujících větví do komunikací, které pak ničí
projíždějící autobusy. Nejvíce se to týká úseků Jiříkov – Království, Dolní Poustevna – Karlín – Vilémov.
Celkově je problém ale po celém výběžku. V roce 2014 mají v plánu se přihlásit do výběrového řízení
ohledně linek ve výběžku. Linky se nijak pro příští rok nemění.
Pí Pekařová (SÚS Děčín) – k danému uvedla, že v této oblasti má s Lesy ČR prozatím dobré vztahy a Lesy
ČR na základě jejich požadavku provedou potřebnou úpravu – ořez větví zasahujících do komunikací
Usnesení č. 4/11Z/2012: DSO SEVER ukládá předsedovi p. Majákovi (Jiříkov) na příští jednání DSO
pozvat zástupce Lesů ČR, UNILES a.s., SÚS Ústeckého kraje – provoz Děčín ve věci ničení
komunikací těžkou technikou a vozidly při těžbě dřeva.
- DK Střelnice Rumburk (Mgr. Kucer) – příspěvek na dopravu
Ředitel Domu Kultury Střelnice pan Mgr. Miloslav Kucer přednesl žádost o příspěvek na dopravu
předplatitelů ve výběžku, kteří využívají čím dál více divadelní představení. Během posledních tří let je
nárůst abonentů ze 150 osob na 310, což znamená, že jsou skoro vyprodáni. Byla provedena úprava pro
kvalitní sledování zvýšením hlediště. Dům Kultury pořádá kvalitní představení, aby lidé nemuseli za
kulturou dojíždět až do vzdálené Prahy. Pan Maják navrhnul, aby se přispělo částkou 10.000,-Kč.
Usnesení č. 5/11Z/2012: DSO SEVER schvaluje příspěvek ve výši 10.000,- Kč na dopravu divadelních
představení Domu Kultury Střelnice Rumburk a ukládá předsedovi p. Majákovi (Jiříkov) zabezpečit
proplacení příspěvku.
hlasování: 8 pro
- Oddíl cyklistiky Krásná Lípa ( p. Vích) – vyhodnocení XXV. a příprava XXVI. ročníku Tour de Feminin
p. Vích (Tour de Feminin) poděkoval za spolupráci při konání již tradičního mezinárodního cyklistického
závodu žen a jakožto organizátor závodu příštího ročníku se p. Vích obrátil na přítomné starosty se žádostí o
finanční a technickou pomoc na zajištění nadcházejícího XXVI. ročníku této významné nadregionální
sportovní akce. K danému se starostové obcí vrátí při schvalování rozpočtu DSO na rok 2013.
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- Milanova cena (návrh)
p. Maják (Jiříkov) informoval přítomné starosty o konzultaci s mikroregionem Tolštejn o návrhu na
Milanovu cenu, která se bude projednávat na Sdružení pro rozvoj Šluknovska příští týden v Krásné Lípě.
Navrhl udělit Milanovu cenu panu Josefu Pecinovskému, starostovi Dolního Podluží. K uvedenému návrhu
neměli starostové připomínky.
Usnesení č. 6/11Z/2012: DSO SEVER navrhuje udělit „Milanovu cenu“ panu Josefu Pecinovskému.
hlasování: 8 pro
- připomínky a náměty starostů
P. Trégr (Rumburk) - informoval o psím útulku, který je již zahrnut do plánu investic i v rozpočtu města
Rumburk pro rok 2013
P. Raichart (Vilémov) - psí útulek je nutný, řešili jsme osm štěňat, což nás stálo 20 tis. Kč, neboť jsme je
museli odvézt až do Frýdlantu, jedině kvituji návrh Rumburku
P. Maják (Jiříkov) - informoval o setkání zástupců Krásné Lípy, Rumburku, Lipové a Jiříkova ohledně
vstupu Krásné Lípy do DSO SEVER
P. Trégr (Rumburk) - vstup do DSO SEVER budeme projednávat na zasedání ZM, které máme
20. 12. 2012, pokud budeme předsedat, je nutné změnit i stanovy, zájem o vstup máme
V závěru zasedání proběhla diskuze starostů na téma svozu odpadu a skládky ve Šluknově, která se bude
projednávat příští týden na Sdružení pro rozvoj Šluknovska.
Na závěr pozvala přítomné starosty paní starostka Ing. Trojanová (Mikulášovice) na prohlídku místního
kostela za přítomnosti pana faráře, který dal kompetentní výklad k historii kostela a varhan. Poslední
zasedání DSO Sever bylo zakončeno společným obědem v Hotelu Ron.
Termín dalšího jednání byl stanoven na 25. ledna 2013 od 9,00 hodin v Jiříkově.
Program dnešního zasedání byl vyčerpán, a tak předseda DSO SEVER p. Maják poděkoval členům za účast
a v 13,00 hod. ukončil po společném obědě jednání.
Zapsala: Martina Fodorová
Předseda DSO SEVER
Michal Maják, v. r.
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