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 O V Á , L O B E N D AVA ,
M I K U L Á Š O V I C E , S T A R É K Ř E Č A N Y, Š L U K N OV, V E L K Ý Š E N O V,
V I L É M O V, K R Á S N Á L Í PA

Zápis z 12. zasedání dne 1. února 2013 – zasedací místnost
Městského úřadu Jiříkov
Přítomni: členové svazku dle prezenční listiny v počtu 8 členů, tajemník SPRŠ – Ing. Kořínek
Host: dle prezenční listiny hostů
Omluveni: Martin Schulz
Program jednání:
1. zahájení
2. problematika těžby dřeva ve Šluknovském výběžku – ničení komunikací těžkou technikou
(SÚS Ústeckého kraje, Lesy ČR, UNILES a.s.)
3. kontrola minulých usnesení
4. finanční a organizační záležitosti DSO
5. ostatní
- MAS Šluknovsko
- připomínky a náměty starostů
Usnesení č. 1/12Z/2013: DSO Sever bere na vědomí návrh programu zasedání dne 1. února 2013 a
program schvaluje.
hlasování: pro 8
1. Zahájení
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9,10 hod. 12. zasedání svazku přivítáním všech
přítomných. Dále informoval o plné moci (kladné stanovisko), kterou udělil pan Martin Schulz (Doubice)
panu Majákovi ohledně uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření DSO
SEVER.
2. Problematika těžby dřeva ve Šluknovském výběžku – ničení komunikací těžkou technikou
(SÚS Ústeckého kraje, Lesy ČR, UNILES a.s.)
P. Maják (Jiříkov) předal slovo panu Pavlovi Bikovi (Lesy ČR), který rozdal rozpis těžby a odvozu dřeva
v roce 2013. Poté uvedl, že zakázky se získávají na základě soutěže, která stanoví velmi přísná pravidla. Až
10 % dřeva se prodá v elektronických aukcích, většinou pro maloodběratele. Těchto soutěží se účastní firmy
z celé České republiky. Lesy mají i samovýrobu pro domácnosti a to cca 5 m 3/rok, objem je dle poptávky.
V současnosti provádí 80 % těžby firma Uniles Rumburk, zbylých 20 % firmy z celé republiky. Lesy
prodávají i klesť do elektráren až 20 000 m3/rok. Doprava se zajišťuje smluvně, dopravci mnohdy ani
neznají terén. Jako důležité hledisko uvedl, že se stromy prodávají u pařezu, čímž pak přestávají být
vlastníky dřeva a povinnosti s tím spjaté přecházejí na nového vlastníka.
P. Libor Vaněček (generální ředitel firmy Uniles a.s., Rumburk) – firma Uniles zajišťuje část těžby, neboť
Lesy ČR změnily koncepci, nyní máme 80 % těžby, což se v budoucnosti může změnit, zbylých 20 %
1

vyhrává kde kdo. 50 % odvozu štěpu zajišťujeme my, zbylých 50 % odváží jiné firmy, situace v odvozu je
nepřehledná a je otázkou, která firma cesty zničí, situace se za daných podmínek bude jen zhoršovat.
Pozitivní je navýšení platu řidičů, mají lepší vybavení, z důvodu zvážení souprav je nutné stavět lehčí auta,
aby zátěž nepřesahovala daný limit. Velkou roli hraje počasí a kvalita silnic. V současnosti má firma Uniles
vozopark se šesti soupravami, zajišťujeme i druhotný odvoz, vozy jsou vidět a jelikož platíme silniční daň,
máme nárok na jejich opotřebení, pokud je poškodíme. Vždy je nutné zjistit, které auto jelo a dle GPS lze
zjistit polohu soupravy, času a i řidiče, který vůz řídil. Poté lze zajistit nápravu.
Proběhla diskuze starostů, pana Bika a pana Vaněčka na dané téma.
Usnesení č. 2/12Z/2013: DSO SEVER doporučuje SPRŠ napsat dopis k řešení Plánu odpadového
hospodářství ÚK ve Šluknovském výběžku.
hlasování: pro 8
Usnesení č. 3/12Z/2013: DSO SEVER ukládá předsedovi pozvat na jednání DSO SEVER radního ÚK
pana Mgr. Petra Vomáčku (Dolní Poustevna) k situaci odpadového hospodářství se Šluknovském
výběžku včetně pracovníků ÚK, kteří mají na starosti odpadové hospodářství.
hlasování: pro 8
P. Maják (Jiříkov) předal slovo pí Pekařové (SÚS Děčín), která přeložila plán oprav komunikací v hodnotě
30 Mil. Kč. Tento plán není konečný, kraj jej může zkrátit dle přiznaných financí. Prvořadá je oprava
komunikace mezi Starými Křečany a Šluknovem, což je cca 800 m2. Příští týden se koná zastupitelstvo
kraje, kde se rozhodne, které další komunikace se opraví.
p. Raichart (Vilémov) – je plánovaná výsprava silnic po zimě?
pí Pekařová (SÚS Děčín) – ano, dle teplot začneme pravděpodobně v dubnu
p. Moravec (Staré Křečany) – jak je to letos se sekáním příkopů?
pí Pekařová (SÚS Děčín) – letos budeme sekat příkopy v obcích a městech my, pokud si zažádáte o kácení
stromů okolo průtahů, pak je krajský úřad nechá pokácet
p. Polesný (Šluknov) – bude opraven mostek u firmy Plaston?
p. Kocián (SÚS Děčín) – máme zpracovaný projekt, pokud budou finance a souhlas rady kraje necháme
mostek opravit
p. Kolář (Krásná Lípa) – je v plánu oprava spojky mezi Kyjovem a Doubicí, cca 2 km?
p. Kocián (SÚS Děčín) – není v plánu
p. Moravec (Staré Křečany) – jsou po zimě díky rychlému tání zanesené příkopy, na koho se obrátit, aby
byly vyčištěny? Je možno dodat frézovanku (broušenku)?
pí Pekařová (SÚS Děčín) – příkopy vyčistíme, o frézovanku zažádejte SÚS Děčín
p. Jemelka (Dolní Poustevna) – mluvil jsem s radním pro dopravu panem Jaroslavem Komínkem,
komunikace mezi Dolní Poustevnou a Vilémovem je velmi vytížena, rádi bychom zvýšili třídu silnice a to
na druhou třídu, radní se nebrání, jakožto mikroregion musíme podat návrh či doporučení formou dopisu
s tím, že DSO SEVER věc projednal a doporučuje navýšení jakostní třídy silnice, v případě rozšíření
komunikace nutno uvést i cyklostezku
p. Vykoukal (Velký Šenov) – jak je to s vjezdem do Velkého Šenova? Doprava přes město je vysoká.
p. Kocián (SÚS Děčín) – máme zpracovaný projekt
p. Raichert (Vilémov) – když jsme apelovali na tuto komunikaci před cca 6 – 8 lety, tak byl problém na
německé straně ohledně ČS PHM, nyní je situace jiná, je to páteřní cesta, údržba se velmi zlepšila,
komunikace je úzká, prioritou je rozšíření komunikace mezi Vilémovem a Dolní Poustevnou
Usnesení č. 4/12Z/2013: DSO SEVER schvaluje sepsání doporučujícího dopisu na Krajský úřad
ohledně zvýšení třídy komunikace mezi Vilémovem a Dolní Poustevnou z II. třídy na III. třídu a její
rozšíření a to i v úseku Velkého Šenova s napojením na komunikaci II. třídy č. 266.
hlasování: pro 8
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3. Kontrola minulých usnesení
Předseda DSO SEVER p. Maják informoval přítomné starosty o kontrole usnesení z minulého zasedání.
Usnesení č. 5/12Z/2013: DSO SEVER bere na vědomí kontrolu usnesení.

hlasování: pro 8

4. Finanční a organizační záležitosti DSO
V rámci finančních záležitostí svazku, byly přijaty následující usnesení:
Usnesení č. 6/12Z/2013: DSO SEVER schvaluje přijetí rozpočtového opatření DSO SEVER č. 2/2012.
hlasování: 8 pro
Usnesení č. 7/12Z/2013: DSO SEVER schvaluje úhradu svého členského podílu ve výši 20.000,-Kč za
členství v SPR Šluknovska na rok 2013.
hlasování: 8 pro
Usnesení č. 8/12Z/2013: DSO SEVER souhlasí s úhradou členského příspěvku ve výši 500,-Kč MAS
Šluknovsko z rozpočtu DSO SEVER.
hlasování: 8 pro
Usnesení č. 9/12Z/2013: DSO SEVER schvaluje Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o vykonání přezkoumání
hospodaření“ svazku za rok 2012.
hlasování: 8 pro
Ohledně vstupu Města Rumburk a změn stanov svazku proběhla vzájemná diskuze starostů měst a obcí DSO
SEVER se starostou Města Rumburk panem Jaroslavem Trégrem.
Usnesení č. 10/12Z/2013: DSO SEVER rozhodl zachovat současné znění stanov svazku, v případě
přistoupení Města Rumburk do DSO SEVER by se stanovy upravily dle eventuelní potřeby.
hlasování: 8 pro
Na základě usnesení č. 15 – 02/2012 z 15. ZM konaného dne 12. 12. 2012 města Krásná Lípa členové DSO
SEVER projednali přístup města do svazku.
Usnesení č. 11/12Z/2013: DSO Sever schvaluje vstup města Krásná Lípa do DSO SEVER.
hlasování: 8 pro
5. Ostatní
- MAS Šluknovsko
Pí Hamplová (MAS Šluknovsko) informovala přítomné starosty o projektech, které byly podpořeny a
realizovány MAS Šluknovsko a dále o projektech, které byly vybrány v rámci poslední výzvy, kdy se jedná
celkem o 31 projektů. Jejich obhajoba se koná ve dnech 25. – 26. 2. 2013 od 08,00 – 16,00 hodin, druhý den
od 08,00, konec je plánovaný dříve, neboť se ten den koná Destinační fond v Krásné Lípě. V současnosti
MAS připravuje strategický plán pro roky 2014 – 2020. V tisku vycházejí nechutné články ohledně místních
akčních skupin, neboť chtějí jejich zrušení na ministerstvu zemědělství, což naštěstí není možné díky 5%
alokaci v Bruselu. Bohužel chybí zpětná kontrola nastavených pravidel místních akčních skupin a pak padá
„špína“ na všechny.
Od roku 2014 až do poloviny 2015 nebude MAS Šluknovsko realizovat žádné projekty, nadále budou
vykonávat všechny předepsané úkony, ačkoliv nebudou financovány. Všechny členské státy Unie mají
zajištěné financování až do roku 2015, pouze Česká republika končí v roce 2013. Ušetřené prostředky z roku
2013 můžou převést na jejich financování na rok 2014. MAS přechází do úsporného režimu, nebude
podporovat žádné projekty ani spolky. První projekty se budou vybírat až v roce 2015, což je pro skupinu
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likvidační. Ministerstvo pro místní rozvoj spolupracuje s MAS hodně na přípravě nového programovacího
období, mají pět komunitních projednání, např. dne 21. 2. 2013 (Šluknov), 28. 2. 2013 (Varnsdorf) a 7. 3.
2013 (Kamenický Šenov)a proto prosí o podporu DSO SEVER, ale i ze strany zastupitelů měst a obcí.
Na začátku týdne proběhlo jednání místních krajských skupin s panem Santó, který nabídl vstřícnou pomoc,
kdy úvěr od kraje můžou vrátit až příští rok, ještě se to ale musí předložit k projednání na ZM Krajského
úřadu. V rámci příprav strategického plánu požádá MAS Šluknovsko DSO SEVER o finanční výpomoc.
Dále pí Hamplová pozvala přítomné na Maškarní bál Tolštejnského panství, který se koná 02. 03. 2013 ve
Společenském klubu Střelnice ve Varnsdorfu, dále na 28. 02. 2013 kdy proběhne certifikace tradičních
výrobků v o. p. s. České Švýcarsko.
p. Jemelka (Dolní Poustevna) – MAS Šluknovsko rozšiřuje svou působnost, jaký je Váš cíl?
Pí Hamplová (MAS Šluknovsko) – záměrem bylo rozšířit působnost v rámci rozlohy Českého Švýcarska,
nemáme obavu z administrativy, měli jsme v plánu pojmout max. 100000 obyvatel, tím stoupne i alokace
- připomínky a náměty starostů
Při společném obědě proběhla diskuze starostů měst a obcí k aktuálním tématům výběžku.
Termín dalšího jednání byl stanoven na 8. března 2013 od 9,00 hodin v Kině Krásná Lípa.
Program dnešního zasedání byl vyčerpán, a proto předseda DSO SEVER p. Maják poděkoval členům za
účast a v 13,00 hod. ukončil jednání.
Zapsala: Martina Fodorová
Předseda DSO SEVER
Michal Maják, v. r.
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