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,
K R Á S N Á L Í PA , 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 OV, V I L É M O V,

Zápis z 13. zasedání dne 8. března 2013 – „Kino a kulturní dům
Krásná Lípa“
Přítomni: členové svazku dle prezenční listiny v počtu 8 členů, tajemník SPRŠ – Ing. Kořínek
Host: dle prezenční listiny hostů
Omluveni: Martin Schulz, Ing. Miroslav Jemelka, Vladimír Vykoukal
Program jednání:
1.
zahájení + slovo starosty města Krásná Lípa
2.
kontrola minulých usnesení
3.
finanční záležitosti DSO
4.
organizační záležitosti DSO
5.
ostatní - připomínky a náměty starostů
Usnesení č. 1/13Z/2013: DSO Sever bere na vědomí návrh programu zasedání dne 8. března 2013 a
program schvaluje.
hlasování: pro 8
1. Zahájení
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9,05 hod. 13. zasedání svazku přivítáním všech
přítomných. Než předal slovo hostujícímu starostovi Krásné Lípy panu Ing. Zbyňku Linhartovi, předal
přítomným ženám květinu v rámci Mezinárodního dne žen. Poté pan Linhart přivítal starosty ve městě. Od
setkání SPRŠ, které se uskutečnilo zde u nás v prosinci 2012, se nic nového ve městě neodehrálo, stále
probíhají kontroly úředníků z Prahy na využití poskytnutých dotačních financí, což není nic příjemného.
Starosta pan Linhart, také jakožto hostitel, předal ženám květinu. Jakožto nový člen DSO SEVER město
Krásná Lípa vidí smysl, aby se v rámci uskupení daly řešit problémy, které má celé Šluknovsko stejné.
Z důvodu dnešního konání správní rada o.p.s. České Švýcarsko se pan Linhart nezúčastní celého dnešního
zasedání DSO SEVER, kdy jeho účast zastoupí bývalý starosta pan Sudek.
Pan Kořínek informoval o plánovaném zasedání SPRŠ a to dne 21. 03. 2013 i „Kině“ ve Velkém Šenově od
08,30 hodin, pozvánky včetně programu budou zaslány začátkem následujícího týdne.
2. Kontrola minulých usnesení
Předseda DSO SEVER p. Maják informoval přítomné starosty o kontrole usnesení z minulého zasedání.
Usnesení č. 2/13Z/2013: DSO SEVER bere na vědomí kontrolu usnesení.
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hlasování: pro 8

3. Finanční a organizační záležitosti DSO
pí Džumanová (Šluknov) informovala přítomné o problematice odpadového hospodářství pro Šluknovsko.
Zástupcem firmy, se kterým město Šluknov jedná, je Ing. Hromková. Na konci ledna 2013 proběhlo jednání
ohledně nájemní smlouvy na skládce v Rožanech, kterou si vymínila firma. Na některé změny město bez
problémů přistoupilo, stěžejním bodem je 15 Mil. Kč záruka města za případnou ekologickou škodu, která
by mohla vzniknout tím, že by vybudovali kazetu na staré zátěži, což je jádrem celého problému. Firma má
stavební povolení na její vybudování, mají i před dvěma lety schválené rozhodnutí zastupitelstva města
Šluknov na navýšení kapacity a mají i povolení z kraje. Firma měla začít budovat již z kraje srpna loňského
roku. Skládkování na staré zátěži, ale nezaručují, že se nic nestane. Právní zástupce Šluknova nedoporučuje
nájemní smlouvu podepsat. Na kraji jsme byli již třikrát a řešili jsme celý problém s panem ředitelem
Burianem a Ing. Hamáčkovou. Zásadně nám nedoporučují přistoupit na podmínku 15 – miliónové
spoluúčasti, neboť není žádné logické vysvětlení k zavázání. V případě vzniklé ekologické havárie, by
město, jakožto pronajímatel pozemku, bude muset veškeré škody hradit. Dále by došlo k nesprávnému
hospodaření! Z těchto důvodů se na prosincovém zastupitelstvu nikdo k tomuto zavázání nepřiklonil.
K tématu proběhla diskuze přítomných starostů. Celá záležitost bude projednána v rámci programu zasedání
SPRŠ dne 21. března 2013.
p. Maják (Jiříkov) – v podkladech jste dostali Účtovací dopisy
Usnesení č. 3/13Z/2013: DSO SEVER schvaluje výše Účtovacích dopisů dle počtu obyvatel měst a obcí
k 01. 01. 2013, kdy výše byla stanovena počet obyvatel x 5,-Kč.
hlasování: 8 pro
p. Maják (Jiříkov) – dále jsem Vám předal žádost, která byla doručena předsedovi SPRŠ panu Zoserovi,
který mi ji předal, neboť se jedná o akci v regionu DSO SEVER. Jedná se o finanční příspěvek Klub
českých turistů odbor Rumburk na konání stezky odvahy, která se bude konat v Brtníkách.
Usnesení č. 4/13Z/2013: DSO SEVER schvaluje finanční příspěvek Klubu českých turistů odbor
Rumburk ve výši 3.000,-Kč na konání akce 34. ročníku „Stezka odvahy“ konané 04. 05. 2013.
hlasování: 8 pro
V rámci konání již tradičního závodu Tour de Feminin poděkoval pan Vích za finanční přispění na konání
25. ročníku a zároveň požádal o příspěvek na letošní, 26. ročník tohoto závodu. Nyní jsou ve fázi
ukončování přípravy. Po stránce organizační a technické nemají jakožto organizátoři s městy žádné
problémy. Jako každý rok, tak i letos se potýkají s problémem financování závodu. Sponzoři letos také
příspěvky velmi ponížili. P. Maják (Jiříkov) nechá zhotovit logo DSO SEVER, které by se umístilo do
panelu za stupně vítězů k ostatním sponzorům. A dále nechá zhotovit závěsnou plachtu, která by se zavěsila
na zábrany.
Usnesení č. 5/13Z/2013: DSO SEVER schvaluje finanční příspěvek na konání cyklistického závodu
Tour de Feminin ve výši 3.000,-Kč za město či obec, v celkové výši 33.000,-Kč.
hlasování: 8 pro
Ve finančních záležitostech p. Maják (Jiříkov) zmínil zásněšky - I. etapa, obce, kterých se týkala, dostaly
ofocený dopis, který přišel v rámci schválení platby, kdy jsme na dotaci dostali 261.630,-Kč. Čtyři města
jednotlivě zaplatila 225.000,-Kč. Až bude platba přispaná na účet DSO SEVER, zůstatek podělíme čtyřmi a
na každé město zapojené do projektu by se mělo zaslat cca 204.000,-Kč. V případě potrhaných sítí Vás
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žádám o jejich nafocení a zaslání na náš úřad k rukám pana Jiřího Semeráda, který je bude eventuelně
reklamovat.
Jelikož končí dvouleté volební období, je zapotřebí si zvolit nového předsedu, místopředsedu a revizní
skupinu, která se skládá ze dvou členů a ti kontrolují práci předsedy a místopředsedy v souladu se stanovami
svazku. Poté proběhla volba.
Usnesení č. 6/13Z/2013: DSO SEVER zvolil na dvouleté volební období:
a) předseda pana Michal Maják a místopředseda pí Eva Džumanová,
hlasování 7 pro/0 proti/1 se zdržel
b) revizní skupina ve složení pí Miluše Trojanová a pan František Moravec,
hlasování 6 pro/0 proti/2 se zdrželi
c) finanční odměnu za uplynulé dvouleté volební období paní Ireně Hoťové, Martině Fodorové a
Michalu Majákovi ve výši 5.000,-Kč.
hlasování 7 pro/0 proti/ 1 se zdrže
p. Maják (Jiříkov) - valná hromada MAS je 26. 03. 2013 a za DSO SEVER se zúčastní pí Džumanová.

4. Ostatní
- komunitní plán Šluknovska
p. Maják (Jiříkov) předal slovo pí Haně Volfové (KOSTKA Krásná Lípa) a Ing. Janu Sembdnerovi (Domov
„Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov), kteří obsáhle informovali o Komunitním plánu na Šluknovsku,
který je nyní ve zpracování, neboť minulý plán byl do roku 2008 a odpovídali na dotazy starostů. Jednotliví
starostové budou návrh plánu připomínkovat do 31. března, aby se poté dal k finálnímu schválení.
- MAS Šluknovsko
p. Raichart (Vilémov) – byla vyhlášena další výzva, projekty, které vybrala výběrová komise, jsme
schvalovali, také se připravuje a zpracovává nová strategie, proto žádám jménem pí Hamplové (MAS
Šluknovsko) obce či žadatele o možný finanční příspěvek na tuto strategii, vše bude ještě upřesněno.
Ministerstvo zemědělství řeší, jakým způsobem rozdělí finance, které má. Státní zemědělský intervenční
fond se rozhodl, že v rámci nových strategií rozdělí finanční alokaci v rámci státního rozpočtu pouze do 50
místních akčních skupin, ačkoliv je nás cca 130. Což může pro naši skupinu znamenat i konec, i když byly
zřízeny s pevně daným programem ministerstvem zemědělství. Do roka jsme nuceni změnit statut, což velmi
rozporuji, neboť nám nezbývá nic jiného než zřídit novu o.p.s. členské příspěvky se navrhují zanechat ve
výši 500,-Kč, o čemž rozhodne valná hromada. Dále bylo zmíněno rozšíření MAS, větší území znamená
více financí. V průběhu 7 let se neustále mění systém, jehož důsledkem má být snížení počtu MAS. Dojde i
ke změně názvu skupiny, což je také v rozporu, neboť si MAS vybudovala již své jméno. Chtějí MAS
„přeorat“ a ještě s tím rizikem, že nedostane alokační příspěvek.
p. Svoboda (Lipová) – z hlediska výběrové komise, ve které jsem členem, se snažím být objektivní i
v rámci získání co nejvíce informací k projektům, prostředky rozdělujeme tak, aby byly vynaloženy účelně a
věcně a aby věci nebyly předražené, žádali jsme upravení bodovacího systému hodnocení projektů tak, aby
byly projekty hlavně přínosem pro výběžek, jednoznačně nejlépe připravené na veřejnou obhajobu jsou
zástupci z měst a obcí, dle jejich výkladu člověk zjistí spoustu návazností a stává se, že se i změní názor na
projekt, ať už se MAS přejmenuje či ne, je velkým přínosem pro města, obce, podnikatele a zemědělce a tak
bych apeloval na její podporu a eventuelně ji podpořili i na kraji, nejdříve se mi nezdálo rozšíření území
MAS-ky, ale vidím, že to bude přínosem ve formě vyšší alokace, MAS Šluknovsko je v rámci celé republiky
jedna z nejlepších
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p. Raichart (Vilémov) – pan Houdek jakožto člen představenstva MAS nás inovoval, že projekty v rámci
zemědělského sektoru nedostanou žádné finance, vše půjde před LEADER, jsou to zatím jen dohady, přesné
údaje zatím nikdo neřekl, v MAS Šluknovsko již nepůsobím jako fyzická osoba, ale jako zástupce
společnosti MOPEDOS TORPEDOS o.p., za což jsem chtěl poděkovat pí. Trojanové
- připomínky a náměty starostů
pí Trojanová (Mikulášovice) pozvala přítomné starosty na divadelní představení, které se koná 14. května
2013 v Kulturním domě v Mikulášovicích od 19,00 hodin.
p. Moravec (Staré Křečany) nadnesl téma Euroregionu Nisa, neboť zvažují podat návrh na vystoupení
p. Maják (Jiříkov) naše město vystoupilo, neboť členství nepřinášelo žádnou kladnou odezvu ve prospěch
města, pokud vím, odstoupila i Dolní Poustevna, Mikulášovice a Lobendava. S se píše podporují města
z Liberecka a České Lípy
K tématu proběhla diskuze.

Termín dalšího jednání byl stanoven na 19. dubna 2013 od 9,00 hodin v Restauraci u Staré cihelny ve
Vilémově.
Program dnešního zasedání byl vyčerpán, a tak předseda DSO SEVER p. Maják poděkoval členům za účast
a v 12,30 hod. ukončil jednání.
Zapsala: Martina Fodorová
Předseda DSO SEVER
Michal Maják, v. r.
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