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 14. zasedání dne 19. dubna 2013 – Restaurace „Stará
cihelna“ ve Vilémově
Přítomni: členové svazku dle prezenční listiny v počtu 9 členů, tajemník SPRŠ – Ing. Kořínek
Host: dle prezenční listiny hostů
Omluveni: Martin Schulz, Mgr. Eva Džumanová
Program jednání:
1.
zahájení + slovo starosty obce Vilémov
2.
kontrola minulých usnesení
3.
finanční a organizační záležitosti DSO
4.
ostatní - připomínky a náměty starostů
Usnesení č. 1/14Z/2013: DSO Sever bere na vědomí návrh programu zasedání dne 19. dubna 2013 a
program schvaluje.
hlasování: pro 9
1. Zahájení
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9,10 hod. 14. zasedání svazku přivítáním všech
přítomných. Poté předal slovo panu Hynku Raichartovi, který také přivítal přítomné starosty a pana senátora
Ing. Jaroslava Sykáčka. Pan Raichart informoval o získané technice - traktor v rámci imisní zátěže, kterou
obec získala, ale zatím nesmí použít, neboť byl projekt napaden právním oddělením Státního fondu
životního prostředí z hlediska porušení podmínek zadávací dokumentace, projekt je prozatím pozastaven,
mají přijet pro dokumentaci ohledně výběrového řízení, nejedná se jen o projekt obce Vilémov, který byl
pozastaven, traktor prozatím stojí v garáži firmy SIOPS. Dále informoval o slavnostním převzetí hasičského
vozidla, které proběhlo 09. 02. 2013 v rámci projektu z Cíle 3. Od partnerského města Neukirch/DE získali
toto vozidlo zdarma, vozidlo je z roku 1993 a jeho odhadní cena je 1.177.000,-Kč. Město Neukirch/DE
získalo díky projektu vozidlo nové. Také zrekonstruovali místní zbrojnici, a to za 200.000,-Kč, včetně
nových vrat, neboť by vozidlo nebylo možné garážovat. Dnes se koná valná hromada Euroregionu Nisa, kde
jsou mnozí z nás členové a na programu je volba předsedy a představenstva. Vilémov uvažuje o vystoupení
z Euroregionu Nisa z několika důvodů, návrh se bude projednávat na zastupitelstvu obce.
P. Svoboda (Lipová) – je pravdou, že poslední dobou nás Euroregion Nisa „zanedbával“ a také jsem
zvažoval z něj vystoupit a to i územím, což by jim způsobilo velký problém v česko-německém programu.
Máme zažádáno v rámci malých projektů, ale bohužel nejsou schváleny finanční prostředky na projekty,
chtěli jsme s panem Fúskem zažádat i o propagační materiál pro DSO SEVER, neboť toto nelze podat přes
MAS Šluknovsko, jsem pro v případě nové volby předsedy jej pozvat společně s panem Zámečníkem na
zasedání DSO SEVER a vysvětlit jim, že převážnou většinou území je DSO SEVER, a že je zapotřebí
s námi komunikovat, jako obec jsme členy Euroregionu Labe, kde je lepší spolupráce hlavně při podání
žádosti, kterou jsem si u nich podal na podporu Lipovského jarmarku a ten mohl díky dotaci být uskutečněn,
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přes Euroregion Nisa jsem žádal podobnou dotaci na akci Dřevák, ale neuspěl jsem, hledali chyby než aby
pomohli.
K tématu proběhla diskuze starostů s výstupem, že na další zasedání DSO SEVER bude pozván ředitel
Euroregionu Labe pan Mgr. Vladimír Lipský.
2. Kontrola minulých usnesení
Předseda DSO SEVER p. Maják informoval přítomné starosty o kontrole usnesení z minulého zasedání.
Usnesení č. 2/14Z/2013: DSO SEVER bere na vědomí kontrolu usnesení.

hlasování: pro 9

3. Finanční a organizační záležitosti DSO
P. Maják (Jiříkov) předal slovo pí Hoťové (Velký Šenov), která jakožto ekonomka DSO SEVER předložila
uzávěrku roku 2012. Jedná se o tři výkazy, které se elektronicky odesílají na Krajský úřad Ústeckého kraje a
o rozpočet pro rok 2013. Matriály byly zaslány na jednotlivé obce, aby byly vyvěšeny na 15 dnů na úředních
deskách. Potvrzené vyvěšení je potřeba zaslat pí Hoťové k založení.
P. Svoboda (Lipová) – v příloze o přidělených příspěvcích ohledně Městského divadla Varnsdorf, mám
negativní ohlasy z řad občanů, kteří se představení zúčastňují. Zhoršil se program a lidé odmítají na
představení chodit či jezdit. Navrhuji tento příspěvek z rozpočtu vyškrtnout.
P. Raichart (Vilémov) – jsem stejného názoru, návrhem na minulém jednání bylo, podpořit raději Kulturní
dům Střelnice i v rámci strategie dojíždění ve výběžku, také se projednávala změna ve vedení divadla ve
Varnsdorfu, byl jsem také na jednom z představení a poprvé jsem zažil, kdy lidé odcházeli, proto jsme se
přikláněli, že dáme příspěvek raději do Rumburku
Pí Hausdorfová (Lobendava) – souhlasím, můj okruh známých, kteří divadlo navštěvovali, také hodnotili
program špatně a chtějí předplatné zrušit, autobusem jelo pouze šest lidí, přijde mi to prodělečné
Pí Hoťová (Velký Šenov) – příspěvek je již uhrazený, jedná se o příspěvek za rok 2012, pokud byste chtěli
letos přispět, musela by se udělat změna formou rozpočtového opatření
Usnesení č. 3/14Z/2013: DSO SEVER schvaluje účetní uzávěrku za rok 2012.

hlasování: 9 pro

Následně byl členy DSO projednán rozpočet DSO SEVER na rok 2013 včetně rozpisu rozpočtu DSO Sever
na rok 2013. Bylo dohodnuto, že finanční podporu na akce v regionu se budou projednávat a schvalovat na
zasedáních DSO.
Usnesení č. 4/14Z/2013: 1. DSO SEVER schvaluje rozpočet v celkových příjmech, výdajích a
financování DSO SEVER pro rok 2013.
2. DSO SEVER schvaluje návrh rozpočtu v rozpisu závazných ukazatelů pro rok 2013.
3. DSO SEVER bere na vědomí rozpis rozpočtu DSO SEVER pro rok 2013.

hlasování: 9 pro

P. Maják (Jiříkov) – na minulém jednání jsem Vás informoval o dokončení I. etapy zásněžek, k čemuž je
zapotřebí přijmout usnesení, zásněžky za I. etapu byly plně funkční a splnily svůj účel, pan Jiří Semerád
(Jiříkov) zjistí u SÚS jejich stav po letošní zimě včetně zjištění možnosti vypletení vrchní části, aby se
zásněžky neprověšovaly, při zadání nových zásněžek je to již zadáno v podmínkách
Usnesení č. 5/14Z/2013: DSO SEVER schvaluje vrácení poskytnutých záloh na akci I. etapa zásněžek
žadatelům v I. etapě, a to městům Dolní Poustevna, Mikulášovice, Jiříkovu a obci Staré Křečany,
ve výši 204.197,50 Kč pro jednoho žadatele.
hlasování: 9 pro
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P. Maják (Jiříkov) – dohledal jsem z loňského roku schválení příspěvku K-centru Rumburk ve výši
10.000,-Kč, ačkoliv byli vyzváni, nepřišla žádná faktura, letos zaslali nový dopis na obce, navrhuji revokaci
loňského usnesení, spojím se s nimi a budu opět požadovat fakturu za příspěvek
P. Moravec (Staré Křečany) – statistika drogově závislých se zvýšila o cca 500 lidí, 37 lidí je evidováno
s hepatitis C a 1 člověk je HIV positivní, celkem bylo za rok 2012 vyměněno 45.000 ks injekčních stříkaček
Usnesení č. 6/14Z/2013: DSO SEVER revokuje usnesení č. 6/08Z/2012. DSO SEVER schvaluje
příspěvek na provoz K-centra v Rumburku ve výši 10.000,-Kč z rezervy DSO SEVER.
hlasování: 7 pro/ 1 proti/ 1 se zdržel
P. Maják (Jiříkov) – DSO SEVER uspěl při žádosti o finanční příspěvek na II. etapu zásněžek, kde byla
podepsána smlouva o poskytnutí dotace, kde jsme obdrželi přes 670.000,-Kč dotaci, včera proběhla
výběrová komise v rámci otevírání obálek, nejlepší cenovou nabídku zaslala firma GLOBAL
ENTERPRISES LTD, spol. s r.o., Vizovice, ale nedodala požadované doklady a tak musela být
z výběrového řízení vyřazena, tak jako další nabídka od fa. 3C SYSTEMS s.r.o., Beroun. Posuzovaná byla
tedy jen jedna nabídka a to od fa. MILMAR, spol. s r.o., Křižanovice.
Usnesení č. 7/14Z/2013:
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 II. 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
II. etapa“ dle zadávací dokumentace předložil uchazeč firma MILMAR spol. s r.o., 684 01
Křížanovice, IČO 25554034 za nabídnutou cenu ve výši 247.790,-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 II. etapa“ mezi
DSO SEVER a dodavatelem firmou MILMAR spol. s r.o., 684 01 Křížanovice, IČO 2554034 za
nabídnutou cenu ve výši 247.790,-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 II. etapa“ mezi DSO SEVER a dodavatelem firmou MILMAR spol. s r.o., 684 01
Křížanovice, IČO 2554034 za nabídnutou cenu ve výši 247.790,-Kč včetně DPH.
hlasování: 9 pro
Dále p. Maják (Jiříkov) informoval o blížícím se Sněmu SMO ČR, který se koná ve dnech 5. – 6. 6. 2013
v Českých Budějovicích. ORP Rumburk by měl zajistit delegaci na tento sněm, s tím, že pokud se členská
obec sněmu nezúčastní, měla by být delegací pověřená obec, která bude na sněmu účastna. Je to z důvodu
usnášení sněmu. Dále informoval o včerejší schůzce starostů a nezávislých na krajském výboru, kdy se
připravuje demonstrace s hráběmi na den 15. 05. 2013 v Praze z důvodu rozdělování dotací menším obcím a
městům a ne pro velká města. Dne 30. 04. 2013 se koná krajský sněm hnutí starostů a nezávislých v Malých
Žernosekách po jednání SVS a jsou zváni všichni starostové a příznivci STANu.

4. Ostatní
- MAS Šluknovsko
Pí Dudková (MAS) informovala přítomné o dotacích, kdy programové období programu rozvoje venkova
končí koncem června, čeká nás poslední 19. kolo rozvoje venkova, 10. výzva MAS Šluknovsko, která byla
vyhlášena koncem března, příjem žádostí je do konce dubna, jsou vyhlášeny všechna fišé, až na číslo 8,
které je zaměřené na vzdělávací programy, zbylá alokace cca 2,8 Mil. Kč umožní spíše podpořit projekty,
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které nebudou moc finančně náročné, pokud se nevyčerpají finance z fišé (fišé 1-5 = 500.000,-Kč/fišé, fišé
6-10 = 200.000,-Kč/fišé) s nedostatkem žádostí, lze je se souhlasem představenstva přesunout do fišé, které
má na podané projekty naopak nedostatek financí
P. Maják (Jiříkov) – proběhla valná hromada MAS, je i změna na o.p.s., neboť došlo i prohlášení pro člena
MAS Šluknovsko, které se mělo podepsat v rámci DSO SEVER?
Pí Dudková (MAS) - ano a tím by se stal jedním ze zakladatelů o.p.s.
P. Raichart (Vilémov) - je to potřeba udělat i v rámci legislativy a změnit statut na o.p.s., na což je
připraven i zákon
P. Svoboda (Lipová) – doplnění k panu Raichartovi, je to potřeba i do budoucna, neboť nás čeká nové
období a není jisté, která z padesáti akčních skupin uspěje, management na MAS funguje nadstandardně,
vyčerpalo se x miliónů, podání žádostí není administrativně náročné
P. Maják (Jiříkov) – prohlášení se vyplní a podepíše za DSO SEVER, což je potřeba se souhlasem členů a
proto proběhlo hlasování ohledně změny právního statutu MAS Šluknovsko.
Usnesení č. 8/14Z/2013: DSO SEVER rozhodlo vyslovit souhlas se změnou právního statutu MAS
Šluknovsko.
hlasování = 9 pro
- připomínky a náměty starostů
P. Maják (Jiříkov) - článek v Rumburských novinách starosty města Rumburk pana Trégra je zavádějící
P. Sykáček (senátor) - ohledně Euroregionu Nisa si myslím, že město Rumburk nebylo bito, neboť získalo
spousty finančních prostředků, ať už na kanalizaci či záchranné vozidlo hasičů a další techniku, dále jsou to
subjekty, které nejsou města, jako např. Základní škola Pastelka, která každý rok získává finance z projektů,
které podává, s Euroregionem Labe jsem také jednal a pokud to bude přínosem pro město, je to jedině plus,
dotkla se mě formulace, že předchůdce pana Trégra, tudíž já, že jsem ignoroval schůzky starostů pro rozvoj
Šluknovska a že pokud na jednání někdo jezdil, tak to byla pí Wintrová, nechal jsem si vypsat účast na
schůzkách, kde se jasně ukázalo, že má účast z jednoho starosty a tří místostarostů byla u mě jednoznačná,
jezdil jsem nejčastěji, cítím to jako předvolební kampaň a beru věc s nadhledem, na toto budu reagovat ve
smyslu tiskového zákona
P. Maják (Jiříkov) – nás se týká dotaz na pana Trégra ohledně vstupu do DSO SEVER, kde on řekl, že měli
podmínku vstupu Krásné Lípy, i na jednání v Jiříkově bylo zřejmé, že nemají zájem na vstupu, i když
popisuje, že by jako ORP chtěli svazek vést, což jsme jim umožnili, poté chtěli vypracovat stanovy, kdy
jsme údajně měli říct, že vše zůstane při starém, myslím si, že nemá cenu reagovat
P. Svoboda (Lipová) – za obec či za spolek budu trvat, aby náš znak nebyl dále v Rumburských novinách
uveřejňován, pokud nemají zájem o nás psát, na ZM nechám schválit, že nebude ani propagovat jejich
zasílané materiály
P. Raichart (Vilémov) – pí Doušová odchází z novin, pozadí znám až teď, kdy uvedla, že noviny budou
omezeny, protože vedení Rumburku si nepřeje uvádět záležitosti z okolních měst a obcí, proto na toto
budeme reagovat, že náš znak nebe na titulní straně, souhlasím s panem Svodovou, aby impuls vzešel z DSO
SEVER
P. Maják (Jiříkov) – lepší bude, když si to každý za svoji obec nechá schválit radou města, která má
kompetenci v použití znaku
P. Raichart (Vilémov) – na ZM nechám projednat návrh z DSO SEVER, aby někteří zastupitelé nebyli
proti a na dalším jednání DSO SEVER vše ucelíme a napíšeme jednotně
Pí Trojanová (Mikulášovice) – to je zbytečné, rada města/obce má toto v kompetenci
P. Maják (Jiříkov) – v Rumburských novinách stejně vychází příspěvky pouze z města Rumburk
P. Kořínek (SPRŠ) – to, že Rumburk nechce již vydávat regionální noviny je i v zápise z jednání SPRŠ, kde
bylo toto řečeno, jakmile jej pan Zoser zkontroluje a parafuje, zašlu zápis na všechny obce a města
P. Moravec (Staré Křečany) – rád bych navázal na jednu věc, víte, že máme účelové sdružení Starých
Křečan s Rumburkem (jakožto ORP) ohledně spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, tento krok
jsme udělali kvůli žádosti, v rámci bezpečnostní otázky se nadále scházíme, máme katalog soc. služeb, ale
chybí koordinační prvek v rámci ORP, což je zásadní od čehož se odvíjejí další problémy, máme 637
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poskytovatelů soc. služeb v rámci kraje, to způsobuje nesmyslný odliv finančních prostředků, jako obce
jsme v malé míře informováni o poskytovatelích, mají danou mlčenlivost, ale na obci bychom měli vědět, že
zde nějaký poskytovatel s rodinou pracuje, konkrétní problémy znát už nemusíme
K věci proběhla diskuze starostů.
P. Maják (Jiříkov) - přivítal pana Mgr. Petr Vomáčku, radního Krajského úřadu Ústeckého kraje, který
ochotně odpověděl na všechny otázky a připomínky starostů a společně projednali největší potřeby
Šluknovského výběžku. Poté se starostové dohodli, že zašlou nejdůležitější problémy (jako je např.
nezaměstnanost, odvoz komunálního odpadu a stav komunikací) na pana Majáka, který vyzve za pomoci
pana Vomáčky pí Ing. Jaroslavu Kusznirukovou (KÚ ÚK), aby je na dalším zasedání zodpověděla nebo se
alespoň k nim vyjádřila.
P. Raichart (Vilémov) – od 01. 07.013 je v rámci legislativy povinné zpracování energetické náročnosti
(energetický štítek) veřejných budov nad 500 m2, jaké je k tomu Vaše stanovisko? Budete věc řešit formou
výběrového řízení nebo máte již někoho vybraného? Přišla nám nabídka od pana Drahoty z Rumburku na
toto zpracování, což hodnotíme kladně v rámci lokality. Jsme rádi, že v rámci projektu zateplení základní
školy (největší budova) máme tento štítek již hotový.
P. Svoboda (Lipová) – nechávám tomu zatím volný průběh, neboť na to nemáme finanční prostředky, na
budovy nemáme projektovou dokumentaci, což by znamenalo cca 50.000,-Kč/budovu, určitě bude novela
tohoto zákona dle praxe
Pí Trojanová (Mikulášovice) – jsme na tom obdobně
P. Jemelka (Dolní Poustevna) – také počkáme, máme známé auditory, kteří nabízí 2.000,-Kč za dům
P. Vykoukal (Velký Šenov) – díky projektu na základní školu máme toto také zpracováno, ale na další
budovy a hlavně ty staré ne a pak to bude strašné, neboť k těmto budovám neexistuje nic a bude to pak
nákladné
P. Svoboda (Lipová) – mám zde rest s panem Tomášem Fúskem ohledně zhotovení map a propagačních
materiálu za DSO SEVER, mapa je velmi drahá, napadlo nás obnovit brožury A5, každá obec by měla svůj
letáček, který by obsahoval základní informace + fotografie + zajímavá místa, dále by ještě byla pohlednice,
ta by byla již za celé DSO SEVER, pan Fúsek navrhoval udělat butony formou otvíráku, tužky a trhací
bloček, toto je šance zrealizovat, počítá se na obec s 330 ks, u bloků méně, náklady jsou vyčíslené na cca
350.000,-Kč komplet, žádost podáme přes Euroregion Nisa, k čemuž potřebujeme německého partnera,
získání mapového podkladu pan Fúsek hodnotí na 60.000,- - 150.000,-Kč bez dalšího zpracování, poté by
byly celkové náklady už 650.000,-Kč, které bychom museli mít na předfinancování v rámci dotace, po cca
půl roce by se prostředky získaly zpět, je to na zvážení, pro menší obce by byl velký podíl
P. Jemelka (Dolní Poustevna) – mapka by měla být
P. Svoboda (Lipová) – s vyznačením trasy a zajímavých míst je to pak nákladné, prověříme ještě s panem
Fúskem, vše připravím na další sezení DSO SEVER
P. Maják (Jiříkov) – mapka by měla být v rámci jednotlivých zajímavostí, stačí zjednodušená

Termín dalšího jednání byl stanoven na 31. května 2013 od 9,00 hodin v podstávkovém domě v Lipové.
Program dnešního zasedání byl vyčerpán, a tak 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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