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 15. zasedání dne 31. května 2013 – sídlo „Společnosti pro
udržitelný rozvoj Šluknovska“ v Lipové
Přítomni: členové svazku dle prezenční listiny v počtu 10 členů, tajemník SPRŠ – Ing. Kořínek
Host: dle prezenční listiny hostů
Omluveni: Martin Schulz
Program jednání:
1.
zahájení
2.
slovo starosty obce Lipová
3.
kontrola minulých usnesení
4.
finanční záležitosti DSO
5.
organizační záležitosti DSO
6.
ostatní - připomínky a náměty starostů
Usnesení č. 1/15Z/2013: DSO Sever bere na vědomí návrh programu zasedání dne 31. května 2013 a
program schvaluje.
hlasování: pro 10
1. Zahájení
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9,10 hod. 15. zasedání svazku přivítáním všech
přítomných. Poté pan Pavel Svoboda, starosta obce Lipová, informoval o akcích, které obce v současnosti
provádí nebo na které má podanou žádost o dotaci. V přestávce jednání pozval přítomné na prohlídku
zrekonstruovaného podstávkového domu.
2. Kontrola minulých usnesení
Předseda DSO SEVER p. Maják informoval přítomné starosty o kontrole usnesení z minulého zasedání.
Usnesení č. 2/15Z/2013: DSO SEVER bere na vědomí kontrolu usnesení.

hlasování: pro 10

3. Finanční a organizační záležitosti DSO
Na základě schváleného usnesení č. 6/14Z/2013 zaslala firma WHITE LIGHT I., o. s., Ústí nad Labem
Darovací smlouvu ohledně poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000,-Kč na zabezpečení sociálních služeb
a zajištění provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé provozované občanských
sdružením WHITE LIGHT I. Rumburk v roce 2013.
Usnesení č. 3/15Z/2013: DSO SEVER schvaluje Darovací smlouvu k usn. č. 6/14Z/2013 pro možnost
použití a řádného vedení v účetnictví WHITE LIGHT I. Ústí nad Labem.
hlasování: 10 pro
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p. Maják (Jiříkov) dále informoval členy DSO SEVER o došlé žádosti o sponzorský dar spolku SEVER
V POHYBU na podporu sportovních a kulturních aktivit ve Šluknovském výběžku, které budou pořádat.
Usnesení č. 4/15Z/2013: DSO SEVER bere na vědomí žádost na poskytnutí sponzorského daru spolku
SEVER V POHYBU a rozhodlo neposkytnout sponzorský dar na podporu sportovních kulturních
aktivit ve Šluknovském výběžku.
hlasování: 10 pro
Pí Hausdorfová (Lobendava) předložila k projednání žádost o finanční příspěvek na vytyčení a označení
nejsevernějšího bodu České republiky v katastru osady Severní, kdy se jedná o hraniční bod č. 2/41.
Předpokladem je umístění valounu syenitu z kamenolomu v Rožanech, na který bude připevněna kamenná
deska s česko - německým textem s popisem všech údajů. Umístění je povolené Ministerstvem vnitra ČR,
odborem všeobecné správy, oddělením státní hranice. Předpokládané náklady na zpracování kamene, úpravu
desky a místa na státní hranici, dopravu a přeložení kamene je cca 70.000,-Kč. Obec Lobendava žádá o
finanční příspěvek ve výši 30.000,-Kč. Termín odhalení je plánován na 28. října 2013.
Usnesení č. 5/15Z/2013: DSO SEVER schvaluje finanční příspěvek obci Lobendava ve výši 30.000,-Kč
na vytyčení a označení nejsevernějšího bodu ČR za podmínky umístění loga DSO SEVER.
hlasování: 10 pro
p. Maják (Jiříkov) informoval o II. etapě dotace na Zásněžky, kde byla DSO SEVER podaná žádost
Usnesení č. 6/14Z/2012: DSO SEVER schvaluje zaslání účtovacího dopisu na obec Jiříkov ohledně
podílu ve výši 267.790,-Kč na dotaci v rámci II. etapy „Zásněžky“.
hlasování: 10 pro
p. Maják (Jiříkov) – na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj lze shlédnout mapu nájemného
č. 7 - Šluknovský výběžek. Dále informoval o konání SPRŠ v Rybništi a to v úterý dne 02. 07. 2013. Jedním
z bodu projednání, bude skládkování na skládce v Rožanech, neboť zastupitelstvo města Šluknov přijalo na
svém zasedání usnesení: Usnesení č. 09/16Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje nepřistoupit na
návrh firmy Marius Pedersen, a. s. ze dne 09. 04. 2013, doplněný dne 23. 04. 2013, aby po dobu 10 - 15 let
firma hradila městu nájemné za pronájem pozemků na skládce v Rožanech ve výši 1 Kč/rok a aby město
poskytlo ve prospěch firmy Marius Pedersen, a. s. dar zatížený progresivní darovací daní ve výši 10 mil. Kč
jako spolunáhradu za starou zátěž, kdy tento dar by byl firmě vyplácen v průběhu 3 let.
K tématu proběhla vzájemná více jak hodinová diskuze starostů. bylo dohodnuto tuto problematiku
projednat na SPRŠlk v Rybništi (02.07.2013), které bylo založeno k řešení odpadového hospodářství ve
Šluknovském výběžku.
Byl vzbesen dotaz k návštěvě pana hejtmana ÚK v Mikulášovicích. Přítomní starostové, kteří se setkání
účastnili, konstatovali, že tajemník hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka, pan Ing.
MartinVolf, svolal hejtmanský den měst a obcí Šluknov, Mikulášovice, Lipová, Vilémov, Lobednava a
Dolní Poustevny. Jednání bylo ze strany hejtmana velmi vstřícné.
Během přestávky si starostové prohlídli rekonstruovaný podstávkový dům.

4. Ostatní
- připomínky a náměty starostů
p. Raichart (Vilémov) – při zápisu do MŠ došlo ke vzbouření maminek nepřijatých dětí, kapacita i okolních
školek je plná, je problém vyřešit nadnormativ dvou dětí, každoročně již žádáme o výjimku z počtu žáků,
obec přitom stárne
pí Džumanová (Šluknov) – počet narozených dětí klesá, nemá cenu zřizovat novou MŠ
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p. Svoboda (Lipová) – ideální by bylo zmírnění hygienické normy
p. Zoser (SPRŠ) – u nás máme 28 míst, hygiena vyžadovala přidělat dvě umyvadla a 1 WC
p. Linhart (Krásná Lípa) – byli jsme nuceni nechat udělat i akustickou studii
p. Vykoukal (Velký Šenov) – také máme maximální počet dětí, v létě budeme rekonstruovat druhé podlaží
budovy, poté bude školka zrekonstruované včetně zateplení, akustickou studii jsme také museli nechat
udělat
Výstupem těchto připomínek je řešit danou problematiku prostřednictvím ředitele krajské hygienické stanice
a prostřednictvím poslanců a senátora za Děčínský okres.
Následně proběhla diskuze starostů ohledně chodu měst a obcí včetně prezentace výstupů z jednání
jednotlivých starostů a senátorů.
p. Sykáček (PSČR) – rozdal svou písemnou reakci na uveřejněný článek v Rumburských novinách
p. Linhart (Krásná Lípa) – byl odeslán dopis na Lesy ČR? A jak budeme reagovat na neuveřejňování znaků
měst a obcí DSO SEVER v Rumburských novinách?
p. Maják (Jiříkov) – dopis na Lesy ČR mám připravený, neprodleně odešlu, ohledně znaků prosím o
usnesení z rady měst či obcí a na základě rozhodnutí těchto orgánů zašleme samostatně každý za sebe dopis
na město Rumburk
p. Zoser (SPRŠ) – příští týden proběhnout netradičně v sobotu a neděli Tolštejnské slavnosti, setkání bude
v neděli od deseti hodin, dále pan Zoser požádal o zapůjčení talárů na Mezinárodní utkání starostů ve
fotbale, které bude reprezentovat společně s panem Svobodou (Lipová) a Ing. Forferou (Rybniště) a to
v Neuburgu/DE
pí Džumanová (Šluknov) – pozvala na Šluknovské slavnosti, které se konají ve dnech 28. – 29. 06. 2013 ve
stylu „Bájí a pověstí“
Termín dalšího jednání bude upřesněn.
Program dnešního zasedání byl vyčerpán, a tak 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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