D O B R O V O L N Ý S VA Z E K
OBCÍ SEVER
DOLNÍ POUSTEVNA, DOUBICE, JIŘÍKOV
K R Á S N Á L Í PA , 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 TA 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 21. zasedání dne 21. února 2014 v restaurace Vídeň ve
Starých Křečanech
Přítomni: členové svazku dle prezenční listiny v počtu 8 členů, tajemník SPRŠ – Ing. Kořínek
Host: dle prezenční listiny hostů
Omluveni: p. Martin Schulz, p. Pavel Svoboda, pí Lenka Hausdorfová
Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.

zahájení, slovo starosty obce Staré Křečany
kontrola minulých usnesení
finanční záležitosti DSO
organizační záležitosti DSO
ostatní - novinky v železniční dopravě (Ing. Jiří Rak)
- připomínky a náměty starostů

Usnesení č. 1/21Z/2014: DSO Sever schvaluje program zasedání dne 21. února 2014.
hlasování: 8 pro
1. Zahájení
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 8,30 hod. 21. zasedání svazku přivítáním
všech přítomných v restauraci Vídeň ve Starých Křečanech a poté předal slovo starostovi, panu
Františku Moravcovi, který krátce informoval o akcích, které se ve Starých Křečanech v současnosti
realizují.
2. Kontrola minulých usnesení
Předseda DSO SEVER p. Maják informoval přítomné starosty o kontrole usnesení z minulého zasedání.
Usnesení č. 2/21Z/2014: DSO SEVER bere na vědomí kontrolu usnesení.

hlasování: 8 pro

3. Finanční záležitosti DSO
p. Maják (Jiříkov) – informoval přítomné o krádeži zásněžek ve Starých Křečanech. Věc řeší Policie ČR
společně s MAS Šluknovsko a SZIF. Dle metodiky udržitelnosti projektu musí DSO SEVER zakoupit
zásněžky nové, kdy jedna sada včetně napínacích předmětů stojí cca 5.000,-Kč
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Usnesení č. 3/21Z/2014: 1. DSO SEVER ukládá předsedovi panu Michalu Majákovi pořídit
náhradou za ukradené zásněžky, zásněžky nové.
2. DSO ukládá starostovi Starých Křečan panu Františku Moravcovi zajistit
úhradu faktury spojené s pořízením nových zásněžek.
hlasování: 8 pro
p. Maják (Jiříkov) – pro rok 2014 je potřeba uhradit členské příspěvky, které se počítají dle trvale
žijících občanů krát 5,-Kč, mimo cizinců trvale hlášených
Usnesení č. 4/21Z/2014: 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 a zároveň ukládá členům
spolku tyto účtovací dopisy uhradit.
hlasování: 8 pro
p. Maják (Jiříkov) – prosím všechny starosty, aby připravili na další zasedání spolku návrh akcí, které
by spolek v tomto roce finančně podpořil

4. Organizační záležitosti DSO a připomínky a náměty starostů
Starostové diskutovali ohledně blížících se senátních voleb a podpory kandidátů.
p. Moravec (Staré Křečany) pozval na jednání pana Petra Dvořáka, který se roky zabývá kynologií. Ve
Starých Křečanech má zájem koupit pozemek, na kterém by vybudoval záchytné kotce pro odchycené
psy. Spádově by pokryl celé Šluknovsko. Jednotlivá města by podepsala smlouvu na odchyt psů a jejich
umístění. Pan Dvořák připraví nabídku ve dvou variantách, a to placením ročního paušálu či za
jednotlivé dny, které by pes strávil v záchytném kotci.
Usnesení č. 5/21Z/2014: DSO SEVER pověřuje pana Františka Moravce k předložení nabídky od
pana Petra Dvořáka.
hlasování: 8 pro
p. Maják (Jiříkov) předal slovo panu Jiřímu Rakovi (OPS České Švýcarsko), který informoval o
tratích vlaků a jejich návaznosti na autobusy. Ústecký kraj zruší přímý autobus z Dolní Poustevny do
Děčína, zůstane pouze spoj Varnsdorf Děčín. Žádáme odpověď ne od dopravního odborníka, věc by se
měla řešit komplexně a jako pomoc sociálně postiženému výběžku, náhled dopravního odborníka již
známe. Ačkoliv byl zaslán dopis hejtmanovi Ústeckého kraje, nebyla doposud doručena žádná odpověď.
p. Zoser (SPRŠ) – na zasedání SPRŠ je pozván pan hejtman, připravili jsme následující témata:
- dopravní infrastruktura
- regionální rozvoj
- sociální problematika – azylový dům Máří Magdalény
- odpadové hospodářství
- lékařská obslužnost ve Šluknovském výběžku
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pí Džumanová (Šluknov) – ve městě máme 25% nezaměstnanost, na sídlišti se shromažďují sociálně
slabí občané, další problém je opatrovnictví, které se přesouvá na městské úřady, jsme nuceni vypsat
výběrové řízení na novou sociální pracovnici
p. Linhart (Krásná Lípa) – opatrovnictví je vrcholem všeho, přebíráme práci za ústavy, nejsou žádné
metodiky, Ústecký kraj v tomto vůbec nefunguje
p. Moravec (Staré Křečany) – toto řešíme na koordinačních poradách, sociálka řeší pouze matky
s dětmi, v rámci opatrovnictví je pak ustanovena komise, která zkoumá, zda dobře hospodaříme
s prostředky opatrovance, obec pak nemá čas na výkon samosprávy a na dalšího zaměstnance nemá také
finanční prostředky, nechť pan hejtman zodpoví i otázku bezpečnosti regionu, SPJ PČR je v rámci
Šluknovska kontraproduktivní
p. Linhart (Krásná Lípa) – je to časovaná bomba, nedořešené je i likvidování odpadků
p. Jemelka (Dolní Poustevna) – ať kraj funguje, jak má, zákonodárná iniciativa toto řeší
p. Maják (Jiříkov) – velký problém jsou lékaři
pí Džumanová (Šluknov) – to je celostátní problém, lékaři stárnou, jsme rádi, že gynekologie nyní
funguje ve Velkém Šenově
p. Linhart (Krásná Lípa) – prošli jsme si svým při řešení pohotovosti a dětského lékaře, díky MUDr.
Karbulovi jsme to vyřešili, jsou to další finance (nájemné + sestra), žádali jsme přes lékařskou komoru,
ale neuspěli jsme
p. Maják (Jiříkov) – VZP dává lékařům limity a celou věc komplikuje
p. Rak (OPS Č. Švýcarsko) – na německé straně je velká publicita propojení spojení tratí vlaků, prosím
Vás o zhotovení dvojjazyčných tabulí k okolním památkám nebo zajímavým místům, které by byly
umístěny na nádražích obcí a měst. Je to důležité i pro turisty, kteří vědí co je v okolí za památky a tuto
informaci pak předávají dále, také byl vydán katalog ubytování včetně dvojstránkového povídání o obci
Zástupce Policie ČR pan npor. Bc. Zdeněk Podolák (OOPČR Velký Šenov) informoval o bezpečnostní
situaci v severní části šluknovského výběžku, kdy odpověděl na dané otázky v rámci diskuze se starosty
Z důvodu dalšího jednání se předseda DSO SEVER pan Maják omluvil a opustil zasedání v 11,30 hodin.
p. Louka (Varnsdorf) – město Rumburk uvažuje o překladišti odpadů pro Ekoservis, na našem zasedání
ZM nebyla lokalita pro skladování odpadů schválena, překladiště již ve Varnsdorfu funguje
p. Moravec (Staré Křečany) – čeká nás nové výběrové řízení, Ekoservis nás ujišťoval, že ceny zůstanou,
což ale není možné
p. Jemelka (Dolní Poustevna) – my jsme již nové vyhlásili
p. Vykoukal (Velký Šenov) – také připravujeme jeho vyhlášení
K tématu proběhla diskuze starostů.
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p. Linhart (Krásná Lípa) – dvě věci, 1. – cena hejtmana, nominujeme pana Vícha, na radě města jsme
tuto nominaci schválili, uzávěrka návrhů je do 28. 02. 2014, podporu této nominace máme i ze širokého
okolí a prosím i o Vaši, 2. – od kraje neslyším ohlas na vládu ohledně příspěvku na kraj, nemají žádnou
snahu, MMR vyhlásilo 3 Mil. Kč podporu a během tří dnů byly peníze rozdány, kraj pro nás nic nedělá,
VPP je lepší, ale je otázka příspěvku na nezaměstnané, na Moravě je jen 5% nezaměstnanost
pí Trojanová (Mikulášovice) – úřad práce by měl VPP koordinovat, měl by mít své lékaře a dráby, obce
na toto nemají lidi, práce pod úřadem je pro některé poslední možností zaměstnání
pí Džumanová (Šluknov) – polovina lidí z VPP nemá o práci zájem, pokud není rozdíl mezi výplatou a
příspěvkem, není to pro ně dostačující motivací být zaměstnán
Starostové diskutovali k tomuto tématu.
p. Raichart (Vilémov) – MŠMT vyhlásilo projekt vzdělávání pro konkurenceschopnost, paní Hamplová
zaslala seznam co potřebují, byl jsem osloven firmou, která je ve fázi přípravy před podáním žádosti,
obec poskytne pouze prostory, které my máme ve škole (počítačová učebna), požadují cca 10 lidí, obec
nic víc neplatí, témata vzdělávání jsou: právní vzdělávání, seznámení s novým občanských zákoníkem,
finanční gramotnost, základy počítačové dovednosti, dluhová past, základy podnikání, spotřební
gramotnost a time managment. Vím, že potřebujeme spíše školit řemesla, ale není nic nabízeno, cílem je
propojit Moravskoslezký a Ústecký kraj, firma je z Ostravy, byli ve Vilémově, Dolní Poustevně a ve
Velkém Šenově, projekt je pro obce do 2.000 obyvatel
p. Vykoukal (Velký Šenov) – tato firma byla v rámci výběrového řízení nejrychlejší

Termín dalšího jednání byl stanoven na 20. 03. 2014 od 9,00 hodin v Krásné Lípě.
Program dnešního zasedání byl vyčerpán, a tak místopředseda DSO SEVER pí Džumanová poděkovala
členům za účast a v 12,00 hod. ukončila jednání.

Zapsala: Martina Alice Fodorová

Předseda DSO SEVER
Michal Maják, v. r.
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