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 25. zasedání dne 28. listopadu 2014 v
zasedací místnosti MěÚ Jiříkov
Přítomni: členové svazku dle prezenční listiny
Program jednání:

1.
2.
3.
4.

zahájení
finanční záležitosti DSO
organizační záležitosti DSO
ostatní - připomínky a náměty starostů

Usnesení č. 1/25Z/2014: DSO Sever schvaluje program zasedání dne 28. listopadu 2014.
hlasování: 8 pro
1. Zahájení
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9,10 hod. 25. zasedání svazku přivítáním
všech přítomných a poté předal slovo nově zvolenému senátorovi Ing. Zbyňku Linhartovi, který
poděkoval za podporu při volbách a nastínil témata jeho cílů práce senátora a způsob a průběh voleb
v senátu ČR.
Dále dostal slovo Ing. Miroslav Jemelka, který se rozloučil se starosty a popřál jim spousty pracovních
úspěchů v novém volebním období a poděkoval přítomným za předešlou spolupráci a všem nabídl své
mnohaleté zkušenosti jakožto starosty Dolní Poustevny (mirek.jemelka@seznam.cz). Pan Maják předal
panu Jemelkovi dárek za všechny starosty DSO SEVER a také mu poděkoval za výbornou spolupráci a
popřál mu mnoho dalších osobních a pracovních úspěchů.
2. Kontrola minulých usnesení
Předseda DSO SEVER p. Maják informoval přítomné starosty o kontrole usnesení z minulého zasedání.
Usnesení č. 2/25Z/2014: DSO SEVER bere na vědomí kontrolu usnesení.

hlasování: 8 pro

3. Finanční záležitosti DSO
Předseda DSO SEVER p. Maják předložil přítomným starostům přehled počtu osob využívajících
dopravu Mikulášovice - Rumburk v divadelní sezóně k žádosti ředitele Domu kultury Střelnice Rumburk
Mgr. Bc. Miloslava Kucera ze dne 09. 07. 2014, která se projednávala na minulém zasedání. Proběhla
diskuze, ze které vyplynulo poskytnout DK Střelnice ve výši 10.000,-Kč.
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Usnesení č. 3/25Z/2014:
DSO SEVER schvaluje poskytnutí finanční podpory na dopravu Domu kultury Střelnice a
sportoviště města Rumburk v rámci divadelní sezóny 2014/2015 dle žádosti ze dne 09. 07. 2014 ve
výši 10.000,-Kč.
hlasování 7 pro/0 proti/ 1 se zdržel
Pan Maják (Jiříkov) informoval o zůstatcích na účtech DSO SEVER:
- GE Money Bank – 78.732,13 Kč,
- ČNB – 487.177,57 Kč (uskuteční se převod 50.000,-Kč – půjčka na mzdy v rámci meziobecní
spolupráce, zde se promítají jen dotační finanční prostředky)
Pan Maják (Jiříkov) dále předložil rozpočtové opatření č. 2, které bude ještě opraveno o příspěvek pro
DK Střelnice Rumburk a zasláno všem starostům DSO SEVER.
Usnesení č. 4/25Z/2014:
1. DSO SEVER schvaluje Rozpočtové opatření č. 2.
2. DSO SEVER schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2015 DSO SEVER.
hlasování: 8 pro
4. Organizační záležitosti DSO
Pí Hamlová informovala o průběhu projektu Meziobecní spolupráce, který končí v červnu 2014. V rámci
tohoto projektu je nyní po volbách potřeba zvolit nové motivující starosty (byli pan Linhart a Jemelka),
po schůzce v Děčíně mohou i tito zůstat, pokud je nynější starosta pověří. Starostové se usnesli, že nadále
zůstávají v nominaci pan Linhart a pan Jemelka, který dá toto ke schválení do ZM v Dolní Poustevně,
jako náhradník byl navržen pan Moravec (Staré Křečany).
Usnesení č. 5/25Z/2014:
DSO SEVER potvrdilo motivující starosty pro projekt meziobecní spolupráce Ing. Zbyňka
Linharta (Krásná Lípa) a Ing. Miroslava Jemelku (Dolní Poustevna), který doložil souhlas starosty
města Dolní Poustevna.
hlasování: 8 pro
Paní Hamplová dále sdělila, že stanovy DSO SEVER a Tolštejn jsou nyní k připomínkování na právním
oddělení. Také je možno zdarma nechat zpracovat stanovy neziskových organizací a pan Lampa se nabídl
udělat školení pro účetní – změny pro rok 2015 (bude zaslána nabídka emailem). Pí Hamplová také
informovala o plánovaném školení „Občanský zákon“, které proběhne v Rybništi a Dolní Poustevně. V
MAS Šluknovsko je spousty změn, mají nového projektového manažera, pana Ing. Martina Kučeru, tím
rozšířili počty zaměstnanců i aktivit, mají i nové projektové řízení. V polovině ledna plánují školení
v rámci operačních programů. Také spolupracují s Agenturou pro sociální začleňování, se kterou chtějí
zřídit pracovní místo „Koordinátor sociálních služeb“, který by byl nezávislý na obcích a byl by jen pod
MAS Šluknovsko. MAS Šluknovsko se od nového roku bude stěhovat z havarijních prostor Střelnice
Varnsdorf, pravděpodobně do komerčních prostorů, ale i město jim nabídlo prostory k pronajmutí (chtějí
pomoci se žádostmi i projekty). Mají v plánu zůstat ve Varnsdorfu, ačkoliv jim i pan Linhart nabídl
prostory k pronajmutí. V současnosti je MAS Šluknovsko bez předsedy, ve stanovách mají toto ošetřeno,
že po dobu než bude zvolen nový, je vedením pověřen místostarosta. Dále pí Hamplová požádala DSO
SEVER, aby navrhli svého zástupce do představenstva MAS Šluknovsko. K tomuto proběhla diskuze
starostů, včetně vysvětlení možností členství v MAS Šluknovsko a možných kandidátů. Diskuze proběhla
i v rámci kandidatury na předsedu SPRŠlk. Dle pravidla by měl být nyní předseda z DSO SEVER.
Usnesení č. 6/25Z/2014:
1. DSO SEVER navrhuje do představenstva MAS Šluknovsko za DSO SEVER Ing. Miluši
Trojanovou.
hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel
2. DSO SEVER navrhuje do funkce předsedy SPRŠlk za DSO SEVER pana Michala Majáka, jako
tajemníka Ing. Miroslava Jemelku.
hlasování: 6 pro, 2 proti, 0 se zdržel
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5. Ostatní - připomínky a náměty starostů
p. Svoboda (Lipová) – většinu z nás navštívil pan Vích ohledně podpory při konání mezinárodního
cyklistického závodu Tour de Feminin, podporu DSO SEVER má, závod nemá generálního sponzora,
pokusme se oslovit větší podnikatele a využít svých kontaktů a tím podpořit finanční stránku závodu,
pokud kraj nepodpoří mezinárodní závod, pak je to špatné
p. Linhart (senátor) – náklady činí cca 1 Mil. Kč, Krásná Lípa přispívá cca 15%
p. Moravec (Staré Křečany) – není od věci jednat s trenérem dcer Drahotových, které přivedly na závod
pí Martinu Sáblíkovou, mohly by přivést i sponzory
p. Jemelka – navrhuji, aby nad závodem převzal záštitu SPRŠlk, projednejme to na dalším zasedání,
zkusme najít dotační titul nebo z fondu hejtmana – podpora sportu
p. Linhart (senátor) – kraj přispívá již z fondu hejtmana, jednal jsem tento týden s panem Kopeckým a
Majákem, vidíme, že kraj nefunguje, zkusme jít do krajských voleb a vezměme si Liberecký kraj jako
vzor – k tomuto proběhla diskuze starostů DSO SEVER
p. Kolář (Krásná Lípa) – jsem členem skupiny v rámci začleňování s panem Šimáčkem, pracujeme na
novém zákoně, se kterým je již teď velký nesouhlas
p. Kučera (MAS Šluknovsko) – připravme se na výzvy, bude spousty financí k rozdělení a agentura pro
soc. začleňování by mohla pomoci poradní formou při získávání financí
Poté proběhla diskuze na témata chudoby, začleňování Romů do společnosti a jejich nevole shánět práci,
neboť využívají nastaveného sociálního systému, dále na téma práce a systému nastavení trhu práce.
Termín dalšího jednání je 16. 01. 2015 od 09,00 hodin v Lobendavě.
Program dnešního zasedání byl vyčerpán, a tak předseda DSO SEVER p Maják poděkoval členům za
účast a v 12,05 hod. ukončil jednání.
Zapsala: Martina Alice Fodorová
Předseda DSO SEVER
Michal Maják, v. r.
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