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 26. zasedání dne 16. ledna 2015 v
zasedací místnosti obce Lobendava
Přítomni: členové svazku dle prezenční listiny
Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.

zahájení
kontrola minulých usnesení
finanční záležitosti DSO
organizační záležitosti DSO
ostatní připomínky a náměty starostů
řešení dopravní obslužnosti Šluknovska

Usnesení č. 1/26Z/2015: DSO Sever schvaluje program zasedání dne 16. ledna 2015.
hlasování: 10 pro
1. Zahájení
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9,10 hod. 26. zasedání svazku přivítáním
všech přítomných a následně předal slovo hostující starostce obce Lobendava paní Lence Hausdorfové,
která informovala o akcích v obci i těch, které mají v plánu uskutečnit v tom volebním období. Také
uvedla, že v současnosti řeší situaci odstoupení dvou zastupitelů, zůstalo tedy prozatím pětičlenné
zastupitelstvo.
2. Kontrola minulých usnesení
Předseda DSO SEVER p. Maják informoval přítomné starosty o kontrole usnesení z minulého zasedání.
Usnesení č. 2/26Z/2015: DSO SEVER bere na vědomí kontrolu usnesení.

hlasování: 10 pro

3. Finanční záležitosti DSO
p. Maják (Jiříkov) informoval o zůstatcích na účtech DSO SEVER k 31. 12. 2014:
- GE Money Bank – 118. 2487,28 Kč,
- ČNB – 195. 121, 57 Kč
Předseda DSO SEVER p. Maják (Jiříkov) - je potřeba uhradit členské příspěvky pro rok 2015, navrhuji
5,-Kč za trvale žijící občany, mimo cizinců trvale hlášených, pro jednotlivé členy připraví pí Hoťová
účtovací dopisy
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Usnesení č. 3/26Z/2015: DSO SEVER schvaluje výši Účtovacích dopisů dle počtu obyvatel měst a
obcí k 01. 01. 2015, kdy výše byla stanovena počet obyvatel x 5,-Kč a zároveň ukládá členům spolku
tyto účtovací dopisy uhradit.
hlasování: 10 pro
4. Organizační záležitosti DSO
p. Maják (Jiříkov) - informoval o zájmu Města Rumburk přistoupit do DSO SEVER, prozatím nepřišla
písemná žádost
5. Ostatní - připomínky a náměty starostů
p. Maják (Jiříkov) - informoval o jednání s panem Forferou ohledně městského rozhlasu, který se dá
rozšířit v rámci protipovodňových opatření z dotace
p. Raichart (Vilémov) – je nutné řešit i výjezdy SDH, na výjezdech bývá zbytečně moc jednotek a
výjezdy to tak prodražuje
- DSO SEVER má v představenstvu MAS Šluknovsko početné zastoupení,
předseda pan Ing. Miroslav Jemelka, místopředseda pan Hynek Raichart, člen pí Ing. Miluše Trojanová a
ve výběrové komisi je pan Pavel Svoboda
p. Maják (Jiříkov) – kontaktujme ředitele HZD Děčín, aby se zlepšila koordinace při výjezdech
Usnesení č. 4/26Z/2015: DSO SEVER schvaluje zpracování studie rozšíření městského rozhlasu
v rámci protipovodňových opatření.
hlasování: 10 pro
p. Maják (Jiříkov) předal slovo pí Kracmanové (MAS Šluknovsko), která je zpracovatelem nové
strategie 2014 – 2020 MAS Šluknovsko. Paní Kracmanová vyzvala přítomné starosty k zaslání námětů
investicí pro své obce a rozdala k vyplnění kartu projektových záměrů., kterou poprosila co nejdříve
zaslat zpět na MASku (konec ledna – max do 10. 02. 2015). Poté starosty obsáhle seznámila s potřebami
pro zpracování nového strategického plánu a po zodpovězení dotazů požádala o spolupráci. Také
informovala, že MAS Šluknovsko bude mít nový název, který bude v nejbližších dnech zveřejněn, dotazy
lze také směřovat na Ing. Martina Kučeru, projektového manažera. Dále nabídla možnost účasti na
semináři „Energeticky soběstačná obec“, který by se následně zrealizoval a výsledkem by byl projekt,
kde by DSO SEVER byl nositelem, a ostatní spolky by byly partneři.
Poté proběhla diskuze starostů ohledně sociálního koordinátora, opatrovnictví obce a sociální
problematiky jako celku v přenesené působnosti ORP Rumburk, která bude projednána na jednání
SPRŠlk dne 30. 01. ve Starých Křečanech
Starostové přešli k téma dopravní obslužnosti. Jsou velmi nespokojeni (i občané zasílají své zkušenosti a
nespokojenost s novým jízdním řádem) s novou koncepcí Krajského úřadu, a proto se domluvili, že
pošlou žádost o zařazení do programu Zastupitelstva Ústeckého kraje. Domluveno bylo i vydání článku
v místních novinách. Na jednání byli pozváni ředitel Autobusy Karlovy Vary pan Suchan a divizní ředitel
pobočky Varnsdorf pan Ducháček (duchacek@autobusy-kv.cz), kteří jakožto provozovatelé mají
k jízdnímu řádu také své provozní připomínky, které zašlou společně s připomínkami starostů na
dopravní oddělení Krajského úřadu Ústeckého kraje. K připomínkám bude připojena i žádost o novou
klasifikaci místních komunikací, která už neodpovídá stavu vozovek. Od srpna letošního roku by také
mělo dojít k sjednocení jízdenek pro autobusy a vlaky.
p. Moravec (Staré Křečany) – se zvýšením hladin řek nastal problém s hlásiči SESO, jsou u nich špatně
nastavené limity
p. Maják (Jiříkov) – toto je problémem všech starostů v okolí
pí Džumanová (Šluknov) - problém je i hlášení pomocí SMS v intervalu půl hodiny a následné
vyplňování dokumentů
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K tomu proběhla diskuze s výstupem, že se každá obec samostatně obrátí na pana Latislava na MěÚ
Rumburk a následně ohledně hlásičů i na SESO.
p. Raichart (Vilémov) – jak řešíte novelizaci zákona o odpadech? V zákoně je nedostatečně popsané
třídění odpadů – kovů a biomasy
pí Džumanová (Šluknov) – máme kompostárnu
p. Vykoukal (Velký Šenov) – připravili jsme novou obecně závaznou vyhlášku a motivujeme občany
p. Maják (Jiříkov) – 30. 01. 2015 proběhne jednání SPRŠlk ve Starých Křečanech
- prosím všechny starosty, aby určili na svém úřadě kontaktní osobu, která bude
zasílat panu Gavlíkovi (gavlik.m@jirikov.cz) informace, které budete chtít zveřejňovat na nově zřízených
stránkách DSO SEVER
pí Trojanová (Mikulášovice) – prosím o zaslání tipů na sportovce roku
Termín dalšího jednání je 20. 02. 2015 od 09,00 hodin na Městském úřadě ve Velkém Šenově.
Program dnešního zasedání byl vyčerpán, a tak předseda DSO SEVER p Maják poděkoval členům za
účast a v 11,25 hod. ukončil jednání.
Zapsala: Martina Alice Fodorová
Předseda DSO SEVER
Michal Maják, v. r.
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