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 27. zasedání dne 20. února 2015 v
zasedací místnosti Městského úřadu Velký Šenov
Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin
Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.

zahájení
kontrola minulých usnesení
finanční záležitosti DSO
organizační záležitosti DSO
ostatní - připomínky a náměty starostů

Usnesení č. 1/27Z/2015: DSO Sever schvaluje program zasedání dne 20. února 2015.
hlasování: 7 pro
1. Zahájení
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9,10 hod. 27. zasedání svazku přivítáním
všech přítomných a předal slovo starostovi hostujícího města panu Vykoukalovi, který uvedl, že se DSO
SEVER sešel v prostorách úřadu před rokem. Dále uvedl, že mají ve městě 26 mostů a z jednoho udělali
lávku. Za minulé volební období opravili dům s pečovatelskou službou, upravili knihovnu, věnovali péči
kamenným památkám, vysázeli aleje a mnoho dalších stromů po městě. Jako město vlastní kanalizaci a
vodovodní řád (což je rarita) a položili nově 5,5 km nového vedení, čímž mají odkanalizováno 90%
města a mohli i zlevnit vodné a stočné o dva halíře (79,48 Kč), neboť nesmí mít zisk, pro město je to
další výhodou v tom, že nejsou závislí na dodávkách vody. Město vybudovalo dětské hřiště, opravili
budovu SDH, plot u hřbitova a mají připravené spousty dalších prací, jako je rekonstrukce budovy
prvního stupně ZŠ, dokanalizování města, zateplení tří objektů bytového fondu, rekonstrukci kaple atd.
Jako město zavedli třídění odpadu formou adresného pytlového svozu, kdy občan dostane svůj čárový
kód a dle vytříděného odpadu mu je spočítána sleva na poplatníka. K tomuto tématu proběhla diskuze
starostů.
2. Kontrola minulých usnesení
Předseda DSO SEVER p. Maják informoval přítomné starosty o kontrole usnesení z minulého zasedání.
Usnesení č. 2/27Z/2015: DSO SEVER bere na vědomí kontrolu usnesení.

hlasování: 7 pro

3. Finanční záležitosti DSO
Před zahájením jednání byly starostům předány účtovací dopisy, nepřítomným byly zaslány poštou.
p. Maják (Jiříkov) – přeložil jsem Vám stav hospodaření DSO SEVER ke dni 31. 12. 2014
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Usnesení č. 3/27Z/2015: DSO SEVER bere na vědomí Stav hospodaření DSO SEVER ke dni 31. 12.
2014.
hlasování: 7 pro
p. Maják (Jiříkov) – mám zde k obnovení smlouvu na LED světelnou vánoční výzdobu, budeme v tomto
pokračovat?
p. Svoboda (Lipová) – za nás ano
Usnesení č. 4/27Z/2015: DSO SEVER ukládá předsedovi DSO SEVER panu Michalu Majákovi
vejít v kontakt s firmou MK mont Illuminations s.r.o., Klášterec nad Ohří v rámci vyjednání
množstevní slevy.
hlasování: 7 pro
p. Maják (Jiříkov) – i letos zaslalo Sdružení pro rozvoj Šluknovska na DSO SEVER v souladu s článkem
VIII. Stanov Sdružení pro rozvoj Šluknovska Účtovací dopis ve výši 20.000,-Kč. Tato částka je výše
členského příspěvku pro rok 2015
Usnesení č. 5/27Z/2015: DSO SEVER schvaluje úhradu svého členského podílu ve výši 20.000,-Kč
za členství v SPR Šluknovska na rok 2015.
hlasování: 7 pro
4. Organizační záležitosti DSO
p. Kučera (MAS Šluknovsko) – informoval o dopisu od pana Jecha, dle kterého lze projekt prodloužit o
další 4 měsíce
p. Svoboda (Lipová) – měli bychom MAS podpořit, pomohli nám k čerpání mnoha finančních
prostředků
p. Jemelka (asistent senátora, MAS Šluknovsko, tajemník SPRŠlk) – od kraje získala MAS
1.000.000,-Kč jako půjčku, v současné době se jedná o prominutí půjčky dle strategie MAS by měl být
dostatek finančních prostředků na další akce
p. Maják (Jiříkov) – DSO SEVER půjčilo MAS 60.000,-Kč na platy pro MOS
p. Kučera (MAS Šluknovsko) – tento schodek konzultujte s pí Hamplovou, také jsem Vám připravil
přehled možností čerpání z IROPu a možnosti čerpání přes MAS Šluknovsko
p. Linhart (senátor PSČR) – za Krásnou Lípu a jako motivující starosta souhlasím s prodloužením
projektu meziobecní spolupráce
Usnesení č. 6/27/Z/2015: DSO SEVER souhlasí s prodloužením Projektu meziobecní spolupráce.
hlasování: 7 pro
p. Maják (Jiříkov) – uplynulo dvouleté volební období a je zapotřebí si zvolit na nové vedení DSO
SEVER
Usnesení č. 7/27Z/2015: DSO SEVER zvolil na dvouleté volební období:
a) předseda pan Michal Maják a místopředseda paní Mgr. Eva Džumanová,
hlasování 7 pro/0 proti/0 se zdržel
b) revizní skupina ve složení paní Ing. Miluše Trojanová a pan František Moravec,
hlasování 7 pro/0 proti/0 se zdrželi
c) zastoupení DSO SEVER v SPRŠlk paní Mgr. Eva Džumanová.
hlasování 7 pro/0 proti/0 se zdrželi
p. Maják (Jiříkov) – na minulém zasedání jsem informoval o vstupu Města Rumburk do DSO SEVER
p. Sykáček (Rumburk) – jako město si žádné podmínky klást nebudeme, věc jsem projednal
s místostarosty, kteří se vstupem souhlasí
p. Maják (Jiříkov) – dle stanov DSO SEVER se nový člen spolku přijímá na základě podané písemné
žádosti, která je spolkem odsouhlasena, následně se uhradí příspěvek
Slovo dostal zástupce JD rozhlasy Vigantice pan Radek Porubský, který přítomným prezentoval svou
firmu a nabídku zpracování podkladů pro dotaci v rámci protipovodňového opatření (rozhlasy). Následně
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proběhla diskuze starostů na toto téma. Starostové se dohodli na dopisu na obce a města se žádostí, zda se
chtějí připojit ke schválenému záměru vybudování rozhlasů či nikoliv, bude uvedena kontaktní osoba za
obce, termín vyjádření je do 10. 03. 2015.
p. Maják (Jiříkov) - předal slovo panu Jiřímu Víchovi, řediteli závodu, který žádá o finanční příspěvek
na letošní konání ženského cyklistického závodu Tour de Feminin. Pan Vích byl upozorněn na změny
zákona 250/2000 Sb., kde došlo k administrativním změnám v poskytování příspěvků, které si spolek
musí nejdříve vyjasnit. K této žádosti se DSO SEVER vrátí na svém dalším jednání a pan Vích bude
následně vyrozuměn.
5. Ostatní - připomínky a náměty starostů
p. Maják (Jiříkov) – využil přítomnosti pana Sykáčka a zeptal se na stav Lužické nemocnice
p. Sykáček (Rumburk) – nemáme mnoho čerstvých informací, 13. 03. 2015 je svolána valná hromada
Lužické nemocnice, kde se bude volit nová dozorčí rada a představenstvo, starou valnou hromadou končí
i ředitel nemocnice a nastoupí nové vedení, je snaha jednat s lékaři, aby neodcházeli, jakožto starosta ale
nemám výkonnou pravomoc, někteří lékaři pravděpodobně skončí, pozval jsem stávající vedení
nemocnice, ale nedostal jsem žádné informace, jak personální (cca 250 zaměstnanců), tak i finanční o
stavu nemocnice, nevíme, zda je udaná ztráta 1 Mil. Kč/měsíc pravdivá, více budeme vědět po auditu,
bez pomoci města a regionu nemá nemocnice moc šancí, hledáme možnosti dotace, neboť se město
Rumburk snaží nemocnici udržet, nejbližší by byla pak v České Lípě
p. Maják (Jiříkov) – oslovila mě firma EmotionCar s.r.o., Praha 4 s nabídkou oprav asfaltovaných
povrchů, až budou v regionu, tak je pozvu na předvedení stroje
- starosta Horního Podluží na zasedání Tolštejnska zadal úkol zjistit ve výběžku, co
obce a města nejvíce tíží (např. školství, soc. problematika) a následně dle výstupu určit směr SPRŠlk
pí Džumanová – k dopravě, lidé se museli smířit s novým jízdním řádem, neboť rapidní změna by byla
brána jako porušení zadávacích podmínek veřejné zakázky, toto bylo zveřejněno pro vysvětlení i ve
Šluknovských novinách
p. Maják (Jiříkov) – zarazilo mě prohlášení pana Komínka, že dává prioritu vlakové dopravě
p. Vykoukal (Velký Šenov) – autobus jede tak, že zaměstnanci firmy mají 9 minut na docházku 1300 m,
neboť autobus už u firmy nestaví, ačkoliv je tam udělaná zastávka
Poté se strhla diskuze starostů k jízdním řádům a nabytým zkušenostem.
pí Džumanová – jakožto město poskytujeme sociální služby i pro region, od pí Baborákové budou
doručeny letáčky, které prosím vyvěste na svých obcích a městech, služba je pro dospělé a nezaměstnané,
děti se stále řeší v Rumburku v rámci OSPODu. Také jsme požádali o nové VPP a chtěli jsme lidi, kteří
se nám osvědčili, nedali nám žádné z nich
p. Maják (Jiříkov) – údajně se musí obměnit 30% podle vyjádření ředitele Úřadu práce Ústeckého kraje
p. Svoboda (Lipová) – nemá někdo zájem na pořádání Hvězdicové jízdy? Potřebuji ještě dnes zaslat na
německého partnera vyjádření
pí Trojanová (Mikulášovice) – už něco víme ohledně možného ošetření v nemocnici v Sebnitz?
Odpověděl pan Jemelka – přípravy se nedokončili, stále platí, že nemocný hradí rozdíl mezi cenami
pojišťovny u nás a ceny za ošetření v Německu
- jakou máte zkušenost se zrušením doručovatelek? V našem městě se
začaly ztrácet dopisy, balíky se automaticky dávají na poštu a ne do ruky, ačkoliv si zákazník tuto služby
předplatí, zaměstnanci dělají za minimální mzdu, nemají místní znalost, občané si hodně stěžují
K tomuto proběhla diskuze přítomných starostů a jejich zkušeností v jednotlivých městech a obcích.
pí Rejzková (Staré Křečany) – přednáším žádost pana Moravce ohledně pracovní schůzky na téma
opatrovnictví
p. Maják (Jiříkov) – nechť pí Svobodová vyvolá jednání s obcemi
p. Linhart (senátor) – město Krásná Lípa připravuje žalobu na toto téma
p. Svoboda (Lipová) – přijde mi to zbytečné, počkejme na rozhodnutí soudu a berme jej jako precedens
p. Maják (Jiříkov) – odpověď pana Sobotky na náš otevřený dopis je ostudou
p. Linhart (senátor) - státní i centrální státní správa je v rozpadu, nefungují ani formální věci
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pí Fodorová (Jiříkov) – připomínám všem starostům, 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
Termín dalšího jednání je 20. 03. 2015 od 09,00 hodin na Městském úřadě v Krásné Lípě.
Program dnešního zasedání byl vyčerpán, a tak předseda DSO SEVER p Maják poděkoval členům za
účast a v 11,50 hod. ukončil jednání.
Zapsala: Martina Alice Fodorová
Předseda DSO SEVER
Michal Maják, v. r.
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