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 28. zasedání dne 20. března 2015 v
zasedací místnosti Městského úřadu Krásná Lípa
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. 1/28Z/2015: DSO Sever schvaluje program zasedání dne 20. března 2015.
hlasování: 9 pro
1. Zahájení
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9,00 hod. 28. zasedání svazku přivítáním
všech přítomných a předal slovo starostovi Krásné Lípy, aby hovořil o akcích ve městě. P. Kolář také
uvedl, že se ve městě výšil počet návštěvníků (43.000 v roce 2014) a z plánovaných akcí uvedl např.
opravu hasičské zbrojnice za cca 12 Mil. Kč.
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) poté přednesl téma doručování a provoz pošt a jejich
vyvstalé problémové situace. K tomto proběhla diskuze se zástupci pošty paní Vlastou Neradovou
(neradova.vlasta@c.post.cz) a pan Tomáš Vlk (vlk.tomas@c.post.cz), kdy jednotliví starostové
informovali o svých poznatcích a zkušenostmi s doručováním:
např. Staré Křečany
Pan Moravec směřoval svůj dotaz přímo na pana Vlka:
- mluvil jste tady o partnerství, my jako obec jsme to neměli jednoduché, ale nějak jsme se přes to
přenesli a v Brtníkách máme výdejní místo, ačkoliv jste viděl, že tam problémy jsou, další věcí je, že
vycházíte ze statických údajů, chtěl bych Vás poprosit o tyto statistické údaje, ze kterých jste vycházeli,
že májí Staré Křečany vejít do partnerství
p. Vlk – v okamžiku, že bude projekt Partner spuštěn v České republice, neboť v současné době je
pozastaven, tak se tak určitě stane
p. Moravec – nějaké materiály k projektu máte
p. Vlk – v okamžiku, kdy bude spuštěn, tak se budeme bavit o reálných věcech
p. Moravec – aby pak nebylo pozdě, a Vy jste nepřijel s oznámením, že pošta bude redukovaná, což se mi
poté špatně vysvětluje
p. Maják – je dohoda mezi vládou a svazem měst a obcí, že tam musí být souhlas starosty, pošta musí
dokázat, že to pro ní nerentabilní a že je pro Vás výhodou projekt Partner, a služby zůstanou zachovány
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p. Moravec – specifikum k této obci: 1300 obyvatel., ale rozlohou o tisíc hektarů více jak Varnsdorf a než
Rumburk, poté je ekonomika o něčem jiném, ale ti lidi tam bydlí, a vy jste státní organizace jako každá
jiná a to je potřeba zvažovat, vím, že Křečany budou nákladově někde jinde a bude vždy výsledek ten, ale
stále si myslím, že když se připravuje projekt Partner, tak musíte vycházet z nějakých dokumentů
p. Vlk – vycházíme z dokumentů, které jsou dané legislativou, je to dané rozhodnutím Českého
telekomunikačního úřadu, ten přeci zcela jednoznačně deklaroval, jaká kde má být pošta, to znamená
stavební úřad, základní devítiletá škola, dojezdnost větší jak 10 km k další poště atd. a to jsou věci, které
jsou dnes veřejně známé a na základě toho dělalo ČTU projekt, který řekl ano, tady ta pošta má být a na
základě tohoto nemusí, to jsou dneska věci veřejně známé a když jsme dělali Brtníky, tak jsme vycházeli
z naprosto stejného modelu, tam se nic nezměnilo, mění se to, že se v současné době nebudeme bavit o
výdejních místech, ale o partnerech, neboť samozřejmě naším cílem je, zachovat přístupnost všech
služeb, které dnes na poště děláme a jestli zaznělo, že chceme, aby to dělaly obce, tak pro mě je lepší,
když to dělá obec, ale není to podmínkou a pokud budu mít provozovatele partnera a nebude to obec, tak
stejně jako jsme to udělali v Kundraticích u Cvikova, tak tam to neprovozuje obec, ale krámská v krámě,
který je otevřený od osmi do sedmnácti hodin
Následně starostové projednali se zástupci HZS ÚK ÚO Děčín (plk. Ing. Jaroslav Vaněk reditel.dc@ulk.izscr.cz, mjr. Ing. Vojtěch Slabina - vojtech.slabina@ulk.izscr.cz) téma počtu výjezdů
jednotek k nahlášeným požárům a eventuální zbytečné výdeje při špatně nahlášených požárech. Problém
zřejmě nastal při integraci střediska z Děčína do Ústí nad Labem, kde má celý kraj na starosti sedm lidí
(jeden člověk jeden okres). Ke každému požáru musí vyjet profesionální jednotka hasičů. Také bylo
nadneseno téma výstroje a výzbroje jednotek, velitelé dobrovolných hasičů mají mnohdy neadekvátní
požadavky, technika je často zastaralá, obce nemají na jejich obměnu. Řešením bývají vypsané dotace
např. z EUROREGIONU Nisa apod., které se dají konzultovat s panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem,
CSc. (j.zamecnik@ern.cz).
2. Kontrola minulých usnesení
Předseda DSO SEVER p. Maják informoval přítomné starosty o kontrole usnesení z minulého zasedání.
Usnesení č. 2/28Z/2015: DSO SEVER bere na vědomí kontrolu usnesení.

hlasování: 9 pro

3. Finanční záležitosti DSO
Předseda spolku p. Maják (Jiříkov) informoval o všech splněných finančních záležitostech. Zbývá
dořešit vánoční ozdoby, ale na toto je čas do srpna 2015. V rámci rozpočtu DSO SEVER sdělil, že je
potřeba při sestavování rozpočtu připravit akce, které spolek podpoří. Následně bude opět na 15 dní
vyvěšen na úředních deskách členů spolku a potvrzení o vyvěšení bude zasláno předsedovi.
4. Ostatní - připomínky a náměty starostů
p. Maják (Jiříkov) - kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského požádala o písemnou
podporu v rámci opravy nemovitosti, a to Kaple srdce páně v Jiříkově.
Usnesení č. 3/28Z/2015: DSO SEVER bere na vědomí Doklad o partnerství - Dohoda o partnerství
a vzájemné spolupráci s partnerem projektu Sdružením pro rozvoj Šluknovska a nositelem
projektu Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v rámci projektu „Rekonstrukce
a statického zajištění objektu č.p. 562/3a, ul. Londýnská, Jiříkov a vestavba podkroví“.
hlasování: 9 pro
p. Maják (Jiříkov):
– všichni jste zajisté dostali pozvání na valnou hromadu MAS Šluknovsko, do dnes byl termín
k přihlášení, hromada se koná 26. 03. 2015 od 15,00 hodin
– 24. 04. 2015 se koná zasedání SPRŠlk, kde se bude mimo jiné projednávat meziobecní spolupráce.
Setkání proběhne v Kulturním domě v Krásné Lípě od 08,30 hodin
- obcím, které jsou členy SMO ČR, bylo předáno zplnomocnění v rámci XIV. sněmu ve dnech 21. – 22.
května 2015 pro případ, že se nezúčastní a aby byl sněm usnášeníschopný, ať připraví toto zplnomocnění
k zastupování na sněmu, za Jiříkov jedu já
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- na další setkání DSO SEVER bude pozván zástupce EUROREGIONU Nisa, aby nám prezentoval
možnosti podání v rámci malých fondů
Starostové projednali se zástupci firmy ENVIOM SERVIS s.r.o. Praha panem Mrkvičkou a Machačem
protipovodňová opatření a možnosti podání dotace z OŽP. Výstupem jednání je zaslání dotazníku na
jednotlivé členy DSO SEVER, kde každý vypíše potřeby v dané obci či městu. Také se uvede kontaktní
osoba, která by byla začátkem dubna proškolena.
Starostové v diskuzi projednali město Rumburk v rámci ORP. Spolupráce mnohdy není dostačující, což
se ukázalo i v rámci projektu preventisty, který zpracovala Dolní Poustevna s Mikulášovicemi. Město
Rumburk mělo být jako poradní orgán, ale bylo odmítnuto podepsat veřejnoprávní smlouvu. S krajem
byla domluvena dohoda, která se ale musí schválit v radě města a zastupitelstva ORP. Rada města po
interpelaci věc podpořila, ale zastupitelstvo se koná 26. 03., což je datum podání žádosti a tu nelze podat
jen s předschválením. Starostové následně diskutovali o vstupu a účasti města Rumburk do DSO SEVER.
p. Linhart (PS ČR) – v rámci mé práce píši podpůrné dopisy na různé instituce (např. na Ministerstvo
zdravotnictví ve věci stomatologů), pokud se věc týká obcí Šluknovska, dovoluji si uvádět jména obcí
měst DSO SEVER
p. Maják (Jiříkov) – máte naši plnou důvěru a souhlas
p. Jemelka (MAS Šluknovsko) informoval jakožto předseda o jednáních a novinkách v MAS
Šluknovsko, tyto informace zašle i k zveřejnění v novinách členů spolku DSO SEVER
Termín dalšího jednání je 24. 04. 2015 v rámci zasedání SPRŠlk v Krásné Lípě.
Program dnešního zasedání byl vyčerpán, a tak předseda DSO SEVER p Maják poděkoval členům za
účast a v 12,10 hod. ukončil jednání.
Zapsala: Martina Alice Fodorová
Předseda DSO SEVER
Michal Maják, v. r.
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