Dobrovolný svazek obcí „Sever“

Zápis
ze zasedání Svazku obcí SEVER, konaného dne 24.04.2015
v kině Krásná Lípa
Přítomni: členové sdružení podle prezenční listiny, viz příloha
Program: 1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Dodatek ke smlouvě se Svazem měst a obcí ČR – prodloužení projektu
„Meziobecní spolupráce“ do konce října
4) Schválení rozpočtu DSO Sever
5) Různé - diskuze
6) Závěr

ad 1) Zahájení
p. Michal Maják (Jiříkov): ve 12:00 hod. jako předseda sdružení jednání zahájil a řídil,
konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a zasedání je usnášeníschopné. Dále
sdělil, že pozvánku dostali všichni členové předem.

ad 2) Schválení programu
p. M.Maják: dotázal se přítomných na návrhy, změnu nebo doplnění programu. Žádný
návrh nebyl přednesen. Nechal hlasovat o schválení programu.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 1/15 : DSO Sever schválil předložený program jednání

ad 3) Dodatek ke smlouvě se Svazem měst a obcí ČR – prodloužení projektu „Meziobecní
spolupráce“ do konce října 2015
p. M. Maják: informoval o předmětu prodloužení projektu, kde půjde o závazek smluvního
partnera (DSO Sever) nadále se podílet na realizaci projektu s termínem stanoveným do konce
října 2015. SMO se zavazuje poskytnout finanční příspěvek na plné pokrytí plateb, včetně
všech odvodů. Navíc zajistí metodickou a právní pomoc pomocí svého Realizačního týmu.
Cílem je, mimo jiné, vytvoření Akčního plánu a rozvojových aktivit meziobecní spolupráce.
Počet pracovních úvazků se snižuje ze tří na dva.
M.Maják doporučil prodloužení smlouvy se SMO a požádal o vyjádření k tomuto tématu,
nebyl vzneseny žádné zásadní podněty ani připomínky.
p. M. Maják nechal o návrhu hlasovat.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0
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Usnesení č. 2/15: DSO Sever souhlasí s dodatkem ke smlouvě se SMO ČR – prodloužení
projektu „Meziobecní spolupráce“ do konce října 2015

ad 4) Schválení rozpočtu DSO Sever
p.Maják: návrhy rozpočtu byly rozeslány na všechny dotčené obce, nepřišla žádná připomínka,
ani doplnění. Dále navrhuje pro účetní, v rámci rozsahu činností, měsíční odměnu ve výši
1 000,- Kč. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 3/15: SDO Sever schvaluje předložený rozpočet na rok 2015

ad 5) Různé - diskuze
p. Maják: MOPEDOSTORPEDOS, o.s. Mikulášovice si požádalo o 3.tis. Kč na „Retro máj“,
Turistický oddíl Rumburk rovněž 3.tis. Kč na „Stezku odvahy“ a pan Vích za Klub cyklistiky
Krásná Lípa o příspěvek ve výši 33 tis. Kč na cyklistický závod Tour de Feminin. Všechny
subjekty musí, ve smyslu zák. č. 250 Sb., doložit přesné využití těchto prostředků. Příspěvky
nad 50.tis. Kč se budou zveřejňovat na stránkách DSO.
Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 4/15: DSO Sever schvaluje žádost občanského sdružení MOPEDOSTORPEDOS,
o.s. Mikulášovice, IČ 22750177 o dotaci ve výši 3.000,- Kč na výdaje spojené s konáním akce
„RETRO první máj“.
Usnesení č. 5/15: DSO Sever schvaluje žádost Klubu českých turistů, odbor Rumburk,
Mikulášovice 907, PSČ 407 79, IČ 66111561 o dotaci ve výši 3.000,- Kč na výdaje spojené
s konáním akce „36.ročníku Stezky odvahy“.
Usnesení č. 6/15: DSO Sever schvaluje žádost Klubu cyklistiky Krásná Lípa , Smetanova 22,
407 46 Krásná Lípa, IČ 26518554 o dotaci ve výši 33.000,- Kč na výdaje spojené s konáním
akce „27.ročníku Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“.
p. Maják: Požádal přítomné o vyjádření k zapůjčování vánočního osvětlení. Pro obce, které
jsou již v systému, platí v současné době sleva na objímky a konektory. Požádal, které obce
chtějí pokračovat, popř. kdo by chtěl rovněž spolupracovat, termín je do srpna 2015.
p.Svoboda (Lipová) : obec Lipová a Vilémov mají zájem pokračovat, žádá, aby firma zaslala
návrhy nových smluv, přímo na obce.
Ing. Trojanová (Mikulášovice) : město Mikulášovice bude pokračovat
p.Maják: město Jiříkov rovněž zvažuje zapojení do zápůjček vánočního osvětlení, na základě
požadavku zašle na obec Staré Křečany návrh smlouvy s dodavatelskou firmou.
P. Maják s ohledem na projednané skutečnosti se zástupci firmy MK MONT ILLUMATIONS
(žádné další slevy pro nové obce) navrhuje po diskuzi, aby DSO Sever neschválil novou smlouvu
s poskytovatelem vánočního osvětlení a každá obec si v případě zájmu uzavřela sama svoji
smlouvu – nebude to zatěžovat účetnictví DSO
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Hlasování:

pro – 11

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 7/15: DSO Sever neschvaluje novou smlouvu s poskytovatelem vánočního
osvětlení. Každá obec si zajistí smlouvu samostatně
p. Moravec (Staré Křečany) : je nutné dokončit otázku protipovodňových opatření
p. Maják : bude znovu kontaktovat dotčenou firmu, příslušné informace zašle na všechny
obce, veškeré dotace jsou v podstatě zastavené
Ing. Linhart: Česká republika je jediná, v rámci EU, která nemá schválený žádný operační
program
p.Moravec: spolupráce se záchytnými kotci v Rumburku se komplikuje, je třeba zvážit další
opatření k umisťování odchycených zvířat v obcích. Ve Starých Křečanech se záchytné kotce
nepodařilo prosadit
Z diskuze vyplynulo, že většina obcí využívá záchytné kotce v Děčíně.
p.Svoboda: k nové problematice nemocnice v Rumburku by se měl vyjádřit KÚ ÚK,
opatrovnictví by měl finančně zajišťovat stát
Ing. Linhart (Krásná Lípa) : opatrovnictví řeší dlouhodobě, nyní zasílají další dopis na MV,
zvažují soudní řešení, postupně budou obce informovat

ad 6) Závěr
p. Maják: poděkoval přítomným členům za účast a pozval je na příští jednání svazku, termín
bude ještě upřesněn

Michal Maják
předseda DSO Sever

Zapsal: Ing. Miroslav Jemelka
tajemník DSO Sever

V Krásné Lípě 24. 4. 2015
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