DOBROVOLNÝ SVAZEK
OBCÍ SEVER
DOLNÍ POUSTEVNA, DOUBICE, JIŘÍKOV,
KRÁSNÁ LÍPA, LIPOVÁ, LOBENDAVA,
MIKULÁŠOVICE,
STARÉ KŘEČANY, ŠLUKNOV, VELKÝ ŠENOV,
VILÉMOV,

Zápis z 30. zasedání dne 12. června 2015 v malém sále
zámku ve Šluknově
Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
1. zahájení
2. kontrola usnesení
3. finanční záležitosti DSO (ARTE MUSICA o.s., a další)
4. ER Nisa – prezentace
5. organizační záležitosti DSO
6. různé – nabídka zpracování analýzy odpadového hospodářství
– náměty a připomínky starostů
7. závěr
Usnesen č. 1/30/2015: DSO Sever schvaluje program zasedání dne 12.června 2015
Hlasování:

pro – 8

proti – 0

zdržel se – 0

1. Zahájení: předseda DSO SEVER p.Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9:08 hod.
30.zasedání svazku přivítáním přítomných a předal slovo pí. Džumanové (Šluknov), která
prezentovala své město. V roce 2014 proinvestovalo město 42 mil. Kč, 21 mil. z rozpočtu,
zbytek z dotací. zateplili MŠ v Žiškově ulici, tělocvičnu včetně úprav zázemí, vyměnili okna
na MŠ ve Svojsíkově ulici, letos budou zateplovat druhou budovu MŠ v této ulici. Byla
zbudována kompostárna, stavební část stála 10 mil. Kč, technologie pak cca 6 mil. Kč.
v provozu je pak od konce března. Opravují dále sklep na zámku, zámecké zdi, vitráže
v kostele, obnova kapličky a kašny v Císařském. Na místních komunikacích probíhají
průběžné opravy, včetně chodníků, mostků a propustků. Na rok 2016 plánují nový chodník
směr Císařský. Zpřístupnili tenisové kurty pro veřejnost, novou odrazovou stěnu, připravují
pro mladé nové posilovací stroje do veřejně přístupných částí města. Město má 3 hřiště pro
malé děti. Je dokončen pasport zeleně a inventarizace dřevin z celého katastru. Je dokončena
revitalizace zeleně na Křížovém buku a na hřbitově. Došlo k opravě bývalého hřbitova na
Fukově. Největší akcí, která nyní probíhá je rekonstrukce náměstí. První etapa by měla být
dokončena do konce 7/2015, její hodnota je 11 mil. Kč, financování je zajištěno z rozpočtu
města. V roce 2016 proběhne druhá etapa – horní část náměstí. Město zadalo mnoho zakázek
na zpracování PD, především na bytové domy, chodníky, památky, Hasičárnu a rekonstrukci
sídliště – jedná se o zásobník projektů. Město má dokončený projekt na radnici a Dům
kultury. Práce Technických služeb města plně vyhovuje požadavkům města i jejich občanů,
např. se podílí na rekonstrukci náměstí, což je finančně výhodné! Město řeší několik udání na
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Min. vnitra, a nyní ZM prověřuje odbor Hosp. kriminálky Děčín. 26. – 27.06 2015 proběhnou
další tentokrát 10. Zámecké slavnosti- styl retro a pozvala přítomné k návštěvě. Doporučuje,
dle možností, setkání v 15:30 hod u pódia. Ke všem tématům proběhla průběžně diskuse
starostů.
9:15 hod přichází starosta Starých Křečan p. F. Moravec
2. Kontrola usnesení: předseda DSO SEVER p. Maják informoval přítomné starosty o
kontrole usnesení z minulého zasedání, kde mimo jiné konstatoval, že firma zainteresovaná
do protipovodňových opatření nereaguje na již dvě písemné výzvy. Pokusí se dál jednat s fi
Bartek. Na dopis hejtmanovi ohledně koncepce odpadového hospodářství není bohužel
doposud odpověď.
p. Moravec informuje, že Ústecký kraj si nepožádal o financování Koncepce odpadového
hospodářství
Usnesení č. 2/30/2015: DSO SEVER bere na vědomí kontrolu usnesení.
Hlasování:

pro – 9

proti – 0

zdržel se – 0

3. Finanční záležitosti DSO SEVER (ARTE MUSICA o.s., a další): před zahájením jednání
byly všem starostům zaslány veškeré podklady týkajíci se finančních otázek DSO, včetně
Závěrečného účtu za rok 2014, Inventarizační zprávy a výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
(Fin 2-12 M) .
p. Hoťová provedla komentář k předloženým materiálům, ještě se čeká na závěrečnou zprávu
z přezkumu. Jako jediný majetek DSO jsou vedeny „zásněžky“
p.Maják vyzval přítomné k vyvěšení závěrečného účtu na 15 dnů na veřejných deskách, do
30.6. se DSO Sever buď ještě sejde ke schválení závěrečného účtu, popř. dojde k hlasování
formou „per rollam“.
ARTE MUSICA Jiříkov podala žádost o dotaci na varhanní duchovní koncerty ve výši 10
tis.Kč
TOM Mikulášovice si podal žádost o dotaci 11 tis. Kč na Mezinárodní závody mládeže
v 9/2015.
Usnesení č. 3/30/2015:
a) Závěrečný účet DSO sever bude u všech členských obcí vyvěšen nejméně 15 dnů na
veřejných deskách.
b)Schválení závěrečného účtu a zprávy o přezkumu hospodaření proběhne do konce
6/2015 formou „per rollam“.
c) DSO SEVER schvaluje účetní závěrku DSO SEVER za rok 2014.
b) DSO SEVER schvaluje dotaci ARTE MUCICA ve výši 10 tis.Kč a dotaci pro TOM
Mikulášovce ve výši 11 tis. Kč.
Hlasování:

pro- 9

proti – 0

zdržel se - 0
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4. ER Nisa – prezentace: ing..Zámečník představil spolupracovníky, pí Doláková FMP, a
p.Havlíčk (výstavba rozhleden). Předal informace o Česko-Saském programu, nově pod
názvem „Program spolupráce svobodný stát Sasko –ČR 2014-20“. Financování bude
obdobné, jako v předchozích letech (cca 160 mil. EUR), dotační sazba bude 80% + 5%,
zaměření je na celkem 11 cílů. Nadále existuje možnost dotací např. na spolupráci hasičů,
protipovodňové stavby, dotace do ochrany životního prostředí ( zde je možno získat
prostředky také do cestovního ruchu), ekologické projekty, investice do vzdělávání apod. ing.
Zámečník vyzval v případě potřeby k osobnímu kontaktu. Žádosti bude dál administrovat
SAB, přijímat žádosti v Ústeckém kraji bude také pí Holečková Krajský úřad Ú.K. Žádosti
budou otevřeny od 31.7. 2015.
pí. Doláková (FMP): žádosti budou přijímány on-line a budou jednodušší, přijímání se
předpokládá již na podzim 2015, doporučují realizace od 1.1. 2016. Zatím je alokováno 1,2
mil EUR. Malé projekty budou moci být pouze jednostranné, minimální výše 1 500 EUR,
maximálně pak 15 000 EUR, vlastní podíl bude 15%. Nebudou možné investice, ale je možno
malý projekt využít jako předstupeň projektu velkého. Nově budou zavedeny paušály na
personální a režijní výdaje. Při každém kroku v rámci žádostí doporučuje včasnou konzultaci,
na kterou jsou trvale připraveni, včetně přípravy jednotlivých žádostí. Od data registrace
budou již uznatelné výdaje. U realizace projektu doporučuje dbát na přeshraniční efekt.
Ing. Zámečník: existuje i pro oblast Šluknovska účast v investičním projektu v rámci ČeskoPolského programu, nejlépe ve spolupráci s partnerem, který již pracuje s polskou stranou.
Ing. Kučera: způsob financování zůstává stejný?, nutná VŘ?, uznávání nákladů
profesionálních souborů?
Ing. Zámečník: v zásadě ano, částečně je nutné předfinancování, vždy je třeba se řídit
českými předpisy. U profesionálních souborů se předpokládá mírné zmírnění podmínek.
p. Havlíček: informuje o přípravě velkého projektu „Rozhledny a vyhlídky v ČeskoSaském příhraničí“. Zatím stále otevřené pro všechny zájemce. V současné době jej již 8
partnerů. Financována bude rovněž doprovodná infrastruktura, např. cesty, zázemí určeného
místa, stezka v korunách stromů apod. Zatím je projekt v počátku, probíhá proj. příprava a
ověření majetkoprávních – vlastnických - vztahů. Předpoklad podávání žádostí 12/čtvrt/2016, realizace nejdříve 3-4/čtvrt/2016. Každý partner funguje dál v projektu jako
samostatný subjekt ! (vlastní rozpočet, vlastní VŘ apod.) Je stále možnost do tohoto projektu
vstoupit. V případě většího množství zájemců-partnerů, je ER Nisa připraven tento projekt
řídit.
Kontakt na kancelář: www.ern.cz, tel.: +420 485340991.
p.Maják: dostal pozvánku na zahajovací konferenci Česká republika svobodná stát Sasko,
v Liberci 24.6.2015., která je zaměřena na výše projednávaná témata.
Usnesení č. 4/30/2015: DSO SEVER bere na vědomí informace z ER Nisa
Hlasování:

pro – 9

proti – 0

zdržel se - 0

5. Organizační záležitosti:
p.Kučera (MAS) žádá o schválení tématu v rámci MOS – „Administrativní podpora malých
obcí“. Dále 7. – 9. 10. 2015 pořádá MAS informační cestu za odpady, pro 20 osob pro obě
DSO. Financování je zajištěno převážně z dotačního titulu. MAS organizovalo v K.Lípě
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zajímavý seminář k tématu odolnost ke klimatickým změnám. Na OPS České Švýcarsko
proběhla změna ředitele, nyní pověřen řízením ing. Burkoň.
p.Maják: návrhuje další setkání DSO SEVER ve Vilémově, 4.9.2015 od 9:00 hod., SPRŠ
pak proběhne 11.9.2015, zajistí DSO Tolštejn.
Usnesení č. 4/30/2015: V souladu s Přílohou č.2 Dodatku ke smlouvě o vzájemné
spolupráci při realizaci Projektu MOS schválili přítomní členové DSO Sever téma MOS
„Administrativní podpora malých obcí“ v rámci řešení efektivní meziobecní spolupráce
dle metodiky MEMOS v období prodloužení Projektu.
Hlasování:

pro – 9

proti – 0

zdržel se – 0

6. Různé – nabídka zpracování analýzy odpadového hospodářství
p. Maják: poukázal na setkání k odpadům u senátora Z. Linharta 25.5., kde byly
projednávány možnosti koncepce odpadového hosp. na Šluknovsku. Je nutno koordinovat
činnosti v rámci odp. hosp. ve výběžku.
Ing. Podhorský (CSSC a.s. Rudná) : přijata novela zákona o odpadech, poukaz na biolog.
rozložitelné odpady a ukončení skládkování v roce 2024. Budou muset vzniknout nové
technologie- zařízení, aby se zabránilo skládkování. Obce se musí na nové podmínky včas
připravit. Poukazuje na nebezpečí ovlivnění ze strany velkých svozových firem na úkor obcí.
V ČR zatím existují celkem 3 spalovny. Firma CSSC a.s. nabízí moderní pomoc při řešení
této nové situace, která může zabezpečit i pracovní místa. Varianty likvidace jsou
mimo jiné i v energetické (vč. využití kogenerace) a termické rovině, které budou
podporovány z dotačních fondů. O nových spalovnách v rámci ČR nemá zatím žádné
informace (včetně Kamenického Šenova).
Ing. Jemelka: v rámci MOS zpracoval- odborně, ing. Slaví (UJEP Ústí n.L) materiály
k odpadovému hospodářství, doporučuje pracovat a rozšířit tento výstup. Zajistit příslušný
dotační titul a buď v rámci MOS nebo jinou formou podpořit tým odborníků, ke koncepčnímu
řešení celé problematiky. Ústecký kraj nemá doposud zpracovanou koncepci odpadového
hospodářství.
p. Kolář: navštívil firmu na separaci odpadů v Králíkách, která funguje jako sociální firma
pro více obcí a šetří rovněž finanční prostředky.
p. Moravec: otázka, zda firma CSSC a.s. je schopna vytvořit studii pro řešení odp.
hospodářství v regionu. Existují nízkokapacitní spalovny ? Jako příklad uvádí řešení odpadů
na Slovensku. St. Křečany si již nyní připravují vlastní řešení odpadů, zatím nemohou čekat
na společný výstup. Doporučuje vytvoření společného pracovního týmu.
p. Raichart: poukazuje na nutnost společného řešení odpadového hosp. Šluknovska, nemůže
mít každá obec například svou kompostárnu. Škoda, že je krajský úřad zatím v této oblasti
bez zájmu.
p. Vykoukal: seznámil přítomné s formou řešení odpadového hosp. ve městě Velký Šenov.
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Ing. Podhorský: existuje se teoretická možnost čerpat i na studie, projektové dokumentace,
finance z prostředků Krajského úřadu.
Ing. Kučera: doporučuje pokračovat a rozvíjet v rámci MOS současnou formu spolupráce
(ing Slavík), předpokládá, že v případě žádosti SPRŠ o příspěvek z Fondu kraje na zpracování
analýzy odp. hospodářství, bude tato žádost kladně vyřízena. Je třeba si např. třeba vyjasnit,
kdo bude příjemce žádosti (SPRŠ). Upozorňuje na problematiku veřejné podpory, vč.
podpory „de minimis“! ve vztahu k obcím. Doporučuje, aby obce a města dál pokračovala na
svých již zahájených programech, tyto materiály pak mohou být využity ve společné analýze
(studii).
Mgr.Džumanová: seznámila přítomné s historií i současností odpadového hospodářství ve
Šluknově, včetně nově zavedené formy kompostování. Poukázala rovněž na nutnost
respektování vlastních zastupitelstev a stálou problematiku komplikace s fi Marius-Pedersem
na skládce v Rožanech, kde firmě nadále zůstává povinností po 30 let zabezpečit rekultivaci
skládky
p. Maják: doručuje vytvoření pracovního týmu a oslovení odborníků. Svolá předsednictvo
SPRŠ s cílem vytvoření ucelené analýzy odp. hospod. Šluknovska v návaznosti na MOS.
Předsednictvo SPRŠ proběhne 29.6. od 14:00 hod v kanceláři senátora Z. Linharta,
pozváni dále budou: Mgr. Džumanová, Ing. Slavík, Ing. Hulán, Ing. Kučera., Ing.
Horáček (Vdf).
Termín dalšího setkání DSO SEVER je 04.09. 2015 od 9:00 hod. ve Vilémově.
Program dnešního jednání byl vyčerpán, předseda DSO SEVER p. Maják poděkoval členům
za účast v 12:48 hod. ukončil jednání.

Předseda DSO SEVER
Michal Maják v.r.

Zapsal:
Miroslav Jemelka
tajemník DSOS
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