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

Zápis z 32. zasedání dne 4. září 2015 v restauraci „U mlsné
kozy“ ve Vilémově
Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
1. zahájení
2. kontrola usnesení
3. finanční záležitosti DSO
4. ER Labe – prezentace
5. organizační záležitosti DSO
6. různé – náměty a připomínky starostů
7. závěr
Usnesen č. 1/32/2015: DSO Sever schvaluje program zasedání dne 4. září 2015
Hlasování:

pro – 7

proti – 0

zdržel se – 0

1. Zahájení: předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9:00 hod.
31. zasedání svazku přivítáním přítomných a předal slovo p. Hynku Raichartovi (Vilémov),
který přivítal přítomné, včetně pana senátora Z. Linharta a místostarostku Vilémova paní
Mošovskou. Letošní rok bude veden ve Vilémově tzv.:“Stop stavem“, protože MŽP na obec
uvalilo korekci (1,4 mil. Kč) v rámci projektu zateplení sportovní haly (rozpočtové náklady
byly cca 5 mil. Kč).
Na letošní rok plánují rekonstrukci klubovny Požární zbrojnice (svépomocí), předběžný
rozpočet je cca 700 tis. Kč, objekt bude využíván nejen hasiči, ale také ostatními
společenskými organizacemi.
Dále obec provedla rekonstrukci 4 bytových jednotek v Domě pečovatelské služby v hodnotě
cca 400 tis. Kč. Rozpočet města na letošní rok se pohybuje kolem 10 mil. Kč.
Obec dokončila vyhlášku o odpadech, poskytování příspěvků a pracovní náležitosti v Domě
s pečovatelskou službou.
9:17 hod přichází zástupci Euroregionu Elbe/Labe (EEL)
Zastupitelstvo Vilémova rozhodlo o zpracování nové Strategie obce ve spolupráci s MAS
Český sever z.p., smlouva je podepsána, dále je realizován nový Lesní hospodářský plán kde
obec vlastní cca 70 ha lesů.
V současné době se rovněž připravují na nový Územní plán a projekt na zateplení a výměnu
oken v Domově s pečovatelskou službou, hodnota cca 6 mil. Kč, také ve spolupráci s MAS.
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2. Kontrola usnesení: předseda DSO Sever p.Maják provedl kontrolu usnesení
z předchozího zasedání a konstatoval, že všechny body jsou splněny.
Usnesení č. 2/32/2015: DSO SEVER bere na vědomí kontrolu usnesení.
Hlasování:

pro – 7

proti – 0

zdržel se – 0

3. Finanční záležitosti DSO Sever: účetní pí Bc. Irena Hoťová konstatovala, že všechny
příspěvky za rok 2015 jsou zaplacené a seznámila přítomné se stavem hospodaření a
rozepsanými výdaji k 31.08.2015.
Rozpočtové opatření – došlo k navýšení platů pro MAS, protože nebyl zůstatek z loňského
roku, z původní smlouvy bylo vyčerpáno vše. Došlo k mírnému navýšení v oblasti
neinvestičních příspěvků.
Usnesení č. 3/32/2015: DSO Sever schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 ve smyslu
předložené zprávy.
Hlasování:

pro 7

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 4/32/2015: DSO Sever bere na vědomí předložený stav hospodaření
k 31.08.2015.
4. Euroregion Elbe/Labe – prezentace: ředitel ERL p. Mgr. Vladimír Lipský deklaroval
zájem o další členy z oblasti Šluknovska, od 1.10.2015 bude možnost předkládat žádosti na
projekty přeshraniční spolupráce. Do FMP bude k dispozici 1, 440 mil. euro (max. na 1
projekt 15 tis. euro, min. 1,5 tis. euro), nebudou podpořeny malé investice, větší zaměření
bude na setkávání a typy tzv. měkkých projektů. Největší změny - nově budou existovat
paušály (personální náklady, kancelářské potřeby apod.), každý žadatel se rozhodně na
počátku samostatně.
9:45 hod přichází starosta Lipové p. Svoboda
pí. Rožánková (ERL): v minulém období bylo realizováno celkem 166 projektů, mezi
nejlepší patřila Dolní Poustevna, Lipová a Mikulášovice
p. Lipský: má zájem o členy do pracovních skupin v rámci ER (kultura, cestovní ruch
apod.), budou podporovat školy s výukou němčiny, jednali rovněž o spolupráci s Gen.
konzulátem v Drážďanech. FMP není omezen pouze na členy ER, členové mají pouze lepší a
větší - servis. Současný členský poplatek je 3 Kč/osoba, celkem je v ER Labe 75 členských
měst a obcí. Prověří možnost vstupu do ER v případě zájmu DSO Sever, zatím kolektivní
členství nelze.
Náměty na velké přeshraniční projekty ČR - Sasko: vzdělávání, krizové řízení - spolupráce,
životní prostředí, spolupráce veřejné správy včetně spolupráce Policie.
KÚ Ústeckého kraje letos podpořil ER Labe částkou 500 tis. Kč, došlo k zachování
2 pracovních míst.
p. Jemelka: navrhuje zvážit možnosti kurzů němčiny pro dospělé v oblasti Šluknovského
výběžku
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p. Svoboda (Lipová): doporučuje projednat v jednotlivých zastupitelstvech měst a obcí
otázku buď samostatného vstupu obcí, nebo kolektivního - celého DSO Sever do EEL Labe.
p. Lipský prověří možnosti kolektivního vstupu DSO do EEL a provede zpětnou vazbu.
Usnesení č. 5/32/2015: DSO Sever bere na vědomí zprávu ředitele Euroregionu
Elbe/Labe Mgr. Vladimíra Lipského.
Usnesení č. 6/32/2015: DSO Sever bere na vědomí doporučení
v zastupitelstvech členských obcí možnost kolektivního vstupu do EEL.

projednat

5. Organizační záležitosti DSO Sever: p. Maják předal všem přítomným návrh Smlouvy o
dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění dokladů spojených s podáním žádosti
o dotaci a následně s realizací projektu : „Protipovodňová opatření pro svazek obcí Sever“,
od firmy: Envipartner, s.r.o., Brno.
Každá obec byla oslovena písemně zda má zájem, celkem se kladně vyjádřilo 7 obcí.
p.Maják oslovil rovněž fa. Bartek, která zaslala nabídku (pro 11 obcí) na zpracování
dotačního titulu (výzva do 14. 11.2015, na rozhlasy cca 70%, na digitální protipovodňové
plány 85%). ZM Jiříkova má zájem do projektu vstoupit. Doporučuje nabídku využít
hromadně v rámci DSO Sever. Zájem původně projevila Dolní Poustevna, Lipová, Krásná
Lípa, Jiříkov, Lobendava, Vilémov. Velký Šenov a Doubice jsou již dokončeny,
Mikulášovice nemají zájem.
p.Svoboda: navrhuje oslovit min. 3 firmy - VŘ, dle zadávacích podmínek, k návrhům se pak
znovu vrátit. Žádá, aby každá obec byla ještě kontaktována a cena se pak upravila podle
skutečného počtu zájemců.
p.Raichart: potvrzuje vyjádření p.Svobody, Vilémov má zájem v projektu pokračovat.
Mgr. Džumanová (Šluknov): zatím se rozhodují samostatně, v případě změny se ozvou,
kontaktu s realizační firmou se nebrání.
p. Moravec (Staré Křečany) doporučuje společný postup v rámci DSO Sever.
p. Maják jednal se starostou Rumburku ing. Sykáčkem o vstupu do DSO Sever, zvažují
termín 1.1.2016. Podle současných vyjádření tedy DSO Sever osloví ještě jednou firmu
Bartek, že je většinově společný zájem a předá informace z dnešního zasedání.
Ing. Linhart (K. Lípa): zvažují rovněž samostatné řešení, mají povodňový digitální plán a
potřebují jen malé úpravy.
Ing. Kučera (MAS Český sever): nutno zvážit možnosti dotace do již podpořených míst a
projektů. Do částky 400 tis. Kč je, z dostupných informací, možné přímé zadání! Žádost pod
DSO má určitě výhodnější hodnotící kritéria.
p.Svoboda: pokud jsou změněna kritéria tak jsem pro schválení smlouvy, jen je třeba
projednat se zpracovatelem žádosti snížení počtu měst a obcí.
p.Maják: prověřím podmínky možného přímého zadání, následně pak vyzvu
fa.EVINPARTNER, s.r.o. k úpravě smlouvy ohledně snížení počtu žadatelů (obcí) a potom je
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třeba začít urychleně jednat vzhledem ke krátkému termínu. Podíly za zpracování a
spoluúčast by se následně přeúčtovaly na obce podílem , tak jak to bylo u zásněžek.
Usnesení č. 7/32/2015: DSO Sever rozhodlo předsedovi DSO, na základě usnesení
č. 4/26Z/2015 ze dne 16.01.2015 (Lobendava), podepsat smlouvu o dílo mezi
Dobrovolným svazkem obcí SEVER a ENVIPARTNER, s.r.o. Brno na zpracování
projektové dokumentace a v součinnosti zajistit další nezbytné nutné doklady spojené
s podáním žádosti o dotaci a následně s realizací projektu s názvem „Protipovodňová
opatření pro svazek obcí Sever“.
6. Různé – náměty a připomínky starostů:
Ing. Kučera: seznámil přítomné s novou výzvou na Místní akční plány, rovněž rozeslané
materiály doporučuje zveřejnit na stánkách měst a obcí, jedná se o předběžnou informaci o
možnosti čerpání finančních příspěvků na výměnu starých kotlů na tuhá paliva za nové,
ekologické. Na Šluknovsku jsou prioritně zvýhodněna (nárok na 5% zvýšení dotace) pouze 3
města, Varnsdorf, Rumburk a Šluknov.
Dále doporučil běžné projekty v IROPu realizovat přes MAS Český Sever, nyní MAS provádí
implementační činnost (otázka připravenosti projektů). MAS připravuje nyní harmonogram
plnění a plánování, ale také monitorovací indikátory, které musí naplnit.
Vznikla nová výzva tzv. MAPy (Místní akční plán) zaměřeno na vzdělávání, spolupráce škol.
dostupnost. Na konzultačním setkání škol a MAS nebyl nikdo ze severu výběžku! Záměry
škol by měly být zapracovány v Místních akčních plánech je kladen zvýšený důraz na
význam zřizovatelů! MAS v rámci IROPu může obcím významně pomoci, znovu nabízí
spolupráci, teoreticky bude k dispozici 100 mil. Kč! Zaměřit se například na cyklostezky,
chodníky apod.. Kraj přispěl letos do MAS částkou 500 tis.Kč.
p.Moravec: záměr na „psí útulek“ padnul, mají 2 záchytné kotce a kvalitně zpracovanou
legislativu k odchytu, nabízí spolupráci.
p. Maják: nutno dořešit otázku půjčování pódia v rámci SPRŠ, příspěvkové organizace měst
a obcí mají nově stejné podmínky jako členské obce.
ing.Kučera: proběhla nová registrace: MAS Český sever z.s., finanční pomoc od Ústeckého
kraje pomáhá udržet MAS akceschopnou. Do konce roku bude podána „Strategie“, pak budou
financovatelné administrativní náklady. Předpoklad pro MAS - do poloviny 2016 získá
finance z MMR na činnost.
p. Svoboda: žádá o průběžné informace k činnosti MAS, včetně finančního zajištění.
Ing. Linhart: seznámil přítomné s některými činnostmi v rámci senátorské práce (např.
příspěvky na bydlení, platby za zemědělský půdní fond, úhradové vyhlášky ve zdravotnictví
opatrovnictví, zákon o přestupcích, apod.),
p.Raichart: využívá příspěvky a články senátora v místním tisku, tyto materiály hodnotí jako
potřebné pro všechny obce.
p.Moravec: stále nedořešená otázka ve vztahu k obcím, opatrovanců přibývá, navštívil
Českou Kamenici, která má rovněž s touto problematikou velké problémy. V této otázce
chybí koncepce z KÚ, přičemž v kraji je nyní 1500 ! poskytovatelů sociálních služeb.
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p.Maják: v souvislosti s připravovanou prezentací Lužické nemocnice na SPRŠ seznámil
s některými historickými informacemi a doporučil všem starostům k této problematice
objektivní přístup. Navrhuje v případě potřeby iniciovat mimořádné SPRŠ k problematice
zdravotní péče ve výběžku a na toto jednání pozvat kompetentní zástupce KÚ.
Termín dalšího zasedání DSO SEVER je stanoven na 16.10 2015 v Mikulášovicích.
Program dnešního jednání byl vyčerpán, předseda p. Maják poděkoval všem za účast a
zasedání ukončil v 12:15 hod.

Michal MAJÁK, v.r.
předseda DSO Sever

Zapsal:
Miroslav Jemelka
tajemník DSO Sever
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