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

Zápis z 33. zasedání dne 5. listopadu 2015 v Penzionu
Balnika - Mikulášovice
Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
1. zahájení, slovo starostky města Mikulášovic
2. kontrola minulých usnesení
3. finanční záležitosti DSO
4. organizační záležitosti DSO
5. ostatní – náměty a připomínky starostů
6. závěr
Usnesen č. 1/33/2015: DSO Sever schvaluje program zasedání dne 5. listopadu 2015
Hlasování:

pro – 7

proti – 0

zdržel se – 0

1. Zahájení: předseda DSO SEVER p.Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9:00 hod. 33.
zasedání svazku přivítáním přítomných a předal slovo pí. ing. M. Trojanové (Mikulášovice).
Město Mikulášovice vybudovalo několik parků, novou alej ke koupališti, opravili tělocvičnu,
částečně také koupaliště. Největší letošní investiční akcí je oprava kulturního domu, včetně
venkovních úprav, zde je příslib dotace z ROP Severozápad (hodnota díla je celkem cca 10
mil.Kč, spoluúčast města je 15%). Jedná se v podstatě o 1. etapu oprav. Město má rozpočet
cca 24 mil. Kč. Základní škola v Mikulášovicích letos slaví 130. výročí založení.
2. Kontrola usnesení:
M. Maják - úkoly z minulého zasedání ve Vilémově byly splněny. Konstatoval, že předseda
ER Labe doposud nezaslal slíbené stanovisko k možnosti vstupu DSO do Euroregionu, bude
urgováno. Obce by měly rovněž samostatně projednat eventuální možnosti vstupu do tohoto
ER. Zatím stále trvá úkol k problematice protipovodňových opatření. Krajský úřad Ústeckého
kraje, odbor kontroly uložil DSO pokutu ve výši 1.000,-Kč, za pozdní dodání (dovolená
předsedy DSO) výsledku přezkoumání hospodaření. M. Maják bude dál osobně komunikovat
s dodavatelskou firmou ohledně dohodnutých protipovodňových opatření a své poznatky
předá dotčeným obcím (Lipová, Vilémov, Staré Křečany, Jiříkov, Lobendava).
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Usnesení č. 2/33/2015: DSO Sever bere na vědomí pokračování záměru
protipovodňových opatření pro obce Lipová, Staré Křečany, Vilémov, Lobendava a
Jiříkov.
Usnesení č. 3/33/2015: DSO Sever bere na vědomí nutnost urgence na ER Labe, ohledně
možnosti vstupu DSO do tohoto uskupení.
Usnesení č. 4/33/2015: DSO Sever souhlasí s proplacením pokuty ve výši 1.000,-Kč od
Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Hlasování:

pro – 7

proti – 0

zdržel se – 0

3. Finanční záležitosti DSO:
M. Maják – materiály byl všem dodány, k 31.10.2015 je na účtu u ČNB 128.989,77 Kč, u
GE MONEY je stav účtu 66.770,22 Kč. V rámci ukončení projektu 11/2015) „meziobecní“
spolupráce pověřuje DSO předsedu a ekonomku prověřit zůstatky a převody v rámci projektu
MOS. Byla podána informace o rozpočtovém opatření č. 2 (viz příloha), návrh na pravidla
rozpočtového provizoria na rok 2016 (viz příloha) a rozpočtový výhled na roky 2017 až 2021.
K jednotlivým bodům proběhla věcná diskuze.
Navrhl rovněž, aby inventarizační komise pracovala ve složení ing. Trojanová, p. Moravec,
zdůraznil prověření otázky „zásněžek“, ekonomka p. Hoťová bude informována.
MAS Český sever zaslal fakturu za členský příspěvek ve výši 500,- Kč.
Dále obec Lipová žádá o příspěvek na „Lipovský dřevák 2015“ ve výši 10.000,-Kč.
Klub cyklistiky Krásná Lípa předložil vyúčtování v souvislosti s příspěvkem DSO Sever (33
tis. Kč), rovněž Klub českých turistů Rumburk předložil své vyúčtování na 36. ročník „Stezky
odvahy“ (3 tis. Kč).
Všechny dotace musí být s konečnou platností vyúčtovány do konce ledna 2016
Usnesení č. 5/33/2015: DSO Sever bere na vědomí stavy účtů u ČNB a GE MONEY.
Usnesení č. 6/33/2015: DSO Sever bere na vědomí ukončení projektu „meziobecní“
spolupráce a pověřuje předsedu a ekonomku konsolidovat a prověřit zůstatky a převody
realizované v rámci projektu.
Hlasování:

pro – 7

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 7/33/2015: DSO Sever souhlasí s předloženým návrhem „Rozpočtového
provizoria na rok 2016“.
Hlasování:

pro – 7

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 8/33/2015: DSO Sever souhlasí s předloženým návrhem rozpočtového
opatření č. 2/2015.
Hlasování:

pro – 7

proti – 0

zdržel se – 0
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Usnesení č. 9/33/2015: DSO Sever schvaluje rozpočtový výhled svazku na roky 2017 –
2021.
Hlasování:

pro – 7

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 10/33/2015: DSO Sever schvaluje inventarizační komisi ve složení ing. M.
Trojanová, p. F. Moravec.
Hlasování:

pro – 7

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 11/33/2015: DSO Sever souhlasí s proplacení faktury v hodnotě 500,- Kč od
MAS Český sever za členský příspěvek.
Hlasování:

pro – 7

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 12/33/2015: DSO Sever schvaluje příspěvek 10.000,-Kč na akci „Lipovský
dřevák“.
Hlasování:

pro – 7

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 13/33/2015: DSO Sever bere na vědomí vyúčtování dotace ve výši 33 tis. Kč
od Klubu cyklistiky Krásná Lípa a vyúčtování dotace v hodnotě 3 tis. Kč od Klubu
českých turistů Rumburk.
4. Organizační záležitosti:
p. Maják – po dohodě s DSO Tolštejn navrhuje za rok 2015 na „Milanovu cenu“ DSO
Sever. Předseda obdržel návrh z města Šluknov – Mgr. Džumanové, na starostku města
Mikulášovice, paní ing. Milušku Trojanovou. V odůvodnění se píše, že se jedná o velmi
akční a aktivní starostku, za kterou je práce v obci skutečně znát, získává dotace, např.
z ROPu Severozápad na opravu kulturního domu, navíc si spoustu projektů administruje
sama. Další aktivní práce je rovněž ve městě vidět, postupná oprava koupaliště, rozvoj veřejné
zeleně a velmi pozdvihla kulturní život v obci.
p. Maják zajistí zpracování dřevěného prkénka, p. Jemelka zajistí příslušný dekret.
Od města získal požadavek, týkající se možného vstupu města Rumburk (nyní pouze v SPRŠ)
do DSO Sever. Tento požadavek byl již písemně vyřízen.
Zároveň připomněl schválený příspěvek SPRŠ (175 tis. Kč bez DPH) na smlouvu s EKOKOMem „Optimalizační studii OH Šluknovska“. Příspěvek obcí bude rozpočítán podle počtu
obyvatel k 1.1.2015. Doporučuje proto všem obcím počítat s částkou cca 4,-Kč/obyvatele
při přípravě rozpočtu na rok 2016, částka bude jednorázově uhrazena po předání díla
v průběhu 6/2016, k tomuto bodu proběhla rovněž obsáhlá diskuze.
p. H. Raichart (Vilémov)– doporučuje schválit navrženou kandidátku na „Milanovu cenu“
ing. M.Trojanovou
p. Mgr. Džumanová - pracuje v monitorovacím výboru ER NISA, ve Šluknově připravují
také novou vyhlášku o odpadech.
p. ing. Sykáček (Rumburk) – město má zájem vstoupit i jako ORP do DSO Sever ( od
1.1.2016), dále do HSRD i do SMO ČR. Vše bude ještě projednáno na Radě a Zastupitelstvu
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města Rumburk. Zároveň požaduje na jednání Zastupitelstva města Rumburk (26.11. nebo
17.12) zástupce DSO Sever.
p. F. Moravec (Staré Křečany) – analýza odpadového hospodářství, zpracovaná ing.
Slavíkem pro MOS v rámci MAS byla provedena ve výborné kvalitě. Křečany připravují
nový sběrný dvůr.
p. V. Vykoukal (Velký Šenov) – poukazuje na nutnost včasných výsledků z „Optimalizační
studie OH Šluknovska“, v souvislosti s připravovanými opatřeními jednotlivých obcí, včetně
případné další udržitelnosti projektů.
ing. M. Jemelka – provedl malou rekapitulaci výsledků z „Infocesty“ na Jižní Moravu.
10:16 hod. přichází ing. Jirsák
p. M. Maják – seznámil s dopisem ze SMO ČR ohledně projektu „Centra společných služeb
obcí“ (CSS). DSO Tolštejn se do tohoto záměru nebude zapojovat. Doporučuje nevyužit
možností na zřízení CSS podle metodiky SMO ČR, ale přímo – finančně- podpořit MAS od
dobrovolných svazků.
Dále seznámil s možností dotačního titulu v rámci školení zaměstnanců na úřadech, ve vazbě
na Operační program „Zaměstnanost“. Příslušný materiál byl projednán a předán ing.
Sykáčkovi (ORP Rumburk), který prověří možnosti využití tohoto námětu a na příštím
jednání SPRŠ nebo DSO předá další informace.
p. H. Raichart – Od letošního roku MAS Český sever plní příkladně své poslání, doporučuje
využít její kapacity (popřípadě personálně rozšířit) jako náhradu za plánovaná (centrum
společných služeb (CSS), včetně příspěvků měst a obcí, podle požadavků vedení MAS (např.
ceník poskytovaných služeb apod.).
p. Maják – otevřel problematiku nových jízdních řádů a požádal o zhodnocení uplynulého
období. V rámci Jiříkova jsou návrhy nových jízdních řádů bez problémů.
p. Raichart –. Složité jednání s K.Ú. odborem dopravy, protože současné připomínky se
mohou do nových jízdních řádů zapracovat až v průběhu příštího roku, ne však do současně
avizovaného jízdního řádu. Samostatně jedná s p Jelínkem (K.Ú.) o případných úpravách a
seznámil přítomné s dopisem z Krajského úřadu.
p. F. Moravec – řeší stále otázku složitého spojení do Rumburku v rámci tzv. základní
obslužnosti. Cítí komplikace v dopravě ve vazbě na aktivity OPS České Švýcarsko.
Doporučuje stále udržovat železniční trať směr Ebersbach.
p. M. Maják – doposud není uzavřena nájemní smlouva s novým majitelem na Domov
důchodců v Jiříkově z důvodů neúměrných finančních požadavků. Připravují nový projekt na
domov pro seniory a mají dva potencionální zájemce jako investory i na provozování.
Investoři však chtějí záruky, že se na Šluknovsku nebudou budovat žádná nová podobná
zařízení. Žádá o informace, zda okolní města a obce neplánují výstavbu obdobných
investičních akcí.
p. H. Raichart – SBDO Průkopník zvažuje do budoucna výstavbu určitého typu bydlení pro
seniory. Vnímají převis žádostí o bydlení od starších občanů, v souvislosti se stárnutím
populace ve výběžku.
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Usnesení č. 14/33/2015: DSO Sever navrhuje na udělení „Milanovy ceny“ starostku
města Mikulášovic, paní ing. Milušku Trojanovou.
Hlasování:

pro – 7

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 15/33/2015: DSO Sever bere na vědomí příspěvek SPRŠ (175 tis. Kč bez
DPH) na vypracování „Optimalizační studie odpadového hospodářství Šluknovska“ pro
firmu EKO-KOM.
Usnesení č. 16/33/2015: DSO Sever bere na vědomí zájem města RUMBURK o vstup do
dobrovolného svazku obcí.
Usnesení č. 17/33/2015: DSO Sever nevyužije možnosti zřízení „Centra společných
služeb obcí“ ve smyslu nabídky SMO ČR a doporučuje finančně podpořit v tomto
smyslu MAS Český sever, z.s.
Hlasování:

pro – 7

proti – 0

zdržel se – 0

5. Ostatní – připomínky a náměty starostů:
PaedDr., Bc. Milan Jirsák - seznámil členy Sdružení s nově vytvořeným vzdělávacím
modulem, který vznikl ve spolupráci Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie,
Rumburk a Univerzity Pardubice za podpory EU a příslušných orgánů Ústeckého kraje rámci
projektu CZ.1.07/3.2.06/03.0012 - Řízení zdravotnických organizací – viz prezentace.
Nad kurzy v rámci tohoto projektu převzal záštitu RSDr. Stanislav Rybák, 1. náměstek
hejtmana Ústeckého kraje – viz příloha.
PaedDr., Bc. Milan Jirsák zároveň nabídl možnost pro členy Sdružení se do tohoto projektu
zapojit.
Kontaktní osoba:
PaedDr., Bc. Milan Jirsák, projektový manažer
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace
Františka Nohy 959/6
408 30 Rumburk
Email: jirsak.m@seznam.cz
Telefon: +420 777 163 369 +420 773 798 363
p. F. Moravec – vítá dodanou metodiku z Ministerstva vnitra na opatrovnictví, problémy
s opatrovnictvím řeší dál soudní cestou. Zároveň dále doporučuje obcím přizvat si na jednání
zastupitelstev vedení Lužické nemocnice, k objasnění možností další spolupráce.
p. H. Raichart – zastupitelé Vilémova zatím neodsouhlasili finanční příspěvek Lužické
nemocnici, vyčkají na většinový názor obci z DSO Sever.
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p. M. Maják – SPRŠ již zaslalo dopis hejtmanovi Ústeckého kraje a všem krajským
zastupitelům (v kopii) s požadavkem na řešení zdravotní péče na Šluknovsku, na příští
jednání SPRŠ by se měl dostavit z pověření hejtmana p. Severa a p. Rybák.
p. ing. Sykáček – Krajský úřad již částečně finančně Lužické nemocnici pomohl, dále
připravuje do zastupitelstva města Rumburk návrh na další finanční dotaci pro nemocnici ve
výši 6 mil. Kč.
pí. Mgr. E. Džumanová – je nutno prověřit, zda finanční příspěvky od obcí do akciové
společnosti (nemocnice) nejsou za hranicí zákona.
Termín dalšího zasedání DSO SEVER je plánován na pátek 15. ledna 2015 od 9:00 hodin
v prostorách Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie Rumburk, včetně setkání s
vedením Lužické nemocnice s poliklinikou a.s. Rumburk.

Program dnešního jednání byl vyčerpán, předseda p. Maják poděkoval všem za účast a
zasedání ukončil v 12:27 hod.

Zapsal:
Miroslav Jemelka
tajemník DSO Sever

Michal Maják v.r.
předseda DSO Sever

V Dolní Poustevně 10.11. 2015
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