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

Zápis z 34. zasedání dne 15. ledna 2016
ve Střední zdravotnické škole a Obchodní akademii,
Rumburk
Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
1. Zahájení
2. Organizační záležitosti:
- projednání žádosti města Rumburk o vstup do DSO SEVER, představení
města (ing. Sykáček)
- informace o projektu „Protipovodňová opatření“ obcí DSO SEVER
- ER LABE – projednání možnosti vstupu DSO SEVER
3. Kontrola plnění minulých usnesení
4. Finanční záležitosti
5. Ostatní – náměty a připomínky starostů
6. Projekt „Řízení zdravotnických organizací“ (PaedDr. Bc. M. Jirsák, vedení
LNaP Rumburk)
7. Závěr
1. Zahájení:
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9:00 hod. 34. zasedání svazku
přivítáním přítomných.
2. Organizační záležitosti:
M. Maják - na základě usnesení zastupitelstva města Rumburk, kterého se osobně zúčastnil,
přednesl žádost města Rumburk o vstup do DSO Sever (viz. příloha).
Usnesení č. 1/34/2016: Členové DSO Sever schvalují vstup města Rumburk do DSO
Sever.
Hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se - 0
Ing. J. Sykáček (Rumburk) – poděkoval přítomným za přijetí do DSO Sever a krátce
představil město a jeho další záměry na rozvoj, včetně stabilizace Lužické nemocnice (LNaP)
Rumburk. Mají záměr zavést průhledná výběrová řízení. Město rovněž jako ORP požádalo o
vstup do SMO ČR a Hospodářské a sociální rady Děčínska. Následně předal slovo
místostarostovi Rumburku p. Pimparovi, který představil investiční záměry města Rumburk.
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p. J. Pimpara (1. místostarosta Rumburk) - potvrdil zájem města o využití dotačních zdrojů,
mezi největší žádosti řadí: - Florián 122, s městem Löbau, zaměřeno proti živelným
pohromám (předpoklad čerpání 1,1 mil euro), z OPŽP žádají o fin. prostředky na
rekonstrukce technologie Zimního stadionu – cca 10 mil. Kč, (letošní zimu stadion uzavřen),
samostatně žádají o dotaci na výstražný protipovodňový systém z OPŽP (cca 13 mil. Kč),
dále připravují v průběhu dvou let, rekonstrukci atletického stadionu z prostředků MŠMT,
náklady cca 30 mil. Kč), připravují zateplení ZŠ Tyršova (nově rovněž s rekuperací), zde
rovněž zvažují hradit veškeré finance z vlastních zdrojů, připravují revitalizaci sídliště (za
náměstím), úpravy a rekonstrukce chodníků, včetně chodníku a cyklostezky do průmyslové
zóny, průběžně řeší škody a náměty jako další protipovodňová opatření. Zpracovávají Proj.
dokumentace na některé mosty, dva pečovatelské domy, včetně rekonstrukcí bytového fondu.
Dalším investičním záměrem je rozhledna na „Strážném vrchu“.
M. Maják seznámil přítomné s programem a požádal o doplnění, popř. jiné návrhy.
Usnesení č. 2/34/2016: DSO Sever schvaluje program 34. zasedání dne 15.01. 2016
Hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se - 0
3. Kontrola plnění minulých usnesení:
M. Maják – DSO požádal o dotaci v rámci „protipovodňových opatření“, ke kterému musel
být zřízen certifikát el.podpisu, ER Labe avizoval možnost vstupu DSO Sever, ovšem za
podmínek stejných jako pro ostatní členy (3,-Kč/občan), což by činilo v případě DSO přes
100tis. Kč. DSO doporučuje možnost vstupu do EL Labe každé obci projednat samostatně.
Byl rovněž proveden převod finančních prostředků (56 tis. Kč) z ČNB na účet v GE MONEY
Bank, které byly zapůjčeny v rámci projektu Meziobecní spolupráce.
Ostatní úkoly z minulých zasedání byly splněny.
Usnesení č. 3/34/2016: DSO Sever rozhodlo nevstupovat do ER Labe jako celek.
Hlasování: pro - 8 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 4/34/2016: DSO Sever bere na vědomí kontrolu plnění minulých usnesení.
Hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se - 0
4. Finanční záležitosti:
M. Maják – zůstatek na účtu u GE MONEY Bank k 31.12. 2015 je 52.368,01 Kč, u ČNB pak
58.287,07 Kč. Dále přednesl návrh a výklad k rozpočtovému opatření č.3, viz příloha.
Navrhuje pro fi. CSSC Rudník u Prahy proplatit cestovní výlohy spojené s přípravou nového
plánu odpadového hospodářství na Šluknovsku v hodnotě 3.025,- Kč. Dále předložil
vyúčtování dotace „Retro První máj 2015“ od organizace MOPEDOSTORPEDOS o.s.
Mikulášovice. Zatím není vyúčtování příspěvků z Lipové, Jiříkova a KČT Mikulášovice
(nutné dokončit do 31.1.2016).
p. P. Svoboda – požaduje, aby do příštího jednání byl předložen písemný doklad o vyrovnání
příjmů a výdajů za rok 2015.
Usnesení č. 5/34/2016: DSO Sever projednalo rozpočtové opatření č. 3/2015 DSO
SEVER a zároveň rozpočtové opatření č. 3/2015 DSO SEVER dle předloženého návrhu
schvaluje (viz příloha).
Hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se - 0
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Usnesení č. 6/34/2016: DSO Sever schvaluje úhradu faktury č. 150100016 za prezentaci
k odpadovému hospodářství ve výši 3.025,- Kč společnosti CSSC a.s. Příčná 726,
252 19 Rudná u Prahy.
Hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 7/34/2016: DSO Sever bere na vědomí vyúčtování dotace „Retro První máj
2015“.
5. Ostatní – náměty a připomínky starostů:
p. M. Maják – MAS Český sever, z.s., požádala o součinnost v rámci podání žádosti do
Programu obnovy venkova pro rok 2016 (MMR)“ titul č. 3 Podpora spolupráce obcí na
obnově a rozvoji venkova, která se týká 2. odborných seminářů a výjezdního zasedání,
s cílem řešit odpadové hospodářství, energie, pozemkové úpravy, hospodaření s vodou apod.
p. F. Moravec (Staré Křečany)– otevřel otázku veřejnoprávních smluv mezi obcemi a ORP
ve věci speciálního stavebního úřadu (pozemní komunikace). Znovu otevřel složitou
problematiku opatrovnictví.
Ing. J. Sykáček (Rumburk) – postupně uzavírají veřejnoprávní smlouvy s některými městy a
obcemi a jsou připraveni spolupracovat se všemi zájemci (cena 2:000,-Kč/případ), vše však
musí schválit také zastupitelstva města Rumburk a žadatelské obce.
Ing. Z. Linhart (senátor) – na konkrétních příkladech objasnil možnosti a systém práce
senátu, SMO ČR neplní svou povinnost odpovědně připomínkovat návrhy změn - novel
nových zákonů. Poukázal rovněž na problematiku a zkušenosti s inkluzivním vzděláváním,
včetně špatného postupu při čerpání evropských dotací a stavu státní správy.
Mgr. E. Džumanová (Šluknov) – Evropské dotace mnohdy přicházejí tam, kde jich není
třeba, stále se měnící pravidla vedou k úvaze, zda vůbec do některých dotací vstoupit a nebo
lépe investovat jen z vlastních prostředků. Systém opatrovnictví rovněž městu způsobuje
průběžné problémy.
p. P. Svoboda (Lipová) – obec Lipová podporuje cyklistický závod Tour de Feminin
navrhuje, aby v letošním roce byl příspěvek DSO Sever na tento závod 40 tis. Kč a příští rok
(30 ročník) přispět 50 tis. Kč.
10:28 hod přichází Ing. M. Trojanová, starostka města Mikulášovic.
p. M. Maják – navrhuje výši příspěvků do DSO Sever na rok 2016 ve výši 5,-Kč/občan.
Usnesení č. 8/34/2016: DSO Sever schvaluje součinnost s MAS Český sever z.s., v rámci
podání žádosti do Programu obnovy a rozvoje venkova pro rok 2016.
Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 9/34/2016: DSO Sever schvaluje podání žádosti do Programu obnovy a
rozvoje venkova na rok 2016 s názvem akce „Získávání zkušeností u sousedů“.
Hlasování: pro – 9 proti 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 10/34/2016: DSO Sever schvaluje výši členského příspěvku na rok 2016 ve
výši 5,-Kč/občan.
Hlasování: pro – 9 proti 0 zdržel se – 0
6. Projekt „Řízení zdravotnických organizací“:
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PaedDr. Bc. M. Jirsák – představil projekt „Řízení zdravotnických zařízení“, a provedl
prezentaci, včetně výzvy ke spolupráci. V rámci projektu starostové zaslali několik otázek
k řízení konkrétního zdravotnického zařízení ve šluknovském výběžku a to k „Lužické
nemocnici a polikliniky, a.s. Rumburk“. Přítomni byli zástupci LNaP, Ing. K. Schäfer
(předseda představenstva), Mgr. L. Pokorný (místopředseda představenstva), Ing. P. Urban
(ekonomicko-organizační náměstek ředitele, kteří na zaslané otázky odpovídali. Následně
proběhla diskuse k současné situaci v LNaP.
Ing. K. Schäfer (předseda představenstva LNaP) – provedl výklad současného stavu Lužické
nemocnice, hospodářský rok 2015 bude celkově lépe hodnocen (po roční sumarizaci) než rok
2014, bude menší ztráta než byla plánovaná (-18 mil. Kč), ekonomika zařízení se zlepšuje.
Získali finanční příspěvek od obcí Doubice a Staré Křečany. VH společnosti bude 14.6.2016.
Postupně upravují platy středního zdravotnického personálu a zvažuji spolupráci s vhodným
strategickým partnerem. Společnost chce finančně podpořit studenty SZŠ s cílem stabilizace
v regionu. Do budoucna se společnost ani město nebrání případné spolupráci s 1. Krajskou
zdravotní.
Program zasedání byl vyčerpán, předseda p. M. Maják poděkoval všem za účast a zasedání
ukončil v 11:57 hod.
Termín dalšího zasedání DSO Sever je stanoven na 11.03.2016. Podle harmonogramu by se
mělo uskutečnit v Dolní Poustevně, jako náhradník byla určena obec Staré Křečany. Bude
upřesněno pozvánkou.

Zapsal:

Michal Maják, v.r.
předseda DSO Sever

Miroslav Jemelka, v.r.
tajemník DSO Sever

V Dolní Poustevně 22.01. 2016
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