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

Zápis z 35. zasedání dne 24. března 2016 v Centru
setkávání – Dolní Poustevna
Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
1. Zahájení, představení města Dolní Poustevna
2. Kontrola minulých usnesení
3. Finanční záležitosti DSO (vyúčtování příspěvků 2015, nové žádosti, návrh
rozpočtu DSO na rok 2016)
4. Organizační záležitosti DSO
5. Různé – projekt zkvalitnění veřejné zprávy – ing. Marek Hartych
– náměty a připomínky starostů
6. Závěr
1. Zahájení:
Předseda DSO SEVER p.Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9:00 hod. 35. zasedání svazku
přivítáním přítomných a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů DSO a
zasedání je usnášení schopné. Poté předal slovo zástupci města Dolní Poustevna.
Ing. Miroslav Jemelka (Dolní Poustevna) – přivítal hosty a konstatoval, že v loňském roce
bylo jednou z nevýznamnějších dotačních akcí města dokončení zateplení ZŠ a PŠ G.
Pelechové (1.499.770,-Kč), oprava hřbitovní kaple (300.000,-Kč) a zřízení dvou míst
asistentů prevence kriminality (283.000,-Kč). V roce 2016 se plánuje velký přeshraniční
projekt s městem Hohenstein „Ukažme vodě hranice“, zaměřený na pořízení nové hasičské
techniky s možností stavebních úprav hasičárny (předpokládané náklady v roce 2016 cca 1015 mil.Kč, dále pak zahájení rekonstrukce půdní vestavby na II.stupni ZŠ, zbudování nového
„Skate parku (400.000,-Kč), opravy místních komunikací a výstavba chodníků u I.stupně ZŠ
a v ulici Vilémovská. Nadále bude pokračovat projekt asistentů prevence kriminality a
proběhne již 18. ročník „Mezinárodního loutkového festivalu“.
M. Maják - požádal přítomné o schválení navrženého programu.
Usnesení č. 1/35/2016: DSO Sever schvaluje program 35 zasedání konaného dne
24.března 2016.
Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se – 0

1

2. Kontrola usnesení:
M. Maják - bylo konstatováno, že úkoly z minulého zasedání ve Vilémově byly splněny. Na
základě podnětu KÚ ÚK k dodatku č.5 – vstup města Rumburk a počtu členů revizní komise,
byl předán všem členům návrh nových stanov DSO, zároveň byli starostové požádáni o
připomínky nebo doplnění návrhu stanov do příštího jednání DSO, popř. zaslání podnětů
(předsedovi) e-mailem. Rovněž byly všem přítomným předány účtovací dopisy za členství
v DSO za rok 2016 (5,-Kč/občan). Dále konstatoval, že DSO bylo vyřazeno ze žádosti o
dotaci na „Protipovodňový systém“ a navrhl požádat znovu o tuto dotaci v rámci 35. výzvy.
Zájem má zatím Jiříkov, Lobendava, Vilémov, popř. Staré Křečany, které se vyjádří do 1.
dubna 2016.
Usnesení č. 2/35/2016: DSO SEVER bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Usnesení č. 3/35/2016: DSO SEVER schvaluje podání žádosti o dotaci na akci
„Protipovodňový systém DSO SEVER“, v rámci 35. výzvy „Zlepšování kvality vod a
snižování rizika povodní prostřednictvím společnosti ENVIPARTNER, s.r.o. Brno.
Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se – 0
3. Finanční záležitosti DSO:
M. Maják - konstatoval, že svazek je v současné době financován v rámci „rozpočtového
provizória“. Všem členům DSO byl předán návrh rozpočtu na rok 2016 včetně závazných
ukazatelů. Návrh rozpočtu (závazné ukazatele) je nutno zveřejnit na veřejných deskách
členských obcí min. na 15. dnů, schvalování pak následně proběhne na příštím jednání
svazku. Svazek již podal daňové přiznání za rok 2015 a seznámil s vyúčtováním jednotlivých
dotací.
Zůstatky na účtech: GE MONEY Bank k 29. 2. 2016: 102 132,47 Kč,
ČNB
: 2 246,07 Kč
pí. I. Hoťová (ekonom DSO) – provedla výklad k návrhu rozpočtu, požaduje zpětnou vazbu,
že návrh rozpočtu (závazné ukazatele) byly řádně zveřejněny a ve správném termínu sejmuty
z veřejných desek (stačí e-mailem předsedovi DSO).
Usnesení č. 4/35/2016: DSO SEVER bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2016 a
vyúčtování realizovaných dotačních akcí.
Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se - 0
Usnesení č. 5/35/2016: DSO SEVER ukládá členským obcím zveřejnit návrh rozpočtu
DSO na veřejných deskách obcí po dobu minimálně 15. dnů.
Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se - 0
4. Organizační záležitosti DSO:
M. Maják – Klub cyklistiky Krásná Lípa pořádá již 29. ročník Tour de Feminin, žádají opět o
příspěvek ve stejné výši jako v roce 2015 (33 tis. Kč) na tuto akci, garantují na propagačních
materiálech logo DSO SEVER. Vzhledem k tomu, že přistoupilo město Rumburk, bylo
navrženo navýšit příspěvek DSO SEVER na 29. ročník Tour de Feminin na 36 tis. Kč. Město
Velký Šenov žádá o příspěvek ve výši 15 tis. Kč k přípravě propagačních materiálů ke
110. výročí povýšení obce na město (2017). KČT Rumburk žádá o 3. tis. Kč na „37. ročník
Stezky odvahy“. ARTE MUZICA Jiříkov žádá o 10 tis. Kč na 10. ročník Mezinárodního
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hudebního festivalu 2016. KČT Dolní Poustevna žádá o příspěvek 10 tis. Kč na 40. ročník
turistického pochodu „Severní stopou“ (v roce 2015 1600 účastníků–pochodníků).
Mikulášovice prostřednictvím starostky pí. Trojanové žádají o 3 tis. Kč na „Retro 1. Máj“
v rámci „Hvězdicové jízdy.
Dále seznámil přítomné s účtovacím dopisem SPRŠ, kam podle dohody přispívá DSO
SEVER částkou 20 tis. Kč za členské obce v DSO.
p. Maják rovněž sdělil, že podepsal dohodu o partnerství s městem Velký Šenov
(infrastruktura-stadion, hřbitov), proběhla také kontrola OSSZ Děčín v rámci zaměstnanosti
pro projektu meziobecní spolupráce – bez závad.
Usnesení č. 6/35/2016: DSO SEVER schvaluje finanční příspěvky:
1) Klub cyklistiky Krásná Lípa ve výši 36 tis. Kč na 29. ročník Tour de Feminin,
2) Městu Velký Šenov ve výši 15 tis. Kč na propagační materiály k 110.výročí
povýšení na město,
3) KČT Rumburk ve výši 3 tis. Kč na 37. ročník Stezky odvahy,
4) ARTE MUSICA Jiříkov ve výši 10 tis. Kč na 10. ročník Mezinárodního
hudebního festivalu,
5) KČT Dolní Poustevna ve výši 10 tis. Kč na 40. ročník pochodu Severní stopou,
6) organizaci Mopedostorpedos, o.s. ve výši 3. tis. Kč na „Retro 1.máj“,
7) Sdružení pro rozvoj Šluknovska ve výši 20 tis. Kč jako příspěvek za členství
v roce 2016.
Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se - 0
Usnesení č. 7/35/2016: DSO SEVER bere na vědomí podpis dohody o partnerství
s městem Velký Šenov
Usnesení č. 8/35/2016: DSO SEVER bere na vědomí kontrolu Okresní správy sociálního
zabezpečení Děčín na projekt zaměstnanosti v rámci Meziobecní spolupráce.
5. Různé – projekt zkvalitnění veřejné zprávy:
Ing. Marek Hartych (MAS Český Sever,z.s.) – provedl seznámení s projektem „Zkvalitnění
veřejné zprávy“ – dotační titul z OP „Zaměstnanost (MPSV), vhodné pro všechny obce
Šluknovska, Zaměřeno především na efektivní veřejnou správu, vzdělávání úředníků, včetně
uvolněných členů zastupitelstva a zástupců příspěvkových organizací. Celková podpora je
95%(!), ale z minimální výše celkových uznatelných výdajů 1 mil. Kč. DSO může zaštítit
obce a podat svou, vlastní žádost za svazek, aktivity však musí být zaměřeny přímo na obce –
výkon veřejné zprávy s efektivním dopadem na občany obcí. Podporovatelné např. mohou být
vzdělávací programy v oblasti zadávání veřejných zakázek, projektové a strategické řízení,
finanční řízení obcí, kybernetická bezpečnost (ochrana počítačových sítí), komunikace
s veřejností, územní plánování, nové metody řízení (Agenda 21, ISO). Vždy je nutno
vypracovat určitý strategický dokument (stačí formou SWOT analýzy). Vzdělávací projekty
mohou probíhat až 24 měsíců. MAS je navíc připravena zabezpečit případnou pomoc
všem obcím a městům (osobním kontaktem).
Ing. J. Sykáček (Rumburk) – s projektem je seznámen a zvažují zapojení v rámci pomoci
obcím v ORP Rumburk.
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p. F. Moravec (Staré Křečany), p. H. Raichart (Vilémov) – doporučují rozvinout konkrétní
spolupráci DSO SEVER s ORP Rumburk (například na sjednocení spisové agendy obcí,
společná školení obcí apod.).
pí. Ing. M. Trojanová (Mikulášovice) – byla oslovena agenturou, která školí (teoreticky i
prakticky v jednom dnu, 15 – 20 osob) prevenci proti agresivnímu chování, např. pro školy,
zdravotnictví, úřady.
p.M. Maják – navrhuje úkol pro Ing. M. Hartycha, aby připravil návrhy, v rámci znalosti
práce v samosprávě, na vhodná školení v rámci regionu (DSO SEVER), rovněž ve spolupráci
s DSO TOLŠTEJN.
p. Ing. M. Hartych – po konzultaci s předsedou DSO připraví formuláře týkající se
problematiky obcí a pokusí se vytipovat semináře na určité oblasti vzdělávání, rovněž připraví
nabídku včetně cenové kalkulace. Předal také informaci, že proběhlo 1. kolo národní dotace
na drobné sakrální památky (pro obce do 5 tis. obyvatel), zatím je vyčerpána pouze polovina
alokace, předpokládá se vypsání dodatečného kola.
Usnesení č. 9/35/2016: DSO SEVER bere na vědomí informace o projektu „Zkvalitnění
veřejné zprávy“ včetně nabídky aktivní spolupráce od MAS Český Sever, z.s.
Příští jednání DSO SVER se uskuteční v pátek 22. 4. 2016 od 9:00 hod ve Starých
Křečanech, hlavním bodem bude – schválení rozpočtu.
Další jednání SPRŠ proběhne 20. 5. 2016 v Jiříkově, pozváni budou mimo jiné, zástupci
Generálního ředitelství Úřadu práce Praha, Krajského ÚP a ředitelka ÚP Rumburk, předseda
rovněž na toto jednání pozval Ministra vnitra JUDr. Pelikána, v souvislosti s problematikou
„opatrovnictví“.

Program dnešního jednání byl vyčerpán, předseda p. Maják poděkoval všem za účast a
zasedání ukončil v 11:27 hod.

Zapsal:
Miroslav Jemelka
tajemník DSO Sever

Michal Maják v.r.
předseda DSO Sever

V Dolní Poustevně 31. 3. 2016
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