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

Zápis z 38. zasedání dne 16. září 2016,
Penzion Stará hospoda - Doubice
Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, slovo starosty Doubice
Kontrola minulých usnesení
Finanční záležitosti DSO
Organizační záležitosti DSO
Různé – náměty a připomínky starostů
Závěr

1. Zahájení:
Předseda DSO SEVER p.Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9:00 hod. 38. zasedání svazku
přivítáním přítomných a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů DSO a
zasedání je usnášení schopné. Poté předal slovo starostovi obce Doubice Ing. Janu Drozdovi.
Ing. J. Drozd – přivítal hosty a konstatoval, že obec má v současné době 104 stálých
obyvatel a rozpočet se pohybuje kolem 3mil. Kč. Starosta i místostarosta jsou neuvolněni.
V roce 2016 plánují 2x rekonstrukci místních komunikací, byl opraven objekt hasičárny
(hasiče ale nemají), v obci je funkční biocentrum, udržují několik dřevěných mostků a na
vjezdech (na soukromých objektech – souhlas majitelů) do obce je zaveden kamerový systém
(cca 70 tis. Kč) – přístup má pouze pro Policii ČR. Připravují projekt odbahnění místního
rybníka (dotace na PD 50 tis. Kč), přes dotaci ze SFŽP připravují navigační systém
(150tis. Kč), zvažují rovněž zakoupit pro všechny občany kompostéry a obecní štěpkovač
(dotace až 85%).
M. Maják - požádal přítomné o schválení navrženého programu.
Usnesení č. 1/38/2016: DSO Sever schvaluje program 38. zasedání konaného dne
16.09. 2016.
Hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel
se – 0
2. Kontrola usnesení:
M. Maják – všechny obce deklarovali projednání nových stanov DSO, ostatní body
z minulých zasedání byly splněny.
1

Znovu upozornil na připravovanou inspekční cestu do Středních Čech a na Moravu, za
účelem poznání meziobecní spolupráce a variant řešení odpadového hospodářství.
Usnesení č. 2/38/2016: DSO Sever bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
9:21 hod přichází starosta města Rumburk Ing. J.Sykáček
3. Finanční záležitosti DSO:
M. Maják – seznámil přítomné se stavy účtů - v bance MONETA (dříve Ge Money Bank) je
na účtu – 146 067,- Kč, u ČNB je na účtu – 2.186,- Kč, tento účet slouží pro dotace.
Klub cyklistiky Krásná Lípa zaslal vyúčtování a děkovný dopis z Tour de Feminin (příští
rok se uskuteční 30. ročník!!!).
KČT Mikulášovice – zaslal vyúčtování za příspěvek na Stezku odvahy.
Český svaz chovatelů, základní organizace Mikulášovice, zaslal rovněž využití poskytnutého
příspěvku.
Předložené vyúčtování odpovídá podmínkám smlouvy
Český svaz chovatelů, základní organizace Mikulášovice, žádá o poskytnutí příspěvku ve výši
5.000,- Kč na akci „České rady dětí a mládeže 72 hodin“, která se uskuteční ve dnech 14. –
16. 10.2016 v Mikulášovicích. Poskytnutý příspěvek bude sloužit k nákupu pohárů pro děti a
k dalšímu hrazení provozních nákladů.
Protipovodňová opatření (Jiříkov, Vilémov a Lobendava) – bylo telefonicky sděleno, že naše
žádost splnila hodnotící body a teď se čeká na vydání rozhodnutí, které by mělo být vydáno
na 95%. S tím je spojena SoD na zpracování povodňového plánu, který koresponduje s cenou
původní smlouvy o dílo s Envipartnerem, s.r.o.
p. P. Svoboda (Lipová) – obec bude žádat o prostředky na záměr na protipovodňových
opatření (o cca 400tis. Kč).
Rozpočtové změny roku 2016 byly zohledněny v rozpočtovém opatření č. 1/2016 DSO
SEVER, dle přílohy a důvodové zprávy.
p. P. Svoboda - navrhuje rovněž finanční půjčku (bezúročnou) na přechodné překonání
finančních nedostatku pro MAS Český sever ve výši 50tis. Kč.
Usnesení č. 3/38/2016: DSO Sever bere na vědomí a schvaluje vyúčtování:
a) z Tour de Feminin 2016 – Klub cyklistiky K.Lípa,
b) Stezky odvahy KČT Mikulášovice
c) Klubu mladých chovatelů Mikulášovice.
Usnesení č. 4/38/2016: DSO SEVER schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč
Českému svazu chovatelů, základní organizace Mikulášovice na akci „České rady dětí a
mládeže 72 hodin“, která se uskuteční ve dnech 14. – 16. 10.2016 v Mikulášovicích.
Poskytnutý příspěvek bude sloužit k nákupu pohárů pro děti a k dalšímu hrazení
provozních nákladů
Usnesení č. 5/38/2016: DSO Sever bere na vědomí splnění podmínek pro přijetí dotace
na protipovodňová opatření pro město Jiříkov a obce Lobendava a Vilémov a schvaluje
Smlouvu o dílo na zpracování povodňového plánu, který koresponduje s cenou původní
smlouvy o dílo s Envipartnerem, s.r.o.. Pověřuje předsedu DSO Sever podpisem
smlouvy.
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Usnesení č. 6/38/2016: DSO Sever schvaluje „Změnu rozpisu č. 1/2016 DSO SEVER“ dle
předloženého návrhu, včetně důvodové zprávy.
Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 7/38/2016: DSO Sever schvaluje bezúročnou půjčku ve výši 50 tis. Kč pro
MAS Český sever a pověřuje předsedu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se – 0
4. Organizační záležitosti DSO:
Byla předložena nabídka na projekt „Virtuální procházka Šluknovskem (R.Exner) - DSO bere
na vědomí a je na zvážení každé obce se této nabídce věnovat.
Usnesení č. 8/38/2016: DSO Sever bere na vědomí nabídku na „Virtuální procházku
Šluknovskem“.
M. Maják – seznámil přítomné s nabídkou bezplatné propagace v magazínu Cechu
cestovního ruchu (koordinátor p. ZIKA), rovněž zde se může každá obec rozhodnout
samostatně.
Aplikace Česká obec (p. Jedlinský), zapojen je zatím Jiříkov a Šluknov, ostatní obce jsou
s tímto projektem rovněž seznámeny a budou se rozhodovat s přistoupením samostatně.
DSO SEVER obdrželo dopis z Města Šluknov, že se nezapojí do meziobecní spolupráce
(výběrové řízení) v rámci odpadového hospodářství a nadále bude odpady řešit v současném
režimu, o tom rozhodlo zastupitelstvo. Pro ostatní menší města a obce, se bude dál
připravovat společné výběrové řízení na svoz odpadů, ve smyslu zpracované studie.
Mgr. E. Džumanová (Šluknov) – komentář a zdůvodnění rozhodnutí zastupitelstva, předloží
na samostatném jednání SPRŠ 7.10.2016. Nevylučuje případnou spolupráci SPRŠ a TS
Šluknov, bude však nutné postupovat ve smyslu nového Zákona o zadávání veřejných
zakázek.
p. P. Svoboda – město Varnsdorf již zaslalo všem členským obcím návrh a harmonogram na
zpracování společné veřejné zakázky k řešení odpadového hospodářství ve výběžku. Všechna
zastupitelstva v rámci SPRŠ by se měla k návrhu města Varnsdorf vyjádřit, zda podporují
návrh na společné výběrové řízení ve smyslu předloženého námětu. Rovněž bude nutné
průběžně přehodnotit současné smluvní vztahy v rámci odpadového hospodářství obcí.
p. H. Raichart (Vilémov) – zastupitelstvo obce již schválilo námět společného výběrového
řízení na svozovou firmu.
p. V. Vykoukal (Velký Šenov) – seznámil všechny zastupitele s výsledky „Studie
optimalizace odpadového hospodářství …“, je pověřen zastupovat město, souhlasí se
společným výběrovým řízením na záležitosti spojené s odpadovým hospodářstvím. Problém
je zatím s placením společného koordinátora. Velký Šenov připravuje výstavbu nového
sběrného dvora.
p. M. Maják – na SPRŠ je pozván ing. Budínský + 4 kompetentní osoby (ČEZ) k řešení
přivaděče 110 kV do výběžku.
Na příští jednání DSO je potřeba navrhnout kandidáty na „Milanovu cenu“, pro
prosincové zasedání SPRŠ!
Usnesení č. 9/38/2016: DSO Sever doporučuje členským obcím projednat ve svých
zastupitelstvech námět na meziobecní spolupráci a společné výběrové řízení na svozovou
firmu v rámci odpadového hospodářství Šluknovska.
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5. Různé – náměty a připomínky starostů
p. F. Moravec (Staré Křečany) – upozornil na zvyšující se trend v drogové oblasti na
výběžku a problematiku špatně řešených opatření v rámci tzv. „technopárty:! Navrhuje tyto
záležitosti projednat rovněž při příštím jednání SPRŠ a seznámil přítomné se svými
zkušenostmi. Je připraven všem obcím osobně pomoci s řešením potíží při průběhu
„technoparty“, včetně spolupráce s Policií ČR.
Ing. Sykáček (Rumburk) – v průběhu 38. nebo 39. týdne je patrně připravována „technoparty
v okolí Rumburku, proběhne koordinační jednání mezi majiteli pozemků, městem a
kompetentními orgány.
Město Rumburk nemá v současné době tajemníka MěÚ, touto funkcí je pověřen pan Jiří
Jelínek.
Mgr. E. Džumanová (Šluknov) – ani schválená (MV) a dobře připravená Obecně závazná
vyhláška města nedokázala ukončit „technopárty“, která proběhla na Šluknovsku!!!
Organizátoři měli smlouvu s majitelkou pozemku!
Upozornila také na pokračující migraci sociálně slabých obyvatel z celé republiky, Slovenska
i vracejících se z Velké Británie do oblasti Šluknovska.
Na prosincové zasedání SPRŠ budou pozvání zástupci Krajské a Okresní Policie ČR k řešení
bezpečnostní situaci na Šluknovsku.
Příští jednání DSO SEVER se uskuteční ve čtvrtek 27.10. 2016 od 9:00 hod. v Lipové.
Program dnešního jednání byl vyčerpán, předseda p. Maják poděkoval všem za účast a
zasedání ukončil v 11:45 hod.

Zapsal:
Miroslav Jemelka
tajemník DSO Sever

Michal Maják v.r.
předseda DSO Sever

V Dolní Poustevně 20.09 2016
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