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

Zápis z 39. zasedání dne 4. listopadu 2016,
Penzion „Pod Lípou“ - Lipová
Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, slovo starosty obce Lipová
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. 39. zasedání svazku
přivítáním přítomných a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů DSO a
zasedání je usnášení schopné. Poté předal slovo starostovi obce Lipová, p. P. Svobodovi.
P. Svoboda – přivítal hosty a konstatoval, že v roce 2015 dokončili II. etapu kanalizace (cca
80 mil.Kč), zbudovali nové veřejné osvětlení (LED – dobrá zkušenost) a připravují další
etapu rekonstrukce VO. Letos zrekonstruovali 19 křížků (cca 920 tis.Kč) a připravují
pokračování na rok 2017 s cílem rekonstrukce dalších 19 malých sakrálních památek. Velkou
zátěží pro obec byl nedostatek pracovníků na VPP (bylo nutno dotovat obecní částkou cca
600 tis. Kč pro zaměstnance na některé z forem dohod). Významně se v obci rozšiřuje
problematika drog, negativně se rovněž projevila mezi občany neohlášená technoparty v části
obce Liščí. Klesá vlastní aktivita a zájem občanů o veřejnou činnost.
Zastupitelstvo obce zvažuje otázku navýšení nájmů obecních bytů, zvýšení ceny za odpady
(z 450,- Kč/osoba na 500,-Kč/osoba), dále aktuálně řeší záměr navýšení daně z nemovitostí
(nyní koeficient 1, nový návrh je 2-3).
Rozpočet obce Lipová je 7 mil. Kč.
9:17 hod. přichází p. Kittel (Rumburk)
M. Maják - požádal přítomné o schválení navrženého programu.
Usnesení č. 1/39/2016: DSO Sever schvaluje program 39. zasedání konaného dne
16.09. 2016 v Lipové.
Hlasování: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
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2. Kontrola usnesení:
M. Maják – všechny body předchozích usnesení jsou splněny.
Usnesení č. 2/39/2016: DSO Sever bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
3. Finanční záležitosti DSO:
M. Maják – seznámil přítomné se stavy účtů - v bance MONETA (dříve Ge Money Bank) je
na účtu k 31.10.2016 – 89 935,21 Kč, u ČNB je na účtu – 2.166,07 Kč (tento účet slouží pro
dotace).
V roce 2017 proběhne již 40. ročník Tour de Feminin.
Pí. Hoťová (ekonom DSO) – bylo předloženo plnění rozpočtu k 30. 9. 2016, předložen
přehled poskytnutých příspěvků a platby za služby. Dále byl předložen návrh rozpočtového
opatření č. 1, který se týká dotace z MMR na výjezdní zasedání (ve spolupráci s MAS Český
sever, z.s),
Byla rovněž předložena pravidla rozpočtového provizoria DSO na rok 2017 a proveden
výklad. Rozpočet by měl být schválen nejpozději do konce dubna 2017.
Požadavky na finanční příspěvky z rozpočtu na rok 2017 je nutno zaslat ještě před jeho
schválením!
Usnesení č. 3/39/2016: DSO Sever bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za období
01.2016 – 09.2016.
Hlasování: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 4/39/2016: DSO Sever schvaluje rozpočtové opatření č. 1 (viz příloha
z 3.11.2016).
Hlasování: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 5/39/2016: DSO Sever schvaluje předložená „Pravidla rozpočtového
provizoria na rok 2017“.
Hlasování: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
9:30 hod. odchází pí. Hoťová
4. Organizační záležitosti DSO:
M. Maják – prosí o návrhy na tzv. „Milanovu cenu“, podle pravidel by návrh měl předložit
DSO Tolštejn, který předběžně preferuje starostu obce Chřibská p. J. Machače. DSO Sever
podpoří vlastní návrh DSO Tolštejn.
Ing. M. Kučera (MAS Český sever, z.s.) – 6.12. 2016 proběhne ve Varnsdorfu valná
hromada MAS, poděkoval za finanční podpory od jednotlivých měst a obcí (4 měsíce bez
jiných finančních zdrojů!, nyní je skluz cca 2.měsíční.). Na ČS Spořitelně rovněž proběhlo
úspěšné jednání o možnosti úvěru pro MAS na MAPy, do konce roku by měla být otázka
předfinancování dořešena.
Všechny formální připomínky ke „Strategii“ MAS jsou v zásadě vypořádány,
Běží zpracování interních postupů, první výzva by měla být vyhlášena (chodníky a
cyklotrasy- IROP) v průběhu 1-2- 2016. MAS bude průběžně – měsíčně, vydávat informace
k dotačním možnostem pro města a obce.
9:50 hod. přichází starostka města Šluknov, pí. E. Džumanová
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Ing. Z. Linhart (senátor) – připomíná, jako námět, že při zakládání MAS byla nepsaná
dohoda o příspěvku měst a obcí ve výši 2-3% ze získané (dotační) částky do rozpočtu
MAS.
Ing. T. H. Pelc - (Vlapon Innovation, s.r.o.) – přednesl a předložil v písemné formě
prezentaci projektu nazvaného „Plánuj výlety (viz příloha zápisu).
Ing. Tomáš Haras Pelc
obchod
e: obchod@vlapon.com
m: +420 739 210 175
a: Dědinova 1989/18, 148 00, Praha
w: www.planujvylety.cz, www. vsekolem.cz

10:10 hod. přichází starosta města Rumburk, ing. J. Sykáček
M. Maják – informoval o návštěvě p. Kratochvíla (tel.: 603 866 692,
kratochvíl@daruma.cz)) , fi DARUMA, který nabízí prezentaci obcí na infopanelu v Děčíně.
Doporučuje, aby řešila každá obec samostatně.
F. Moravec – v souvislosti s „Technoparty“ ve Šluknově vyzvala obec občany na předání
podnětů, které by se týkaly této akce, obec následně zvažuje podání společné žaloby na
pořadatele.
Ing. Z. Linhart – seznámil přítomné s prací v senátu, navrhuje vypracování nového dopisu
na centrální orgány státu, v souvislosti se složitými podmínkami života a práce v lokalitě,
včetně propadu HDP, bezpečnosti apod. ČŠI nutí – nesmyslně - školy, sčítat romské žáky !
Mgr. E. Džumanová – neregistrují na komisi pro přestupky pokles těchto činů ve výběžku.
Přibývá varen drog (u cizinců) z nových levných materiálů, dostupných i pro sociálně slabé
občany. Poukázala také na novou povinnost sčítání romských dětí ve třídách.
P. Svoboda – upozornil na tzv. „vyrovnávací“ platby v Domovech důchodců, kdy např.
Krajský úřad hradí max. 90% nákladů, ostatní musí zaplatit obec (pro Lipovou 1,5 mil.Kč!),
existuje možnost převzetí těchto zařízení K.Ú !., jedná se o složitou problematiku a
doporučuje na příští jednání pozvat zástupce kraje.
Na prosincové zasedání SPRŠ (16.12. 2016, Lobendava) budou pozvání zástupci Krajské
a Okresní Policie ČR k řešení bezpečnostní situaci na Šluknovsku a Ministr ŽP Ing. R.
Brabec.
Příští jednání DSO SEVER se uskuteční v pátek 13.01. 2016 od 9:00 hod. v Jiříkově.
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 07. 11. 2016
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