DOBROVOLNÝ SVAZEK
OBCÍ SEVER

STARÉ

DOLNÍ POUSTEVNA, DOUBICE,
JIŘÍKOV, KRÁSNÁ LÍPA , LIPOVÁ,
LOBENDAVA, MIKULÁŠOV ICE, RUMBURK,
KŘEČANY, ŠLUKN OV, VELKÝ ŠENOV, VILÉMOV

Zápis ze 49. zasedání DSO SEVER
konaného dne 13. dubna 2018,
Restaurace Dymník, 408 01 Rumburk
hostitelská Obec Staré Křečany
Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, slovo starosty obce Staré Křečany
Kontrola minulých usnesení
Mgr. Ing. Ladislav Švec, MBA – ředitel oblastního závodu SčVK Ústí nad Labem
Projekt „Příběhy našich sousedů“ – pí Lucie Syrovátková
Projekt „Efektivní veřejná správa“ – Ing. Eva Hamplová
Atletická olympiáda dětí DSO SEVER – p. Jan Rein
Opatření obecné povahy – Mgr. Dagmar Žáková
Různé, náměty a připomínky starostů
Závěr

1. Zahájení:
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9:00 hod. 49. zasedání svazku
přivítáním přítomných a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů DSO Sever
a zasedání je usnášení schopné.
M. Maják přivítal a představil pozvané hosty, a to Mgr. Ing. Ladislava Švece - MBA – ředitel
oblastního závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Ústí nad Labem,
pí Lucii Syrovátkovou – koordinátorka projektu „Příběhy našich sousedů“,
Ing. Evu Haplovou – MAS Český Sever, z.s., projekt „Efektivní veřejná správa“,
p. Jana Reina - Atletická olympiáda dětí DSO SEVER a Mgr. Dagmar Žákovou – tajemnici
ORP Rbk k Opatření obecné povahy.
Dále předal slovo starostovi hostitelské obce panu Františku Moravcovi.
F. Moravec (Staré Křečany) – Společně s paní místostarostkou paní Jindřiškou Rejzkovou
přivítali přítomné členy DSO Sever. Informovali přítomné o projektech, které Obec Staré
Křečany uskutečnila. Obec Staré Křečany v loňském roce zrekonstruovala dům pro seniory se
čtyřmi bytovými jednotkami. Zakoupeno bylo vozidlo značky Mercedes, které bude sloužit
jako víceúčelové technické komunální vozidlo. Připravuje se společné výběrové řízení
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na odpady a dle toho se bude odvíjet další strategie. V přípravě projektů byla schválena dotace
na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Brtníkách za cca 7mil. Kč. Dále dotace na odvodnění
základní školy, výstavba čističky za cca 4mil. Kč, oprava střechy za cca 4mil. Kč a víceúčelové
hřiště u základní školy za cca 3mil. Kč. Byla podepsána smlouva s generálním ředitelstvím
HZS ČR na bezplatný převod vozidla CAS 32 TATRA 815 do majetku obce. Obec Staré
Křečany má připraveny další projekty za zhruba 42mil. Kč, včetně výstavby bytových jednotek.
Dále byl podaný projekt na sběrný dvůr v rámci součinnosti.
M. Maják - požádal přítomné o schválení navrženého programu, ke kterému nebylo
připomínek a bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 1/49/2018: DSO Sever schvaluje program 49. zasedání konaného dne
13. dubna 2018 v Rumburku.
Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se – 0
2. Kontrola usnesení:
M. Maják provedl rekapitulaci usnesení ze 48. zasedání, které se uskutečnilo v Dolní
Poustevně (23.02.2018), kde nás přivítal p. Robert Holec a seznámil s děním v jejich městě.
Všechny body jednotlivých usnesení byly splněny, kde DSO Sever schválilo finanční příspěvek
ve výši 15.000,- Kč, pro Arte musica z.s., Jiříkov, na 12. ročník mezinárodního hudebního
festivalu „Varhanní duchovní hudba ve Filipově 2018“. Dále se projednávala příprava Atletické
olympiády dětí DSO SEVER, kde byly vybrány barvy triček a startovní čísla pro jednotlivá
města a obce. V různém byly projednány připomínky starostů, a to k Lužické nemocnici a
poliklinice, a.s. v Rumburku a k „Opatření obecné povahy“.
Následně bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 2/49/2018: DSO Sever bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se – 0
3. Mgr. Ing. Ladislav Švec, MBA – ředitel oblastního závodu SčVK Ústí nad Labem:
Pan M. Maják dal slovo Mgr. Ing. Ladislavu Švecovi, řediteli oblastního závodu SčVK, a.s.,
Ústí nad Labem, aby členům DSO objasnil situaci k prodloužení skupinového vodovodu
Varnsdorf z Mikulášovic do Vilémova a Dolní Poustevny.
Mgr. Ing. Ladislav Švec (ředitel oblastního závodu SčVK, a.s., Ústí nad Labem) - Hlavním
centrálním zdrojem pro zásobování Šluknovského výběžku je úpravna vody Chřibská.
Prodloužení skupinového vodovodu tzv. „Severní větví“ do Mikulášovic, Vilémova a Dolní
Poustevny bylo iniciováno již v roce 2002. Tato iniciativa byla korunována úspěchem v roce
2007, kdy bylo prodloužení zahájeno stavbou vodovodu ze Šluknova do Mikulášovic. Další
iniciativa byla zahájena na přelomu roku 2013 a 2014 s tím, že je potřeba pokračovat
a napojit všechna města Šluknovského výběžku na centrální zásobování a prodloužit přivaděč
do Vilémova a Dolní Poustevny. Rozhodnutím SVS bylo rekonstruovat úpravnu vody
Chřibská, tak aby bylo k dispozici dostatečné množství kvalitní, upravené vody pro Šluknovský
výběžek. V roce 2017 SčVK, a.s., vypracovaly investiční záměr s názvem „Dolní Poustevna
– posílení vodních zdrojů“. Tento záměr se zabývá prodloužením skupinového vodovodu
z Mikulášovic do Vilémova a Dolní Poustevny s tím, že je navržena trasa prodloužení
vodovodu, průtokové schéma a celkové bilanční posouzení. V současné době se začíná
zpracovávat dokumentace k zahájení územního řízení. Připravená trasa vodovodu je navržena
tak, aby šla maximálně po obecních a městských pozemcích a byla co možná nejrychleji
projednána. Současná etapa nepočítá s napojením Lipové, Starých Křečan ani Brtníků.
K tomuto se rozvinula rozsáhlá diskuze mezi členy DSO Sever, ze které vyplynulo zaslat nově
dopis na SVS s doplněním Krásné Lípy.
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Následně bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 3/49/2018: DSO Sever ukládá předsedovi zaslat dopis na SVS, a.s. Teplice
s požadavkem na rozšíření vodovodu (Krásná Lípa).
Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se – 0
4. Projekt „Příběhy našich sousedů“ – pí Lucie Syrovátková:
Pan M. Maják dal slovo pí Lucii Syrovátkové – koordinátorce projektu „Příběhy našich
sousedů“, která seznámila členy DSO Sever s nabídkou projektu spadajícího pod aktivity
Paměti národa. Projekt „Příběhy našich sousedů“ je již zavedený a osvědčený vzdělávací
program pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, který podporuje mediální výchovu s výukou
moderních dějin a občanskou výukou. Jeho cílem je prostřednictvím projektu
a za využití historie (vzpomínek pamětníků) reflektovat historii 20. století. Žáci se na několik
měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Na základě osobního setkání
zpracují osudy pamětníků, kteří žijí v jejich sousedství. K dispozici budou mít nejmodernější
nahrávací techniku, budou pracovat s novými technologiemi pro střih a sdílení
a využívat přitom informací z mezinárodního internetového archivu Paměti národa. Výsledky
své práce pak budou veřejně prezentovat. Projekt již úspěšně proběhl ve více než 50 městech
či městských částí po celé České republice a jejich příspěvky jsou již dnes vysílány v rozhlase
či regionální televizi. Finanční spoluúčast na projekt činí 21.600,-Kč. Tyto finanční prostředky
lze získat podporou přes MAS Český Sever.
Následně bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 4/49/2018: DSO Sever bere na vědomí informaci o projektu „Příběhy našich
sousedů“. Účast v tomto projektu je na základě rozhodnutí jednotlivých členů DSO.
Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se – 0
V 9:50 hod. opustil zasedání DSO Sever Mgr. Ing. Ladislav Švec.
V 9:56 hod. přišla na zasedání DSO Sever Ing. Eva Hamplová.
V 10:10 hod. opustila zasedání DSO Sever pí Lucie Syrovátková.

5. Projekt „Efektivní veřejná správa“ – Ing. Eva Hamplová:
Ing. E. Hamplová (MAS) nejdříve podala informaci o činnosti MAS a následně seznámila
s jednotlivými dotačními programy. Dne 9.3.2018 byla ukončena výzva č. 3 - PRV (program
rozvoje venkova), kdy bylo přijato 44 žádostí (nyní probíhá administrativní kontrola a kontrola
přijatelnosti). Požadovaná dotace je ve výši 20.497.891,- Kč.
OP Životní prostředí – Byly vyhlášeny 2 výzvy s příjmem žádostí do 29. 6. 2018, a to:
Výsadba dřevin, výzva 29. 3. 2018, celková alokace 5.953.560 Kč
Invazní rostliny, výzva 29. 3. 2018, celková alokace 6.000.000 Kč
OP Zaměstnanost – Byly vyhlášeny 3 výzvy s příjmem žádostí do 28.5.2018 a 26.6.2018,
a to:
Sociální podnikání, výzva 26.3.2018, celková alokace 4.210.000,- Kč
Sociální služby, výzva 26.3.2018, celková alokace 8.907.750,- Kč
Prevence bezpečnosti, výzva 26.3.2018, celková alokace 2.447.875,- Kč
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Dne 26.4.2018 proběhne seminář pro žadatele v Operačním programu Zaměstnanost na MAS
Český sever, z.s., Varnsdorf.
IROP - výzva plánovaná na říjen 2018. V současné době dochází ke kontrole z 1. a 2.
výzvy.
Bezpečnost dopravy - 1. výzva, ukončení příjmu 2. 2. 2018. Bylo podáno 7 žádostí, celková
hodnota 14.413.365,92 Kč
Zvyšování kvality vzdělávání - 2. výzva, ukončení příjmu 12.2.2018. Bylo podáno
6 žádostí, celková hodnota 11.003.496,20 Kč
Sociální infrastruktura - 3. výzva, ukončení příjmu 2.2.2018. Nebyly podány žádné žádosti.
MAP lI - žádost bude podána 05/2018
Aktualizace strategického dokumentu, akční plán celého finálního dokumentu, realizace
projektu 4 roky, bude více finančních prostředků na implementační aktivity pro školy,
rozpočet cca 11 mil. Kč.
Komunitní plán sociálních služeb na Šluknovsku 2018 – 2023
Realizace projektu od září 2017 do srpna 2019. Finančně podpořeno z Evropského
sociálního fondu, OP Zaměstnanost. Tvorba Katalogu sociálních služeb, jednotná
koordinace v oblasti sociálních služeb na území v působnosti komunitního plánu a zlepšení
spolupráce mezi obcemi, poskytovateli sociálních služeb a zadavateli.
Plánovaná aktivita - výjezd do regionu Brdy - Vltava (Dobříš). Téma: vytvoření fondu na
financování sociálních služeb. Termín: 4.6.2018
Nové aktivity:
OP ŽP - Zlepšení kvality prostředí v sídlech - alokace cca 10 mil. Kč (MAS alokováno
1,8miliard) - výzva druhá polovina 2018. Žadatel: obec
PRV (Program rozvoje venkova) - článek 20 - přesun nečerpaných finančních prostředků
z programu v rámci rozpočtu MAS. Podporované aktivity - kulturní domy, knihovny,
náves, spolková činnost. Výzva v roce 2019.
Operační program zaměstnanost 03_17_080 Výzva pro územní samosprávné celky
4.1. Efektivní veřejná správa s alokací 270.750.000,- Kč, spoluúčast 5%
Specifický cíl:
- optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení
strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní
zátěže
- profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a
dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a
implementace služebního zákona.
Následně bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 5/49/2018: DSO Sever schvaluje záměr podání žádosti do výzvy 03_17_080
prostřednictvím MAS Český sever s rozpočtem max. 2 mil. Kč, spoluúčast 5%.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 6/49/2018: DSO Sever pověřuje předsedu DSO p. Michala Majáka
zastupováním DSO při přípravě a realizaci projektu.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
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V 10:20 hod. se dostavil na zasedání DSO Sever pan starosta Vladimír Vykoukal z Velkého
Šenova.
6. Atletická olympiáda dětí DSO SEVER – p. Jan Rein:
Pan M. Maják dal slovo panu J. Reinovi (AC Rumburk) k organizaci Dětské Olympiády škol.
Pan J. Rein (Atletický klub Rumburk) – Předal a představil členům DSO Sever atletickou
ročenku AC Rumburk 2017. Shrnul organizaci Dětské Olympiády škol. Požádal o to, aby
v každém městě a obci byla určena osoba tzv. zástupce, se kterou bude moci začít komunikovat
a předat bližší informace. Poslal přehled lidí, kteří se zapojují do aktivního tréninku a nabídl
tyto osoby k dispozici. Dalším předmětem bylo domluvit se na objednávce věcí, které mají delší
dobu dodání, a to např. medaile, trička, pohár, cedulky označení obcí pro nástup a diplomy.
Moderátorem této akce bude pan Milan Roudnický z Varnsdorfu, který se sportem zabývá.
Je zajištěna časomíra, kamera a osoba, která se zabývá statistikou a výpočtem výsledků
ze soutěže.
Následně bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 7/49/2018: DSO Sever bere na vědomí organizační přípravu atletické
olympiády dětí DSO Sever.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
7. Opatření obecné povahy – Mgr. Dagmar Žáková:
Pan M. Maják požádal o slovo tajemnici Městského úřadu v Rumburku, paní Mgr. Dagmar
Žákovou k tématu „Opatření obecné povahy“.
Paní Mgr. D. Žáková nejdříve požádala o přednesení informace členům zasedání, a to
o proběhlém jednání ve věci radarů, jejich stavby a instalaci. Řešily se problémy s rychlostí ve
městech a obcích a s tím spojené zklidnění dopravy. Judikát mluví o tom, že rychlost nesmí
měřit nikdo jiný než městská nebo státní policie, kterou je toto měření uznatelné. Jistá firma
zajištuje měření rychlosti, kdy na sebe přebírá veškeré finanční nároky, které vzniknou
rozhodnutím soudu proti obci a proti přestupku, který řeší obec. Obec platí pronájem radaru,
který činí cca 30% částky z přestupků. Z analizováno bylo, že 75% přestupků se uhradí
a zbývajících 25% zůstává nevymoženo. Bylo by vhodné se o tomto námětu do budoucnosti
pobavit na setkání starostů a tajemníků.
K tomuto vyvstala krátká debata mezi jednotlivými členy DSO Sever.
Dále paní Mgr. D. Žáková informovala členy o jednání ze setkání starostů a tajemníků, kde
byla přítomna i paní Vyčítalová z pracoviště krizového řízení a sdělila, že město bude dělat
cvičení, kdy tématem bude tzv. „blackout“. Dále oznámila informaci o dluhové poradně
v oblastní charitě Rumburk, která nadále zůstává a pokračuje.
Paní Mgr. D. Žáková dále projednala téma „Opatření obecné povahy“. Sdělila, že je v současné
době podána ústavní stížnost skupinou senátorů, kdy tato kauza bude mít následný vývoj. Toto
je řešeno zákonem o hmotné nouzi. Varnsdorf vydal opatření obecné povahy, kdy rozpoutal
migraci sociálně slabších lidí. Z metodiky vyplývá, že dotčenými orgány jsou PČR a SPOD
a kromě žádosti a usnesení z rady města, musejí být ještě požádáni tyto dva dotčené orgány.
Nadále použila vzor žádosti Krásné Lípy. Vysvětlila a objasnila, co musí být obsahem v žádosti
uvedené (konkrétně specifikované a definované).
K tomuto tématu se dále rozpoutala mezi jednotlivými členy DSO Sever obsáhlá diskuze.
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Následně bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 8/49/2018: DSO Sever bere na vědomí informaci k „Opatření obecné povahy“.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
8. Různé, náměty a připomínky starostů:
Členské poplatky
DSO Sever je členem Sdružení pro rozvoj Šluknovska, kde členský poplatek na rok 2018,
je dle stanov SPRŠ, ve výši 20.000,- Kč. Dále je DSO Sever členem MAS Český sever, z.s.,
kde je členský poplatek ve výši 500,- Kč na rok 2018.
Přítomní členi DSO Sever přijali usnesení:
Usnesení č. 9/49/2018: DSO Sever schvaluje úhradu členského příspěvku na rok 2018
Sdružení pro rozvoj Šluknovska ve výši 20.000,- Kč.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 10/49/2018: DSO Sever schvaluje úhradu členského příspěvku na rok 2018
MAS Český sever, z.s. ve výši 500,- Kč.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Stav účtů k 12.04.2018
Přítomní zástupci členských obcí DSO Sever byli seznámeni se stavem účtů u jednotlivých
bank.
Zůstatky na účtu k 31.01.2018:
MONETA Bank: 226.147,67 Kč
ČNB
:
2.860,27 Kč
Usnesení č. 11/49/2018: DSO Sever bere na vědomí stav účtů u ČNB a Monety Bank
k 12.04.2018.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Dohoda „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Sever“
Pan M. Maják předložil členům DSO Sever návrhy Dohod o poskytnutí investičního příspěvku
na spolufinancování akce „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí SEVER“ pro obce Jiříkov,
Lobendava, Vilémov a požádal o jejich schválení po dobu udržitelnosti, kdy hlásiče následně
přejdou na jednotlivé obce.
Následně byla přijata usnesení:
Usnesení č. 12/49/2018: DSO Sever schvaluje Dohodu o poskytnutí investičního příspěvku
na spolufinancování akce „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Sever“, uzavřenou
mezi DSO Sever a obcí Lobendava.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 13/49/2018: DSO Sever schvaluje Dohodu o poskytnutí investičního příspěvku
na spolufinancování akce „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Sever“, uzavřenou
mezi DSO Sever a obcí Vilémov.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 14/49/2018: DSO Sever schvaluje Dohodu o poskytnutí investičního příspěvku
na spolufinancování akce „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Sever“, uzavřenou
mezi DSO Sever a městem Jiříkov.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Informace ORP Rumburk
J. Pimpara (Rumburk) – Město Rumburk, jako ORP, poskytuje podporu obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí. Je možnost podat žádosti o tyto příspěvky, kdy uzávěrka příjmu
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žádostí je stanovena na 28. února konkrétního roku. Dále požádal přísedící členy o zveřejnění
Výzvy k předkládání žádostí o příspěvek na obnovu kulturních památek na úředních deskách
měst a obcí.
Pan J. Pimpara srdečně pozval přísedící starosty měst a obcí na 100. výročí Rumburské
vzpoury.
Pan J. Pimpara dále sdělil informace k Lužické nemocnici a poliklinice, a.s., kdy v současné
době dobíhá vyhlášený tendr, a to do 30.04.2018. Dnešním dnem by měla přijít upřesněná
konečná nabídka od společnosti Penta. Dne 26.04.2018 se uskuteční zasedání Zastupitelstva
města Rumburk, kde bude rozhodnuto o prodloužení termínu k doplnění podkladů vyhlášeného
tendru. Konečné rozhodnutí bude samozřejmě medializováno.
M. Maják – Na příštím zasedání DSO Sever bude hlavním bodem jednání Dětská Olympiáda
škol a pozvána bude paní Ivana Pekařová, vedoucí provozu Děčín – Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje.

Příští zasedání DSO SEVER se uskuteční v pátek 18. května 2018 od 9:00 hod.
v Doubici.

9. Závěr:
Program dnešního jednání byl vyčerpán, předseda p. M. Maják poděkoval všem za účast
a zasedání ukončil ve 12:30 hod.
V Jiříkově dne 27.04.2018

Zapsala: pí Šárka Fojtová

Michal Maják v.r.
předseda DSO Sever
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