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

Zápis z 53. zasedání dne 11. října 2018,
Jiříkov, zasedací místnost MěÚ Jiříkov, Náměstí 464/1
Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení, slovo starosty Města Jiříkov
Kontrola minulých usnesení
Finanční záležitosti DSO
Organizační záležitosti DSO
- zhodnocení 1. ročníku Atletické olympiády dětí DSO SEVER
5. Různé
- připomínky a náměty starostů
- odměna předsedovi DSO Sever (hlasováním)
6. Závěr

1. Zahájení:
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 09:00 hod. 53. zasedání svazku
přivítáním přítomných a konstatoval, že jsou přítomni, dle prezenční listiny, zástupci DSO
a zasedání je usnášení schopné.
M. Maják - požádal přítomné o schválení navrženého programu, který byl na pozvánce.
Mgr. E. Džumanová (Šluknov) požádala o doplnění bodu do programu „odměna předsedovi
DSO Sever“, a tento bod zařadit do různého. K programu nebylo dalších připomínek a bylo
přijato usnesení:
Usnesení č. 1/53/2018: DSO Sever schvaluje program 53. zasedání konaného dne
11. října 2018 v Jiříkově.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0

M. Maják (Jiříkov) – Přivítal hosty a členy DSO Sever. Představil obec Jiříkov a seznámil
přísedící s věcmi, které se v Jiříkově, za uplynulé volební období, udělali a dokázali. Bylo

dokončeno zateplení pláště a výměna oken na základní škole a zdravotním středisku včetně
nové střechy. Vybudovala se nová zahrada u Mateřské školy Na Kopečku. Zajistili nové herní
prvky na dětském hřišti, relaxační místa a cvičební prvky pro seniory. Vydali 3 knihy
o historii města. Provedli repasi hasičského automobilu CAS 32. Proběhla rekonstrukce
veřejného osvětlení. Byl vybudován nový chodník Jiříkov – Filipov, v rámci I. etapy, dále
nový chodník v Březinově ulici, na Náměstí, ve Svobodově ulici a chodník u křižovatky ZŠ –
TJ Spartak Jiříkov. Opraveny byly nové povrchy komunikací a sakrální památky. Dále byly
zabezpečeny nové plynové kotle v panelových domech. Proběhla realizace části Náměstí, dle
projektu. Byly rozšířeny místa na tříděný odpad a namontovány nové herní prvky v mateřské
školce. Avšak největší chloubou byla demolice objektu „Hotel Beseda“ a jeho následná
parková úprava.
2. Kontrola minulých usnesení:
M. Maják provedl rekapitulaci usnesení z 50. zasedání, které se uskutečnilo v Doubici
(18.05.2018), za přítomnosti předsedy DSO Tolštejn pana Ing. Romana Forfery. Všechny
body jednotlivých usnesení byly splněny. DSO Sever ustanovilo pracovní skupinu pro jednání
s Ústeckým krajem k zajištění zdravotní péče ve Šluknovském výběžku a obnovení jednání
mezi Ústeckým krajem a Městem Rumburk, ve vztahu k zachování Lužické nemocnice
v Rumburku. Za Šluknovsko byl delegován do Představenstva SVS, a.s., pan Jiří Pimpara.
Schválena byla Změna rozpisu rozpočtu č. 1 DSO Sever a úhrada finančních prostředků za
provedení přezkumu hospodaření. Bylo uloženo vyvěsit Závěrečný účet DSO Sever za rok
2017 na úředních deskách jednotlivých měst a obcí na 15 dní. Dále byla podána žádost do
Fondu ústeckého kraje o finanční podporu akce „Atletická olympiáda dětí DSO Sever“
(obdrženo 50.000,-Kč) a s tím spojené zajištění skleněných broušených pohárů. Taktéž byly
schváleny podílové faktury (6.000,-Kč) za jednotlivé obce a města DSO Sever, k zajištění
„Atletické olympiády dětí DSO Sever“. Byl rozšířen soutěžní ročník a bylo uloženo zaslat
kontakty na kapitány týmů.
J. Pimpara (Rumburk) informoval přísedící členy DSO Sever o tom, že byl požádán, zda by
měl zájem pracovat v dozorčí radě SčVK, a.s., a to od 01.01.2019.
M. Maják zahájil diskuzi k Lužické nemocnici a poliklinice, a .s - Rumburk, kde byla
ustanovena 6ti-členná pracovní skupina starostů pro obnovení jednání s Ústeckým krajem
k výše uvedené nemocnici. Krajská zdravotní, a.s. si zadala podmínku k finančnímu auditu,
ale více k této problematice řekne pan J. Pimpara.
J. Pimpara (Rumburk) – proběhlo jednání s Krajskou zdravotní, a.s., kterého se účastnil pan
Novák a pan Fiala a za Město Rumburk pan J. Sykáček a K. Schäfer, kde bylo domluveno,
že mají zájem převzít Rumburskou nemocnici. V akutní péči chtějí převzít úsek chirurgie a
úsek interny, o pediatrii a gynekologii se bude dále jednat. Ústecký Kraj by měl vypisovat
výběrové řízení na auditora až po volbách a po té provést audit. Zastupitelé chtějí znova
jednat až po ustavujícím zasedání zastupitelstva města. V personálním obsazení je provoz
nemocnice v kritickém stavu.
M. Maják – v Horním Podluží byl zadán úkol zaslat dopis panu hejtmanovi s dotazem
na termín auditu prověrky nemocnice. Odpověď od hejtmana Ústeckého kraje pana
O. Bubeníčka byla taková, že poslední jednání probíhají výhradně mezi zástupci nemocnice
v Rumburku, města Rumburk a Krajské zdravotní, a.s. Vzhledem k mediálně prezentovaným
výstupům k možnosti dalších jednání v této věci, která se mají uskutečnit po datu
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6. října 2018, bylo doporučeno obrátit se se svým dotazem přímo na společnost Krajská
zdravotní, a.s., která má v této záležitosti plnou důvěru.
K tomuto bodu se dále rozvinula obsáhlá diskuze mezi jednotlivými členy DSO Sever, ze
které vzešel úkol a bylo přijato níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 2/53/2018: DSO Sever ukládá předsedovi zaslat dopis na Ústecký kraj s
žádostí o pracovní sezení s novým starostou města Rumburk s termínem do 5.11.2018,
za účasti Krajské zdravotní, a.s. pana Ing. J. Nováka, pana RSDr. S. Rybáka a 6ti členné
pracovní skupiny starostů.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
M. Maják provedl rekapitulaci usnesení z 51. zasedání, které se uskutečnilo v Rumburku,
Atletický klub Rumburk (12.06.2018). Všechny body jednotlivých usnesení byly splněny.
DSO Sever schválilo Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
Dobrovolného svazku obcí Sever za rok 2017 a účetní závěrku DSO Sever, za účetní období
roku 2017, se stavem k 31.12.2017. Dále DSO Sever vydalo souhlas s celoročním
hospodařením za rok 2017, a to bez výhrad. Byla delegována pracovní komise za Šluknovsko
k jednání s náměstkem hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislavem Rybákem, k jednání o
zabezpečení akutní zdravotní péče na Šluknovsku – Nemocnice Rumburk.
M. Maják provedl rekapitulaci usnesení z 52. zasedání (korespondenční hlasování), které se
uskutečnilo v období od 11. – 16. 07.2018, kde DSO Sever schválilo finanční příspěvek ve
výši 15.000,- Kč, Turistickému oddílu mládeže Mikulášovice, na pořádání akce Mistrovství
České republiky v turistickém závodě štafet, konaného dne 15. září 2018 v Mikulášovicích.
M. Maják poskytl členům DSO Sever dopis s odpovědí od SVS a.s., týkající se rozšíření
vodovodu ve Šluknovském výběžku.
Usnesení č. 3/53/2018: DSO Sever bere na vědomí plnění úkolů z minulých zasedání.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0

3. Finanční záležitosti DSO:
Vyúčtování poskytnutých příspěvků v roce 2018
-

Klub cyklistiky Krásná Lípa, z.s., na 31. ročník cyklistického závodu žen „Tour de
Feminin 2018“.
Klub českých turistů, odbor Rumburk, na 39. ročník „Stezka odvahy“.
Spolek Mandavan, z.s., na 4. ročník cyklistického závodu „Okolo Vlčí hory 2018“.
Český svaz chovatelů, z.s., základní organizace Mikulášovice, na základní a okresní
kolo 50. olympiády mladých chovatelů.
Dům kultury Střelnice Rumburk, příspěvková organizace, na dopravu na kulturní a
společenské představení.

K tomuto bodu byla přijata níže uvedená usnesení:
Usnesení č. 4/53/2018: DSO Sever bere na vědomí vyúčtování Klubu cyklistiky Krásná
Lípa, z.s., na 31. ročník cyklistického závodu žen „Tour de Feminin 2018“, kterému byl
poskytnut finanční příspěvek ve výši 36.000,- Kč, z celkových nákladů 939.100,-Kč, a
toto vyúčtování schvaluje.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
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Usnesení č. 5/53/2018: DSO Sever bere na vědomí vyúčtování Klubu českých turistů,
odbor Rumburk, na 39. ročník „Stezka odvahy“, kterému byl poskytnut finanční
příspěvek ve výši 3.000,- Kč, z celkových nákladů 53.352,-Kč, a toto vyúčtování
schvaluje.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 6/53/2018: DSO Sever bere na vědomí vyúčtování Spolku Mandavan, z.s., na
4. ročník cyklistického závodu „Okolo Vlčí hory 2018“, kterému byl poskytnut finanční
příspěvek ve výši 5.000,- Kč, z celkových nákladů 21.110,-Kč, a toto vyúčtování
schvaluje.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0

Usnesení č. 7/53/2018: DSO Sever bere na vědomí vyúčtování Českého svazu chovatelů,
z.s., ZO Mikulášovice, na základní a okresní kolo 50. olympiády mladých chovatelů,
kterému byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 6.500,- Kč, z celkových nákladů
7.236,-Kč, a toto vyúčtování schvaluje.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 8/53/2018: DSO Sever bere na vědomí vyúčtování Domu kultury Střelnice
Rumburk, příspěvková organizace, na dopravu na kulturní a společenské představení,
kterému byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč, z celkových nákladů
26.784,-Kč, a toto vyúčtování schvaluje.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
M. Maják požádal o dodatečné schválení Smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Ústeckého kraje, na realizaci projektu „Atletická olympiáda dětí DSO Sever“, ve výši
50.000,-Kč. Nyní je povinnost do 3 měsíců předložit závěrečnou zprávu s vyúčtováním od
30.09.2018. Finanční prostředky přišly dne 25.09.2018 na účet u ČNB.
Bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 9/53/2018: a) DSO Sever schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
z Fondu Ústeckého kraje, ve výši 50.000,-Kč, na projekt „Atletická olympiáda dětí
DSO Sever“.
b) DSO Sever ukládá předsedovi odeslat v termínu vyúčtování a závěrečnou zprávu
z „Atletická olympiáda dětí DSO Sever“.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0

Stav účtů k 30.09.2018
Přítomní zástupci členských obcí DSO Sever byli seznámeni se stavem účtů u jednotlivých
bank.
Zůstatky na účtu k 30.09.2018:
MONETA Bank:
29.250,49 Kč
ČNB:
54.733,27 Kč
Bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 10/53/2018: DSO Sever bere na vědomí zůstatky na účtech u ČNB ve výši
54.733,27 Kč, u MONETA Bank ve výši 29.250,49 Kč.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
M. Maják podotknul, aby si členové DSO Sever nezapomněli naplánovat do svých rozpočtů
zvýšení členských příspěvků, kde byla schválena výše příspěvku na 7,-Kč/občan.
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M. Maják přednesl nabídku firmy ALIS, která spustila novou verzi účetního programu pro
DSO Sever, ze kterého se bude postupně přecházet z původního programu KEO-W na KEO4, a to již od 01.01.2019. Nabídka je na celý účetní program, jednorázová platba za 11.672,Kč nebo roční poplatek ve výši 3.220,- Kč.
Bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 11/53/2018: DSO Sever schvaluje pořízení nového účetního programu KEO4, za roční poplatek ve výši 3.220,- Kč.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Rozpočtové opatření č. 1 DSO Sever na rok 2018
M. Maják předložil finanční záležitosti týkající se návrhu rozpočtové změny Rozpočtového
opatření č. 1 DSO Sever na rok 2018. K tomuto bodu bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 12/53/2018: DSO Sever projednalo Rozpočtové opatření č. 1 DSO Sever,
a toto Rozpočtové opatření č. 1 DSO Sever, dle přílohy schvaluje.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Sever na roky 2020 - 2022
M. Maják předložil finanční záležitosti týkající se návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu
DSO Sever na roky 2020 – 2022. K tomuto bodu bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 13/53/2018: DSO Sever ukládá starostům členských měst a obcí zajistit
zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Sever na roky 2020 – 2022, na
úředních deskách před schválením a zaslat zpětnou vazbu.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Rozpočet DSO Sever na rok 2019
M. Maják předložil finanční záležitosti týkající se návrhu Rozpočtu DSO Sever na rok 2019.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 14/53/2018: DSO Sever ukládá starostům členských měst a obcí zajistit
zveřejnění Rozpočtu DSO Sever na rok 2019, na úředních deskách před schválením a
zaslat zpětnou vazbu.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
MAS Český Sever, z.s. - Inventurní komise
M. Maják navrhl vyřadit majetek pořízený v roce 2007 pro MAS Český Sever, z.s. a připravit
protokol o vyřazení a převod zásněžek na jednotlivá města a obce. Bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 15/53/2018: DSO Sever ukládá předsedovi DSO zajistit protokoly o vyřazení
majetku v součinnosti s MAS Český sever, z.s.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0

4. Organizační záležitosti DSO:
Zhodnocení 1. ročníku „Atletická olympiáda dětí DSO Sever 2018“
M. Maják zhodnotil 1. ročník „Atletické olympiády dětí DSO Sever 2018“, kdy velké
poděkování patří panu Janu Reinovi, a to s pomocí organizace, bez kterého bychom
olympiádu nemohli realizovat. Dále byly rozdány diplomy s umístěním pro jednotlivá města
a obce za účast na olympiádě. Pan M. Maják dal slovo panu J. Reinovi z Atletického klubu
Rumburk.
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J. Rein (AC Rumburk, z.s.) – poděkoval za spolupráci jednotlivých měst a obcí při konání
závodů, kdy se společné dílo podařilo velmi dobře dokončit. Dále vyhodnotil 1. ročník konání
„Atletické olympiády dětí DSO Sever 2018“. Kromě toho byl domluven termín dalšího
konání olympiády 2. ročníku, a to přibližně okolo 20. června 2019.

5. Různé:
Připomínky a náměty starostů
M. Maják zmínil, že dne 14.9.2018 proběhlo jednání SPRŠ v Horním Podluží, kde byl
projednán bod „Zrušení rychlíkových spojů“. Byl uložen úkol odeslat dopis na Ústecký kraj,
Ministerstvo dopravy ČR, Liberecký kraj a panu radnímu Mgr. Šmídovi, s poukázáním
na špatnou dopravní dostupnost pro občany Šluknovského výběžku do vnitrozemí.
Pan Mgr. Šmíd informoval, že pan J. Komínek svolává k uvedené věci schůzku. Na příští
sezení SPRŠ bude pozván odbor dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje.
Ing. Z. Linhart informoval členy DSO Sever k Lužické nemocnici a poliklinice, a.s. –
Rumburk, o odeslané petici s cca 7tis. podpisy, a to na Úřad vlády ČR, Ústecký kraj
a Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR a nyní se očekává odpověď. Dále jednal s novou
náměstkyní ministra zdravotnictví paní Ing. Helenou Regnerovou.
Mezi přísedícími členy 53. zasedání DSO Sever vznikla diskuze ohledně bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích, a to prostřednictvím umístění radarů. Z této diskuze vyplynul
úkol, kdy bude pozván na jednání ohledně radarů, z Dopravního inspektorátu PČR,
pan npor. Ing. Martin Votrubec a pan por. Petr Chlouba, DiS. Bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 16/53/2018: DSO Sever ukládá předsedovi DSO pozvat na jednání ohledně
radarů, z Dopravního inspektorátu PČR, pana npor. Ing. Martina Votrubce a pana
por. Petra Chloubu, DiS.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Odměna předsedovi DSO Sever
Členové DSO Sever navrhli finanční odměnu, za předsednictví DSO Sever, panu
M. Majákovi. Následně bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 17/53/2018: DSO Sever schvaluje finanční odměnu ve výši 12.000,- Kč, za
předsednictví DSO Sever, panu M. Majákovi. Hlasování: pro – 9 proti – 0 zdržel se – 1

MAS Český sever, z.s.
Ing. Martin Kučera - MAS Český sever, z.s. bude vyhlašovat 4 výzvy, od 30.10.2018 do
30.1.2019 z IROP, a to na chodníky, školy, rozvoj sociálních služeb a sociální byty. Dále pan
Ing. M. Kučera informoval členy DSO Sever, že na podzim letošního roku bude vyhlášena
výzva z OPŽP na intravilán v obcích, zastavěné území obce, zeleň. Nyní MAS Český sever,
z.s. požádala do projektu MAP II a věří, že tento bude podpořen. Za DSO Sever byl podáván
projekt na veřejnou zprávu, kdy proběhlo věcné hodnocení projektu a DSO Sever dopadl
nejlépe s nejlepším počtem bodů.
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Příští zasedání DSO SEVER se uskuteční ve čtvrtek 6. prosince 2018 od 9:00 hod. v Lipové.
6. Závěr:
Program jednání byl vyčerpán, předseda p. Maják poděkoval všem za účast a zasedání ukončil
v 13:00 hod.
V Jiříkově dne 17. 10. 2018

Zapsala: pí Šárka Fojtová

Michal Maják v.r.
předseda DSO Sever
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