Zápis
z 9. jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska
ve volebním období 2014 až 2018,
které se konalo v pátek 7. října 2016 od 9:00 hod.
ve Šluknově – Dům kultury.
Přítomni: členové sdružení dle prezenční listiny, hosté podle prezenční listiny viz
příloha.
Je přítomna nadpoloviční většina členů SPRŠ, jednání je usnášeníschopné.
M. Maják (Jiříkov) – jako předseda SPRŠ jednání zahájil, řídil, přivítal přítomné a
předal slovo starostce města Šluknova pí. Mgr. E. Džumanové.
Mgr. Džumanová – jsou dokončeny obě etapy rekonstrukce náměstí, vše z rozpočtu
města (cca 20 mil.Kč), součástí jsou i nové samoobslužné veřejné toalety (1,2 mil.Kč,
dotace 50%), město získalo dotaci na zateplení dvou MŠ a rozšířili jedno oddělení
pro děti od 2-3 let, byla zahájena výměna oken na budově ZŠ, byla zateplena
tělocvična, je zde vybudováno nové sociální zařízení. Z dotace je vybudována nová
kompostárna a pořízení nové techniky na svoz komunálního odpadu a bioodpadu.
Město získalo letos dotaci na chodník směr Císařský (cca 1 km), byl zbudován nový
chodník v ulici Rumburské, T. G. Masaryka a ul. Žižkově, proběhlo zajištění statiky
bývalé sladovny. Z dotací bylo zbudováno také „oranžové“ hřiště, na stadionu
beachvolejbalové a workoutové hřiště, zahájili úpravy povrchů hřiště na Židovském
vrchu. Nově se realizuje nové osvětlení na sídlišti (z rozpočtu města 58 lamp). Je
vytvořena pasportizace veřejné zeleně, komunikací, osvětlení, památek, hřbitova a
mobiliáře – vše je rovněž na webových stránkách města. Průběžně probíhá
revitalizace zeleně, vznikly dva nové parčíky, bylo vysázeno více než 800 nových
stromů. Opravili jsme čtyři kapličky.
Město rozšířilo možnosti komunikace s občany – geoportál, SMS infokanál, problém
report, zapojilo se do mobilní aplikace Česká obec. V roce 2017 je v plánu
rekonstrukce radnice (z rozpočtu města).
Ve Šluknově nadále probíhá migrace sociálně slabých obyvatel (z celé ČR i v rámci
výběžku), přibývá stížností na soužití mezi občany, vandalismus, agresivita apod.
V této souvislosti bylo rovněž osloveno vedení Krajské Policie – působí zde
pořádková jednotka.
M. Maják seznámil s programem dnešního jednání, požádal o podněty, připomínky a
zároveň seznámil přítomné s plněním usnesení.
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Návrh programu jednání:
1)

Zahájení, slovo starostky Mgr. E. Džumanové, schválení návrhu programu

2)

Finanční záležitosti

3)

Organizační záležitosti – návrh zástupce do komise akcionářů SVS – zajištění
vodárenské infrastruktury po roce 2020

4)

Odpadové hospodářství – informace, další postupy – M. Maják, Ing. Hulán

5)

Vedení 110 kV pro Šluknovsko – Ing. Budínský, Mgr. Horák, Ing. Ráliš,
Ing. Hušek

6)

Různé

7)

Závěr

,

Usnesení

č. 60/2016: SPRŠ souhlasí s předloženým návrhem programu.
Hlasování: pro – 13 proti – 0 zdržel se – 0

Usnesení
č. 61/2016: SPRŠ bere na vědomí kontrolu plnění usnesení za
období od 27.7. 2016.
Hlasování: pro – 13 proti – 0 zdržel se – 0
ad 2) Finanční záležitosti:
pí. Hoťová (fin. hospodář) – všichni členové obdrželi přehled hospodaření SPRŠ
k 07.10. 2016 včetně rozpočtu a stavu finančních prostředků.
Příjmy 267 160,00 Kč (rozpočet 386 tis. Kč), výdaje 238 502,00 Kč (rozpočet 386
tis.Kč
Usnesení č. 62/2016: SPRŠ bere na vědomí přehled hospodaření k 07.10. 2016
Hlasování: pro – 13 proti – 0 zdržel se – 0
ad 3) Organizační záležitosti – návrh zástupce do komise akcionářů SVS –
zajištění vodárenské infrastruktury po roce 2020:
M. Maják – požádal o návrhy do komise akcionářů SVS za odcházející primátorku
města Děčín pí. Blažkovou (zvolena do dozorčí rady SVS).
Dále připomíná na 18.- 20.října plánované výjezdní zasedání k odpadům.
Ing. J. Sykáček (Rumburk) - město Rumburk navrhuje p. J. Pimparu
(místostarostu), stavaře, který již nyní zastupuje město při jednání s SVS.
Ing. Z. Linhart (senátor) – jedním z hlavních úkolů nového zástupce bude ovlivnit,
v zájmu měst a obcí, programové směřování SVS po roce 2020.
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Usnesení č. 63/2016: SPRŠ schvaluje p. J. Pimparu jako zástupce obcí do
komise akcionářů Severočeské vodárenské společnosti, a.s.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 2

ad 4) Odpadové hospodářství – informace, další postupy – M. Maják, Ing.
Hulán:
M. Maják – připomíná historii včetně výstupů „Studie odpadového hospodářství
Šluknovského výběžku“, seznámil členy s pozitivními výsledky jednání ve spalovně
odpadů Termizo Liberec (zájem o spolupráci s obcemi) – kapacita pro Šluknovsko je
v současné době k dispozici. Zároveň byl osloven ing. Hulán k případné další
spolupráci. Město Varnsdorf všem zaslalo návrh harmonogramu k postupu řešení
OH ve výběžku,
Ing. S. Horáček (Varnsdorf) – apeluje na dobrou spolupráci v OH všech města obcí,
především pak Rumburku, Varnsdorfu a Šluknova. Provedl vlastní kritiku zpracované
„Studie“. ZEVO ve Varnsdorfu komplikují jednání s vlastníkem fi Velveta, mají
zpracovanou rovněž studii na menší (levnější) zařízení (čištění spalin mokrou, resp.
suchou cestou). Nyní město zadalo zpracování prezentačního materiálu, pro další
projednávání. Rozhodující pro závěrečné řešení bude mimo jiné konečná verze
zákona o odpadech (např. otázka státní podpory výstavby ZEVO apod.). Existuje
rovněž alternativa výstavby ZEVO v případě nedohody s fi. Velveta, včetně krizové
varianty na alternativních pozemcích.
P. Svoboda (Lipová) – „Studie OH“ … byla drahá a nesplnila očekávání, doporučuje
urychlit společné VŘ na komplex odpadového hospodářství, je nutné provést
konečné rozhodnutí.
M. Maják – vypracovaná „studie“ dává několik variant společné cesty, každé
zastupitelstvo rozhodne nakonec samostatně. Je třeba stanovit konečný termín na
projednání v jednotlivých zastupitelstvech. Společné VŘ ještě nezaručuje nejnižší
cenu.
Ing. M. Hulán (PRO-EKO Varnsdorf) – vypracovaná „Studie..“ je především
v analytické části unikátní materiál, návrhovou část je nutno dopočítat - je připraven
tuto část realizovat (dopočítat). Je rovněž třeba pokračovat na variantě ZEVO
Varnsdorf. Při společném řešení odpadového hospodářství je zlepšená
vyjednávací pozice SPRŠ. Jako strategický cíl navrhuje vytvořit celoplošný
společný koncept, s důrazem na kvalitu třídění odpadů. Objasnil vlastní přístup
k připravované strategii s důrazem na snížení ceny nákladové tuny. Představil
analýzu a zkušenosti s SKO za rok 2015 v Krásné Lípě. Biologicky rozložitelné
odpady by měly být řešeny s cílem využití v lokalitě. Rozdáním hnědých popelnic
přestávají občané tvořit vlastní kompost – špatné řešení. Objemný odpad
představuje nyní cca 3 tis. tun! (probíhá minimální třídění) – zde např. platíme o 61%
více, než je republikový průměr!
Nabízí zvážit vizi chráněné dílny na demontáž elektrospotřebičů.
Doporučuje vyhlášení společného výběrového řízení, navíc osobně dopočítá
předpokládané náklady pro případ společného východiska OH, návrhovou část
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“Studie“ dopracuje do formy finančního efektu centrálního řešení. V případě
gravitačního středu vychází nejlépe okolí Průmyslové zóny Rumburk, odpady je
výhodné vozit také po železnici (logistika). Dál bude využívat informací od EKOKOM. Případné společné zařízení by bylo budováno pro horizont desítek let.
Soustředěním odpadů z jednotlivých svozových dvorů na jedno místo lze uplatnit
zlepšení ekonomiky (zlepšená vyjednávací pozice). Navrhované ekonomické řešení
předpokládá zpracovat v průběhu 11/2016.
F. Moravec (Staré Křečany) – navštívil veletrh v Brně, technologie OH představené
ze Slovenska nabízejí zajímavá a dostupná, pokroková řešení pro města a obce,
nejsou vždy nutné centrální maxilinky. Doporučuje však postupně pokračovat v rámci
SPRŠ společně a vytvořit funkci koordinátora.
M. Maják – v rámci společného VŘ by muselo dojít k sjednocení poplatků u všech
zúčastněných subjektů.
Mgr. E. Džumanová – pro konečná rozhodnutí bude pro všechny subjekty důležitá
cena. ZEVO ve Varnsdorfu by bylo výhodné patrně pro všechny obce sdružení.
Všichni starostové musí seznámit svá zastupitelstva se „Studií“ a jejími závěry,
k dalšímu postupu bude nakonec nutné konečné usnesení těchto
zastupitelstev. Zastupitelstvo města Šluknov se rozhodlo zůstat u stávajícího
systému řešení OH i do budoucna - jsou plně soběstační a také vázáni udržitelností
v rámci dotací.
J. Kolář (Krásná Lípa) – souhlasí s názory Ing. Hulána (např. využití potenciálu
z popelnic), doporučuje třídění včetně objemného odpadu, doporučuje rovněž
hledání společných řešení.
V. Vykoukal (Velký Šenov) – žádá členy SPRŠ o vyjádření k společnému VŘ, jinak
město V. Šenov provede (do 15. měsíců) vlastní VŘ. Má mandát od ZM zastupovat
v plném rozsahu zájmy města. Doporučuje vzájemnou spolupráci. Pro V. Šenov se
blíží konec současné smlouvy na svoz SKO.
Ing. P. Houdek (OAK) – potvrzuje dobré zkušenosti ze společného postupu
v mlékařském odvětví.
K. Kopecký (Horní Podluží) – doporučuje, aby na jednání zastupitelstev měst
Šluknov, Varnsdorf, Rumburk vedení SPRŠ (+ p. ing. Hulán) objasnili další záměry
svazku.
Ing. Sykáček (Rumburk) – souhlasí s projednáním v zastupitelstvu, je však nutno
znát alespoň předpokládané ceny.
M. Maják – navrhuje další jednání SPRŠ na 16.12. 2016, do té doby jednotlivá
města a obce projednají „Optimalizaci“ a návrh na společné VŘ na likvidaci odpadů
ve výběžku, včetně pověření starosty k zastupování ke stanovení podmínek pro
společné výběrové řízení. Návrh usnesení bude dodán do 17.10.2016.
10:42 hod odchází starostka Lobendavy pí. L. Hausdorforvá
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Usnesení č. 64/2016: SPRŠ schvaluje společné výběrové řízení na svoz odpadů
ve Šluknovském výběžku a pověřuje vedení svazku využít zkušeností fi EKOKOM a,s, a kanceláře SMO ČR.
Hlasování: pro – 14 proti – 0

zdržel se – 0

ad 5) Vedení 110 kV pro Šluknovsko – Ing. Budínský, Mgr. Horák, Ing. Ráliš,
Ing. Hušek:
Ing. Budínský (ČEZ Distribuce) – průběžně jednají s obcí D. Podluží o způsobu
vedení 110 kV a popsal současný stav. Vedení Krajských úřadů Liberecka a Ústecka
doposud toto vedení podporují a je uvedeno v Zásadách územního rozvoje obou
krajů. Podle požadavků CHKO a Lesů ČR bude část vedení realizována
v podzemním kabelu, jsou rovněž připraveni uspořádat studijní cestu, jak bude
budoucí trasa vedena. Na začátku roku 2017 bude vydáno oznámení o zpracování
EIA, která bude do konce roku 2017 projednána, začátkem roku 2018 by mělo být
vydáno stanovisko Min, životního prostředí, dokončení akce se předpokládá v roce
2020. Na všechna města a obce zašlou prezentaci „O budoucnosti energetiky
Ústeckého kraje“. ČEZ Distribuce uvolňuje z Nadace ČEZ, ještě v letošním roce
pro obce v rámci SPRŠ 500 tis. Kč (herní prvky, MŠ, ZŠ apod.), kontakt.: Mgr. O.
Horák, tel.: 606 753 293, e-mail.: ondrej.horak@cezdistribuce.cz.
Ing. M. Hušek (regionální reprezentant) – popsal prezentaci, která bude rozeslána
všem zástupcům SPRŠ. Nabízí osobní návštěvu všem členským obcím SPRŠ,
zároveň objasnil důvody částečného nového vedení v upravené trase, ostatní
informace, včetně odpovědí na otázky zástupců obce Dolní Podluží jsou na
internetových stránkách ČEZ Distribuce. Před rokem 1990 byla spotřeba na
Šluknovsku 30 MGW, dnes 42 MGW.
11:36 odešel starosta města Rumburk, ing. J. Sykáček
P. Svoboda - ještě dlouhá doba na dokončení (2020), zatím může být částečně
omezen rozvoj celé oblasti. Současná rozvodná síť je prakticky v dezolátním stavu.
P. Houdek – proč se na Šluknovsku více nevyužívají alternativní zdroje-větrné
elektrárny? Proč se neber el. energie z BRD ?
Ing. Ráliš – alternativní zdroje nezabezpečí možnost stálého, kontinuálního využití,
využitelnost větrné elektrárny je jen 10%, často také velký odpor společnosti.
Varianta napojení z Německa byla rovněž posuzována, německá soustava je však
jinak provozována – složitá technická a technologická řešení, včetně komplikovaných
legislativních důvodů a vyšší ceny energie. Jsou připraveni dál objektivně jednat se
zástupci obce Dolní Podluží, připravují další osobní návštěvu- komunikace probíhá,
závěry z procesu EIA budou závazné pro všechny zúčastněné subjekty.
Ing. Linhart – po 20 letech jednání se možná věci posunou, je však nutno již nyní
připravovat podmínky ve výběžku ve vztahu k novému vedení.
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Usnesení č. 65/2016: SPRŠ bere na vědomí nabídku ČEZ Distribuce na dotaci
z NADACE ČEZ ve výši 500 tis. Kč pro obce sdružené v rámci svazku.
Hlasování: pro – 13 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 66/2016: SPRŠ bere na vědomí informaci a přípravě nového
elektrického vedení 110 kV do Šluknovského výběžku.
Hlasování: pro – 13 proti – 0 zdržel se – 0
ad 6)

Různé:

M. Maják – požaduje od DSO Tolštejn předložení návrhů na „Milanovu cenu“ tak,
aby mohla být 16.12. 2016 předána.
P. Svoboda – seznámil přítomné s průběhem „Technopárty“ v katastru obce Lipová
Ing. Horáček – navrhuje na příští jednání svazku pozvat Ministra ŽP Ing. Brabce, k
problematice 110 kV + problematika CHKO
Usnesení č. 67/2016: SPRŠ schvaluje pozvat na další jednání svazku Ministra
ŽP Ing. Brabce a ředitele Krajské Policie ČR.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

M. Maják ukončil jednání SPRŠ v 12:24 hod., poděkoval přítomným za účast a
aktivitu při jednání.
Další jednání svazku se uskuteční 16. 12. 2016 v obci Lobendava.

Ing. Miroslav Jemelka, v.r.
tajemník SPRŠ

Michal Maják. v.r.
předseda SPRŠ

V Dolní Poustevně 12. 10. 2016
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