Zápis
z 10. jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska
ve volebním období 2014 až 2018,
které se konalo v pátek 16. prosince 2016 od 9:00 hod.
v restauraci „U Hraničáře“ - Lobendava

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 obce Lobendava pí. L. Hausdorfové.
pí. L. Hausdorfová – v obci žije cca 310 obyvatel, pracuje jako starostka třetí
volební období, po 2. povodních opravili 18 mostků a propustků, opravili 8 km
místních komunikací, MŠ získala novou střechu a proběhla instalace 80 ks nových
oken (cca 1 mil. Kč z prostředků obce), z dotačních peněz pořídili nový sypač na
zimní údržbu, opravili příjezd a schodiště u Obecního úřadu. Od Ústeckého kraje
získali dar – bývalý Ústav soc. péče, záměr je zde vybudovat novou Základní
(1.-5. třída) a Mateřskou školu, zázemní pro lékaře, byty, poštu a kulturněsportovní
centrum. Opravili sochy u Kostela na „Annaberku“ (proběhla veřejná sbírka), plánují
opravu celé navazující „Křížové“ cesty. Součástí obce je „nejsevernější“ bod
republiky.
M. Maják seznámil s programem dnešního jednání, požádal o podněty, připomínky a
zároveň seznámil přítomné s plněním usnesení.

Návrh programu jednání:
1)

Zahájení, slovo starostky pí. Lenky Hausdorfové, schválení návrhu programu

2)

Finanční záležitosti

3)

Organizační záležitosti – Milanova cena 2016
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4)

Odpadové hospodářství – informace, další postupy

5)

Informace DSO SEVER a DSO TOLŠTEJN

6)

Informace Okresní agrární komory a Okresní hospodářské komory

7)

Informace ze Zastupitelstva Ústeckého kraje

8)

Různé – zdravotnictví ve Šluknovském výběžku
MAS Český sever, z.s.
Destinační fond Českého Švýcarska
Závěr

9)

Usnesení

č. 68/2016: SPRŠ souhlasí s předloženým návrhem programu.
Hlasování:
pro – 19 proti – 0 zdržel se – 0

Usnesení
č. 69/2016: SPRŠ bere na vědomí kontrolu plnění usnesení za
období od 07.10. 2016.
Hlasování: pro – 19 proti – 0 zdržel se – 0
9:30 hod. přichází zástupce OHK p. M. Zika
ad 2) Finanční záležitosti:
M. Maják – všichni členové svazku obdrželi přehled o hospodaření k 15.12.2016 a
berou tento návrh na vědomí.
Byl předložen také návrh rozpočtu na rok 2017, který byl upraven o částku 30 tis.Kč
jako příspěvek na cyklistický závod Tour de Feminin.
Po obsáhlé diskuzi navrhuje k odsouhlasení také novou částku pro funkci tajemníka
SPRŠ, ve výši 2 tis. Kč/měsíc.
I. Minárová (Dolní Podluží) – vyjadřuje zájem zúčastňovat se jednání HSRD.
Usnesení
č. 70/2016: SPRŠ schvaluje do rozpočtu na rok 2017 částku
30 tis.Kč na cyklistický závod Tour de Feminin.
Hlasování: pro – 16 proti – 3 zdržel se – 1
Usnesení
č. 71/2016: SPRŠ schvaluje částku 2 tis. Kč/měsíc pro funkci
tajemníka svazku. Platí od ledna 2017.
Hlasování: pro – 12 proti – 3 zdržel se – 5
Usnesení
č. 72/2016: SPRŠ schvaluje rozpočet na rok 2017 včetně
schválených úprav, příjmy celkem 192 tis. Kč, výdaje
celkem 192 tis. Kč.
Hlasování: pro – 20 proti – 0 zdržel se – 0

Usnesení

č. 73/2016: SPRŠ

souhlasí, aby se jednání HSRD za svazek
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zúčastňovala pí. I. Minárová, starostka obce Dolní Podluží.
Hlasování: pro – 20 proti – 0

zdržel se – 0

ad 3) Organizační záležitosti – Milanova cena 2016:
M. Maják – společný návrh DSO Tolštejn a DSO Sever na udělení „Milanovy ceny“
za kulturní, investiční činnost a celkový rozvoj města Chřibská:
Jan Machač – starosta města Chřibská.
ad 4) Odpadové hospodářství – informace, další postupy:
M. Maják – otázka společného výběrového řízení na svoz odpadů zatím nebyla
projednána ve všech zastupitelstvech, město Šluknov se tohoto projektu nezúčastní.
Souhlas získán zatím z Rybniště, Krásné Lípy, Dolní Podluží, Doubice, Vilémov,
Lipová, Velký Šenov, Jiříkov, Staré Křečany, Horní Podluží, Jiřetín pod
Jedlovou. Ostatní se vyjádří do příštího zasedání SPRŠ.
Ing. M. Hulán (PRO-EKO Varnsdorf) – na základě „Studie OH“ vypracoval vlastní
pohled na konkrétním příkladu řešení ve městě Krásná Lípa. Provedl vlastní (roční)
analýzu a vzorkování odpadů (objemných, SKO) ve městě, viz příloha-prezentace.
Poukázal na velké rezervy a využití vlastních pracovníků (VPP) např. při rozebírání
dřevěných prvků nábytku (prodej fa. Kronospan), včetně případného potenciálu
vytypovaných překladišť (Šluknov, Studánka, D. Podluží) na základě logistiky.
M. Maják – z dostupných informací je zatím zřejmé, že menší obce mají zájem
odpadové hospodářství – většinově, řešit společnou cestou, rovněž ve vztahu
k ukončení skládkování 2024. Doporučuje rovněž hledání společné cesty, aby
všechny obce projednali do příštího jednání SPRŠ usnesení k OH (spol. výběrové
řízení), zároveň poděkoval Ing. Hulánovi za odvedenou práci.
V případě vyhlášení výběrového řízení bude patrně nutné oslovit odbornou firmu,
osobně zabezpečí a osloví potenciální zpracovatele.
Část odpadového hospodářství monitoruje - nahrává pí.Pilařová (Český rozhlas Ústí
nad Labem)
Mgr. E. Džumanová (Šluknov) – vlastní řešení pro město je výhodnější, Šluknov má
8 katastrů a cca 80 km místních komunikací. Stále řeší problémy s dopravou odpadů
na cílovou stanici.
J. Kolář (Krásná Lípa) – doporučuje zahájit spolupráci obcí v etapách, např. zahájit
sběr dřeva - deskovin, popř. celkové řešení velkoobjemového odpadu. Svozové firmy
si diktují ceny pro obce. Osloví města a obce svazku, s možností společné
likvidace dřevěných deskových materiálů.
H. Raichart (Vilémov) – tam, kde funguje meziobecní spolupráce v odpadovém
hospodářství, je to vždy levnější než při objednání těchto činností od velkých
svozových firem, viz „Studijní“ cesta s MAS.
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Ing. R. Forfera (Rybniště) – navrhuje zvážit variantu společné firmy na OH, před
pouhým společným výběrovým řízením (VŘ).
P. Svoboda (Lipová) – doporučuje zvažovat obě varianty (společnou firmu, popř.
společné VŘ), i v případě, že do společného VŘ nebo podniku půjdou jen některá
města a obce.
R. Holec (Dolní Poustevna) – město Dolní Poustevna řeší v současné době variantu
spolupráce v odpadovém hospodářství s městem Šluknov. Konečné stanovisko bude
přijato na lednovém zasedání města.
Ing. M. Trojanová (Mikulášovice) – město bude odpadové hospodářství řešit v lednu
2017.
F. Moravec (Staré Křečany) – doporučuje zvážit společné řešení na odpadové
hospodářství v regionu. Při svozu desek jsou připraveni pomoci vlastní technikou.
V. Vykoukal (Velký Šenov) – ZM schvaluje společné VŘ, společná firma je otázkou
kvalitního zpracování zadávací dokumentace po podnětech jednotlivých účastníků.
Zvážit, zda případné VŘ bude realizovat vybraná firma, popř. některé město.
Ing. J. Sykáček (Rumburk) – o nových variantách v odpadovém hospodářství bylo
zatím jednáno pouze ve vedení města a v radě, v zastupitelstvu bude o tomto tématu
jednáno v únoru 2017.
Usnesení č. 74/2016: SPRŠ bere na vědomí prezentaci Ing. M. Hulána a
doporučuje všem obcím do příštího jednání svazku projednat otázky
společného VŘ na odpadové hospodářství, popř. otázku společné firmy.
12:00 hodin odchází I. Minárová, starostka obce Dolní Podluží.
ad 5) Informace z DSO Sever a DSO Tolštejn:
M. Maják – DSO Sever se sešel v Lipové, projednány byly: zprávy o plnění rozpočtu,
schválilo se rozpočtové opatření č.1 a rozpočtové provizórium na rok 2017. Proběhly
rovněž informace z MAS, seznámení s projektem „Plánuj výlety“. Na příští jednání
DSO Sever bude pozván zástupce kraje, který má na starosti sociální problematiku.
Ing. R. Forfera – DSO Tolštejn se sešel dvakrát, ve Varnsdorfu byly řešeny finanční
otázky a rozpočtové změny, včetně návrhu rozpočtu na rok 2017, projednány byl
otázky odpadového hospodářství a situace kolem nové turistické lávky na „Šébru“,
proběhla prezentace MPSV – program zaměstnanost.
Při jednání v Rybništi byl řešen rozpočet ve vazbě na rozhodnutí ZM Varnsdorf
nadále neplatit členský příspěvek do DSOT na rok 2017. Chybějíc částku do
rozpočtu uhradí ostatní obce svazku.
J. Hambálek (Varnsdorf) – objasnil důvody rozhodnutí zastupitelstva města
Varnsdorf neuhradit členský příspěvek do DSO Tolštejn na rok 2017. Město rovněž
končí ve SMO ČR a Destinačním fondu Českého Švýcarska. Zvažují
z finančních důvodů ukončit členství v dalších organizacích. Město nadále řeší
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ZEVO a otázky celkového budoucího řešení odpadového hospodářství. Vyjadřuje
zájem města Varnsdorf, nadále být členem SPRŠ.
Usnesení č. 75/2016: SPRŠ bere na vědomí informace z DSO Sever a DSO
Tolštejn.
ad 6) Informace Okresní agrární komory a Okresní hospodářské komory:
M. Zika (člen představenstva Okresní hospodářské komory Děčín, zika@ccrsluknovsko.cz, tel.:775 855 303) – zastupuje Šluknovský výběžek v OHK, nabízí
komplexní spolupráci, předal všem členům písemný materiál „Novinky v činnosti
OHK Děčín“ (viz příloha). V předsednictvu OHK se uvolnilo jedno místo pro zástupce
z podnikatelského prostředí, přijímají typy i od měst a obcí. Připravují otevření
kanceláře regionálních produktů – přijímají výrobky - prezentaci, od všech
podnikatelů z Děčínska. OHK rovněž zřídila „Cech cestovního ruchu“, navíc navázala
kontakt na „Klub českých turistů“. Pokud města a obce mají zpracovaný „Strategický
plán rozvoje“ je OHK připravena aktivně spolupracovat na realizaci těchto plánů.
V první polovině roku 2017 se uskuteční 3. ročník fóra Exodus ve spolupráci s MAS
Český sever, z.s. týkající se odchodů mladých a kvalifikovaných osob z regionu, zde
nabízí pro SPRŠ možnost partnerství. Jednání OHK probíhají 1xměsíčně a jsou
veřejná.
K. Kopecký (Horní Podluží) – poukazuje na skutečný odliv mladých lidí ze
Šluknovska a nutnost hledání cest k stabilizaci.
Z. Linhart (senátor) – souhlasí se zvýšeným tlakem na vládu ČR ke konkrétním
opatřením na zlepšení socioekonomické situace ve výběžku.
P. Houdek (Okresní agrární komora) – OAK v současné době v likvidaci, nová AK
Ústí-Děčín, by měla zahájit činnost od 1.1. 2017. Za 25 let ubylo v republice 235
tis. hektarů zemědělské půdy! Trend nadále pokračuje! Na rok 2017 připravují
v Litoměřicích velkou chovatelskou přehlídku masného skotu z Ústeckého kraje.
Poukazuje na nedostatky v odpadovém hospodářství regionu. Cena zemědělské
půdy se za 25 let zvedla desetkrát !
Z. Linhart – ministr zemědělství prosadil, aby pozemky, kde budou průmyslové
zóny byly osvobozeny od poplatků, ale pozemky obcí, kde chtějí stavět veřejně
prospěšné stavby od poplatků osvobozeny nebyly! Jedná se o špatné
rozhodnutí.
Usnesení č. 76/2016: SPRŠ bere na vědomí informace z Okresní agrární
komory a z Okresní hospodářské komory.
ad 7) Informace ze Zastupitelstva Ústeckého kraje :
P. Šmíd (náměstek pro školství, mládež a sport ÚK) – nabízí aktivní spolupráci
v rámci priorit SPRŠ.
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J. Hambálek (zastupitel ÚK) – pracuje ve sportovní komisi a je rovněž připraven
aktivně pomáhat. Šluknovsko má v současné době 6 krajských zastupitelů všichni
zatím, mají zájem spolupracovat.
M. Maják – doporučuje v rámci SPRŠ více využívat vlivu všech současných
krajských zastupitelů.
J. Kolář – zvažuje vytyčit si v rámci SPRŠ hlavní priority, například viz. sdělení
– návrhy projektů senátora Linharta a společně je pak prosazovat v Krajském
zastupitelstvu.
Usnesení č. 77/2016: SPRŠ bere na vědomí informace ze Zastupitelstva
Ústeckého kraje.
ad 8)

Různé:

Ing. J. Rak – (Destinační fond Českého Švýcarska) – OPS Česko-Saské Švýcarsko
existuje již 15 let, garant cestovního ruchu na Děčínsku i v rámci Ústeckého kraje.
Provozují 3 Informační střediska a poskytují odbornou pomoc dalším 15 Informačním
střediskům v oblasti. Vybudovali síť externích průvodců (8-12) s větším zaměření na
Německou stranu. Zabezpečují vznik, popř. obnovu turistických cest. Destinační
fond existuje od roku 2008. Péče o dopravu se soustředí na cestování v turisticky
atraktivním období, pomáhali při vzniku nové regionální trati Rumburk – Dolní
Poustevna – Děčín, mají zájem o větší využití (dotování Ústeckým krajem) vlakové
trati od Mikulášovic směr Panský a Krásná Lípa. Dobře fungují autobusové linky
Národního parku (ročně přepraveno cca 100 tis. turistů), které budou ještě rozšířeny
směr Lužické hory, Žitavské hory, Šluknovsko a České Švýcarsko. Mají zájem
rozšiřovat své služby směrem Benešovsko, Kamenicko-Šenovsko, včetně vzniku
destinace „Lužické hory“. Byl schválen velký turistický přeshraniční projekt
(20 mil.Kč), „Celoplošný marketink Česko-saského Švýcarska“. Nyní, ve vztahu
k vazbě na Liberec dochází, že současné spojení je významně omezováno.
Bude jednat se zástupci K.Ú. Libereckého kraje a Ústeckého kraje s důrazem
na význam tohoto spojení pro Šluknovsko. Žádá o souhlas se zastupováním
SPRŠ při jednání na Krajském úřadu.
P. Šmíd – poukazuje na záměr Okresní hospodářské a sociální rady Děčínska –
propojení Liberce s Děčínem a Šluknovskem přes německou hranici. Projekt, který
má šanci úspěch!
Ing. M. Šefara (asistent poslance PČR) – mají sdělení od generálního ředitelství
SŽDC, že v příštím roce předpokládají zahájení projekčních prací na nové trati.
Z pohledu investora SŽDC tento záměr podporuje.
Ing. Z. Linhart (senátor) – není v otázce nové železniční trati optimista, obává se, že
náklady na nové spojení budou příliš vysoké (viz jezy na Labi), přesto doporučuje
nadále tuto kauzu podporovat.
Usnesení č. 78/2016: SPRŠ pověřuje pana Ing. Jiřího Raka zastupováním na
Krajském úřadu Ústeckého kraje a Krajském úřadě Libereckého kraje, při
jednání o zlepšení dostupnosti železniční dopravy mezí oblastí Šluknovska a
Libereckého kraje.
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Hlasování: pro – 19 proti – 0

zdržel se – 0

Mgr. L. Pokorný (SZŠ a OK Rumburk) – seznámení s návrhem nového oboru pro
VOŠ – diplomovaná všeobecná sestra. Oblast se potýká s nedostatkem středního
zdravotnického personálu. Spolu s Ing. Jakubcem (ředitel VOŠ a SPŠ, SOŠS a CR
ve Varnsdorfu) a Mgr. Vajsovou objasnili problematiku středního a vyššího školství
ve výběžku, včetně dalšího postupu, v případě podpory ze strany svazku.
Usnesení č. 79/2016: SPRŠ projednalo a:
a) bere na vědomí informace o návrhu na zápis oboru vzdělání VOŠ 53-41-N/11
Diplomovaná všeobecná sestra pro Vyšší odbornou školu, Střední
průmyslovou školu a Střední odbornou školu služeb a cestovního ruchu,
Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace, jehož výuka by byla
realizována ve spolupráci se střední zdravotnickou školou a Obchodní
akademií, Rumburk, příspěvková organizace, do rejstříku škol a školský
zařízení.
b) vzhledem ke kritickému nedostatku kvalifikovaného středního
zdravotnického personálu vyslovuje podporu výše uvedenému záměru a žádá
Radu Ústeckého kraje o přehodnocení negativního stanoviska k zápisu výše
zmíněného oboru do rejstříku škol a školských zařízení.
Hlasování: pro – 20 proti – 0 zdržel se – 0
Z. Linhart – město K. Lípa využila v roce 2016 dotační titul na opravy křížků a
kapliček z Ministerstva zemědělství, který bude i v roce 2017! Jedná se o poměrně
jednoduchý systém, doporučuje požádat, připravují se i polní cesty.
J. Kolář – proběhlo jednání ER Nisa, jsou nadále finanční prostředky na FMP, ve
velkých projektech je v současné době přečerpáno.
Ing. M.Jemelka – proběhla Valná hromada MAS Český sever, z.s., odsouhlasen
úvěr ve výši 1,6 mil, Kč, výběrová komise zůstává v podstatě ve stejném složení, je
zahájena příprava na vyhlašování nových dotačních titulů od počátku roku 2017.
Finanční situace je již stabilizována, půjčky budou vráceny v termínech stanovených
ve smlouvách.
M. Maják ukončil jednání SPRŠ v 13:30 hod., poděkoval přítomným za účast a
aktivitu při jednání.
Další jednání svazku se uskuteční 24. 02. 2017 v obci Jiřetín pod Jedlovou.

Ing. Miroslav Jemelka, v.r.
tajemník SPRŠ

Michal Maják. v.r.
předseda SPRŠ

V Dolní Poustevně 20. 12. 2016
7

