Zápis
z 11. jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska
ve volebním období 2014 až 2018,
které se uskutečnilo v pátek 24. února 2017 od 9.00 hod.
ve Sportovním centru, Školní 273, Jiřetín pod Jedlovou
Přítomni: členové sdružení dle prezenční listiny, hosté podle prezenční listiny viz
příloha.
Je přítomna nadpoloviční většina členů SPRŠ, jednání je usnášeníschopné.
Program:
1) Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení
2) Slovo starosty hostitelské obce – p. B. Kaprálika
3) Ekonomické záležitosti – p. M. Maják, pí Bc. I. Hoťová
4) Bezpečnostní situace Šluknovského výběžku – plk. Ing. Jaromír Kníže, ředitel
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje a vedoucí územního odboru Děčín
plk. JUDr. Alice Zemanová
(Přestávka)
5) Informace DSO SEVER – pí Mgr. E. Džumanová,
DSO TOLŠTEJN - p. Ing. R. Forfera
6) Informace Okresní agrární komory - p. P. Houdek,
Okresní hospodářské komory – p. M. Zika
7) Informace členů zastupitelstva Ústeckého kraje
8) Organizační záležitosti SPRŠ – p. M. Maják
9) Odpadového hospodářství ve Šluknovském výběžku 2018 – 2024 – p. M. Maják
10) Plán rozvoje Dopravy ÚK ve výhledu 2021+ - p. Ing. R. Forfera
11) Různé – podněty starostů, MAS Český sever, z.s., Euroregion Nisa, podpora
dopisu senátora Ing. Z. Linharta a další
12) Závěr
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1) Zahájení, schválení programu a kontrola usnesení:
M. Maják seznámil s programem dnešního jednání, požádal o podněty, připomínky a
zároveň seznámil přítomné s plněním minulých usnesení.
Usnesení č. 80/2017: SPRŠ schvaluje předložený návrh programu 11. zasedání.
Hlasování:
pro – 19 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 81/2017: SPRŠ bere na vědomí kontrolu plnění minulých usnesení.
Hlasování: pro – 19 proti – 0 zdržel se – 0
M. Maják (Jiříkov) – jako předseda SPRŠ jednání zahájil, řídil a přivítal přítomné. Na
posledním jednání DSO Sever proběhla diskuse k dopisu Ing. M. Trojanové,
týkajícím se jednání SPRŠ v Lobendavě. Bylo konstatováno, že DSO Sever
doporučuje zachovat stávajíc strukturu a při projednávání vnitřních záležitostí SPRŠ
tyto problémy řešit vždy samostatně, před oficiálním zahájením pravidelných jednání
a objasnil některé sporné body z tohoto rokování. Na zasedáních bude v budoucnu
umožněno vyjádření pouze členům a pozvaným hostům.
I. Minárová (Dolní Podluží) – byla dotčena nahráváním jednání ze strany neznámé
osoby. Souhlasí, aby vnitřní věci sdružení byly řešeny pouze mezi řádnými členy.
P. Svoboda (Lipová) – konstatuje, že je v zásadě správně, v případě problémů, tyto
řešit vzájemnou komunikací uvnitř SPRŠ.
9:13 hod přichází zástupci Policie ČR
2) Slovo starosty hostitelské obce:
B. Kaprálik (Jiřetín pod Jedlovou) – současné sportovní centrum je bývalá škola,
nyní je zde turistická ubytovna, tělocvična, ubytovací apartmány. Vzniká zde nyní
mírný problém s obložnolstí lůžek. V přízemí se vyskytuje Mateřská školka. Je
připravené a nově dokončené zázemí pro turistický ruch, včetně cykloturistů,
„stanařů“, (1,8 mil.Kč, dotace 1,0 mil. Kč – 2016). Na rok 2017 připravují zálivy pro
autobusy (cca 1,4 mil. Kč), dále „Hornickou cyklostezku“ – z náměstí směr Horní
Podluží ke „Stříbrnému dolu“ (cca 2,7 mil. Kč), opravy hradeb „Tolštejn“ (ročně projde
přes turnikety cca 18 tis. návštěvníků!) připravují žádosti na menší sakrální stavby a
opravu Nádražní ulice (cca 2,0 mil. Kč). Nyní žije v Jiřetíně p. J. 666 obyvatel! Místní
lyžařská sjezdovka není v majetku obce, jsou zde dílčí problémy s Lesy ČR (záměr
zalesnění) a ceny pozemků.
9:00 hod přichází Ing. Z. Linhart a p. Ing. R. Burkoň
P. Svoboda – navrhuje pozvat na další jednání SPRŠ zástupce Lesů ČR, zaměřené
na prioritně na problematiku pozemkových úprav sjezdovky v Jiřetíně p. Jedlovou.
Usnesení č. 82/2017: SPRŠ schvaluje pozvání zástupců Lesů ČR na příští
zasedání svazku.
Hlasování: pro – 19 proti – 0 zdržel se – 0
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3) Ekonomické záležitosti:
M. Maják – je nutné uhradit členský příspěvek do Hospodářské a sociální rady
okresu Děčín (5 tis. Kč). K datu 16. 2. 2017 je na účtu u Komerční banky
137 592,73 Kč.
Usnesení č. 83/2017: SPRŠ schvaluje uhradit členský příspěvek do
Hospodářské a sociální rady okresu Děčín za rok 2017 ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: pro – 19 proti – 0 zdržel se – 0
ad. 4) Bezpečnostní situace Šluknovského výběžku:
plk. JUDr. A. Zemanová (Policie ČR Děčín – vedoucí územního odboru) – předložila
a okomentovala analýzy vývoje nápadu trestné činnosti ve Šluknovském výběžku od
roku 2011 (viz. příloha). Celkově hodnotí bezpečnostní situaci ve výběžku bez
větších problémů. Je trvalý zájem, aby obvodní oddělení byla vždy v plném stavu.
Linie tzv. „Toxi“ je na okrese Děčín personálně zdvojnásobena.
plk. Ing. P. Sytař (Krajské ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje - náměstek ředitele
pro vnější službu -) – na Ústecku v roce 2016 byl vývoj nápadu kriminality přes 18 tis.
trestných činů, oproti 2015 byl pokles o 2 tis. tr. činů, převládá majetková tr. činnost.
Klesá rovněž počet přestupků. Mírně narůstá drogová kriminalita. V kraji chybí
v současné době 20 policistů. Nově jsou zřízeny na každém okrese tzv.prvosledové
hlídky, které pracují 24 hod. denně (souvislost s migrační krizí).
Ing. S. Horáček (Varnsdorf) – drogová kriminalita probíhá ve zvýšené míře u škol.
F. Moravec (Staré Křečany) – asistenti prevence kriminality se osvědčují, potvrzuje
rozsah drogové kriminality, kladně hodnotí zřízení „Stálé pořádkové jednotky“ v kraji,
navrhuje posílení základních obvodních oddělení o specialisty.
P. Svoboda (Lipová) – seznámil přítomné s problematikou užívání Pervitinu v obci
a ve Velkém Šenově, chybí zvýšená osvěta ve školách, bude nutno s touto
otázkou seznámil příslušné zákonodárce. Doposud není řádně řešena otázka
nepovolených tzv. „Technopárty“, vyhlášky obcí vše neřeší. Uvedl příklad z Lipové.
Obec má také velké problémy se znečišťováním komunikací a provozem
zemědělské techniky – potřebují pomoc od Policie ČR.
plk. Ing. P. Sytař – v současné době posiluje hl. město Prahu 38 policistů
z Ústeckého kraje. Zdůrazňuje význam OZV pro zachování veřejného pořádku, ve
vztahu k „Technopárty“ (nepodléhá zákonu o právu shromažďovacím), je zde možné
využívat i tzv. „předběžné opatření“. Vždy je nutné včas informovat zástupce Policie
ČR. Větší komplikace vznikají v případě hud. akcí na soukromých pozemcích,
zabavení techniky je legislativně značně náročné. Každou akci je nutno řešit
individuálně. Znečištěné vozovky lze řešit jako přestupek.
10:10 hod. přichází J. Zoser
P. Houdek (OAK) – na zemědělských pozemcích existuje tzv. „ekologická uzávěra“,
vždy do 15.8. se tyto pozemky nesmí technicky využívat.
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Usnesení č. 84/2017: SPRŠ bere na vědomí informace o bezpečnostní situaci
ve Šluknovském výběžku.
Hlasování: pro – 19 proti – 0 zdržel se – 0
ad 5) Informace DSO SEVER, DSO TOLŠTEJN:
M. Maják (DSO Sever) – 41. jednání proběhlo 2. února 2017 v Jiříkově, byl schválen
členský příspěvek na rok 2017 ve výši 5,-Kč/občan, bylo schváleno společné jednání
obcí, které souhlasí se společným VŘ v rámci OH. Bylo schváleno zaslání dopisu
v reakci na plán dopravní obslužnost Ústeckého kraje, se zástupci Krajského úřadu
proběhlo jednání o financování sociálních služeb. Byly řešeny příspěvkové
organizace a v rámci vyrovnávací platby částky spoluúčasti (viz. zápis DSO). Příští
jednání DSO Sever bude ve čtvrtek 2. března 2017 ve Velkém Šenově.
P. Svoboda – města a obce mohou jen s obtížemi spolufinancovat svoje příspěvkové
organizace. Ohledně vyrovnávací platby a následné spoluúčasti na spolufinancování
by měla být možnost započítat platby od klientů za pobyt v pobytových zařízení. U
neziskových organizací kde nemají žádný příjem by měla být dotace 100% nebo by
měl spoluúčast platit stát. Jedná se o důležité téma pro krajskou i celostátní
reprezentaci. Riziko zániku těchto organizací se stále zvyšuje. Navrhuje snižování
finančních spoluúčastí těchto neziskovek. Provádět kontroly, zda skutečně kvalitně
plní poskytované služby. V případě zániku neziskových organizací není kraj ani stát
schopen nahradit služby poskytované těmito organizacemi.
Ing. R. Forfera (DSO Tolštejn) – připravují jednání svazku na 10. 3. 2017.
Usnesení č. 85/2017: SPRŠ bere na vědomí informace z DSO Sever a DSO
Tolštejn.
Hlasování: pro – 19 proti – 0 zdržel se – 0
ad 6) Informace Okresní agrární komory -, Okresní hospodářské komory:
P. Houdek (OAK) – proběhla ustavující schůze nové Agrární komory Děčín- Ústí
nad Labem, z původních 54 členů zůstalo pouze 34, pracují jako „Spolek“.
Republikový sněm s volbou nového předsedy proběhne do 14. dnů v Olomouci.
M. Zika (OHK) – 27.2.2017proběhne zasedání OHK v Jiřetíně p. Jedlovou –
pozvánka, hlavní téma bud oblast cestovního ruchu ve Šluknovském výběžku a na
Děčínsku. OHK se bude snažit propojit s jednotlivými obcemi a vytvářet vzájemnou
spolupráci.
Usnesení č. 86/2017: SPRŠ bere na vědomí informace z Okresní agrární
komory a Okresní hospodářské komory.
Hlasování: pro – 19 proti – 0 zdržel se – 0
ad 7) Informace členů zastupitelstva Ústeckého kraje:
Ing. S. Horáček – v zastupitelstvu kraje probíhá mnoho dohadovacích řízení.
Dopravci v kraji mají podepsané 10.leté smlouvy, budou probíhat jednání o změnách
smluv, popř. nastoupí krizová varianta, kdy kraj zřídí např. vlastní organizaci na
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zajištění dopravy. Byl rovněž schválen příspěvek do Destinačních fondů ve výši 1,5
mil.Kč.
Ing. Z. Linhart – doporučuje zastupitelům kraje sledovat jaké peníze, komu a kam
se investují do cestovního ruchu.
ad 8) Organizační záležitosti:
M. Maják – město Varnsdorf vystupuje z DSO Tolštejn, otázkou zůstává členství a
placení příspěvků v SPRŠ.
Ing. S. Horáček – otázku členství a poplatků bude projednávat v zastupitelstvu
města Vdf., výsledek je velmi nejistý. V případě změny stanov SPRŠ navrhuje
placení paušální částky např. 10 tis. Kč za tzv. přidružené členství.
ad 9) Odpadové hospodářství ve Šluknovském výběžku 2018-2024:
Hynek Schmidt, J. Řehtáček (IWMC, s.r.o.,Na Pankráci 332/14,140 00 Praha 4) –
provedl prezentaci a nabídku na zpracování zakázky: „Příprava a administrace
veřejné zakázky na svoz komunálních odpadů pro vybrané obce SPRŠ“ (viz.
příloha). V případě potřeby jsou schopni vytvořit i dvě varianty. Kladou důraz na
soudržnost obcí, které mají zájem na společném VŘ. Nabízí pomoc s vedením
přípravy celého VŘ – zpracují zadávací dokumentaci, samotné VŘ neorganizují,
mohou však nabídnout partnera, který má s VŘ, zkušenosti. Jednotnost spolupráce
snižuje cenu. Firma se dlouhodobě zabývá cenami svozu, včetně příslušných
poplatků (zkušenosti již s 40. obcemi). Ze zkušenosti poukazují na fakt, že dobře
fungují společné Technické služby obcí tam, kde existuje dlouhodobá
soudržnost, zvlášť, pokud se podaří zasmluvnit společné koncovky !
P. Svoboda – danou problematikou by se měla zabývat pouze města a obce (14),
mimo SPRŠ, která mají zájem o společné VŘ. Poukazuje také na závislost
rozhodnutí jednotlivých zastupitelstev obcí. Cena za VŘ by měla být rovným dílem
rozdělena mezi zúčastněné obce, bez rozdílu velikosti. Poukazuje také na
možnosti spolupráce s TS Šluknov.
H. Raichart – je nutno změnit celkový současně zavedený systém nakládání a
likvidace odpadů, současná svozová firma drží ve Vilémově 5 let stejné ceny! Novým
VŘ může dojít ke zvýšení cen.
V. Vykoukal – bude nutné předem stanovit mezi obcemi, které půjdou do
společného VŘ, způsob financování, druhy odpadů, zvážit možnost dílčích VŘ,
harmonogram postupu. Velký Šenov musí znát výsledek do konce letošního roku,
jinak realizují vlastní VŘ.
M. Maják – upozorňuje na „velké hráče“ na trhu s odpady a s tím spojené možnosti
komplikací, znovu dává na zvážení možnost zřízení vlastní odpadové firmy
(vlastněné obcemi).
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Ing. R. Forfera – navrhuje termín setkání zájemců o společné VŘ na 10.3. 2017 od
9:00 hod., na obecním úřadu v Dolním Podluží.
R. Holec (Dolní Poustevna) – existuje varianta, že zástupci měst budou v řídícím
orgánu TS Šluknov.
Ing. S. Horáček – jednal s majitelem teplárny Velveta (p.Velíšek), nevylučuje určitou
formu spolupráce. Jedná se o legislativně složitou záležitost, do měsíce bude známo,
zda Velveta bude čerpat dotace či nikoliv. Ve hře je rovněž prodej teplárny Velveta
silné teplárenské společnosti. Podal rovněž výklad ze setkání s MŽP R. Brabcem ve
Varnsdorfu. Nabízí také možnost určité formy spolufinancování – spolupráce přípravy
a realizace společného VŘ. Nadále připravují kroky za zřízení vlastní lokální
spalovny.
A. Kittl – (Rumburk) – město Rumburk nemá zájem na společném VŘ.
Usnesení č. 87/2017: SPRŠ bere na vědomí informace o odpadovém
hospodářství ve Šluknovském výběžku 2018-2024, včetně přípravy a
administrace veřejné zakázky na svoz komunálních odpadů pro vybrané obce
v rámci SPRŠ.
Hlasování: pro – 19 proti – 0 zdržel se – 0

ad 10) Plán rozvoje dopravy ÚK ve výhledu 2021+:
M.Maják – v návaznosti na dopis starosty Rybniště Ing. R. Forfery, navrhuje pozvat
na další jednání SPRŠ zástupce Krajského úřadu, nejlépe hejtmana, Ing. Komínka a
pracovníka odboru dopravy.
Ing. R. Forfera – jedná se o nejasnosti s plánem dvou nových železničních tratí,
(Seifhennersdorf – Rumburk), (Jedlová-Dolní Podluží), vize 2021+ !!! Tento záměr
byl již projednán v zastupitelstvu ÚK s poukazem, že se jedná o požadavek starostů
Šluknovska. Není jasné, kdo tento návrh na K.Ú dodal. Spolupracuje s Ing. J. Rakem
(OPS ČŠ), kterého SPRŠ pověřilo jednáním o dopravě s krajem. Jedná se o spornou
záležitost. Je připravený dopis za SPRŠ v reakci na tento problém.
J.Kolář – obě tratě jsou zmiňovány v strategických dokumentech kraje, reakce
SPRŠ je určitě nutná, aby se finanční prostředky vkládaly do potřebných dopravních
záležitost (např. trať Mikulášovice – K. Lípa).
Ing. Z. Linhart – podobné informace získal na jednání OHSR Děčínska, kde bylo
konstatováno, že SŽDC již zahájilo na tyto tratě zpracování studií, prý na základě
požadavků starostů Šluknovska?
V. Vykoukal – 4/2017 bude vypsáno VŘ na zpracování PD na přestupní terminál ve
Velkém Šenově, město se připravuje k podání žádosti o dotaci na realizaci.
Průběžně jednají o podporu s odborem dopravy ÚK.
Usnesení č. 88/2017: SPRŠ Souhlasí se zasláním dopisu na Krajský úřad
Ústeckého kraje k otázce záměrů k dopravní obslužnosti Šluknovska, zároveň
souhlasí s pozváním hejtmana a dalších kompetentních pracovníků z oblasti
dopravy Ústeckého kraje na příští zasedání SPRŠ dne 21.4. 2017 v Doubici.
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Hlasování:

pro – 19 proti – 0

zdržel se – 0

ad 11) Různé – podněty starostů, MAS Český sever, z.s., Euroregion Nisa,
podpora dopisu senátora Ing. Z. Linharta:
Ing. Z. Linhart – poukazuje na složitosti současné státní legislativy, viz např.
současný Stavební zákon. K novele Stavebního zákona je již nyní 275
pozměňovacích návrhů! ČR často čerpá Evropské prostředky na méně důležité věci,
než je skutečná potřeba. Poukazuje na složitosti a nejasnosti v řízení vlády ČR,
včetně zbytečné administrativní zátěže pro řízení obcí. Vedení 110 kV do výběžku
začíná konečně nabírat konkrétní podoby,
M. Šefara (asistent poslance S. Pflégra) – vláda schválila strategický rámec
hospodářské restrukturalizace Ústeckého kraje, z této koncepce vyplývá větší
možnost získání fin. prostředků na Děčínsko již v letošním roce. Ve městě Děčín se
podařilo nastartovat reálný plán na vytvoření nové průmyslové zóny (13 ha)
v oblasti bývalého „Východního nádraží“.
M. Maják – probíhá příprava nových stránek SPRŠ, nyní je připravena pracovní
verze (přihlášení: sprs.mikroregion-sever.cz) vyzývá k námětům pro zveřejňování
(dopisy, pozvánky apod.). Zápisy a usnesení SPRŠ není nutné zveřejňovat.
Ing. M. Kučera (MAS Český sever) – strategie MAS je nyní ve 3. hodnotícím kole
(podáno 2/2016), je připraven harmonogram do podávání výzev na IROP, v dubnu
by měla proběhnout školení a budou 3 výzvy: doprava, sociální byty a školství,
příjem žádostí pak bude od 5/2017 do konce 7/2017.
Ing. Z. Linhart – po mnoha letech je znovu pokus o skutečnou podporu strukturálně
postižených regionů, je nutno se připravit na možnosti získání větších finančních
prostředků do výběžku. Navrhnout zásadní nadregionální, regionální i místní
zajímavé projekty, které lze jako společný zásobník připravit pro verzi snazšího
dosahu na finance do strukturálně postižených oblastí, umět definovat místní
potřeby.
Kladně hodnotí činnost SMO ČR za poslední dva roky – pomoc s legislativou v zájmu
obcí apod. ČEZ by měl zahájit rekonstrukci stávajících rozvodů ve výběžku, bez
čekání na nové vedení 110 kV- zahájil jednání se zástupci ČEZ Distribuce a
požaduje zahájení požadované rekonstrukce moderním způsobem. Připravuje
osobní jednání s generálním ředitelem ČEZ. Zvažuje potřebu podpory od SPRŠ.
M. Maják – ve vazbě na dopis senátora Z. Linharta navrhuje zaslat na vládu ČR
dopis k aktuálním potřebám regionu (3-4 témata), popř. pozvat předsedu vlády.
Navrhuje, aby každá obec zpracovala pro SPRŠ návrh 2-3 hlavních námětů, které
považuje za prioritně potřebné a zaslaly do konce 3/2017 tajemníkovi k evidenci. Na
příštím zasedání pak bud vypracován návrh ucelené koncepce k posouzení.
P. Svoboda – seznámil přítomné s komplikacemi při směně či prodeji pozemků
v lokalitě.
M. Maják ukončil jednání SPRŠ v 13:30 hod., poděkoval přítomným za účast a
aktivitu při jednání.
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Setkání zájemců o společné VŘ v rámci OH se uskuteční dne 10.3.2017 od
9:00 hod. na OÚ Dolní Podluží.
Další jednání SPRŠ se uskuteční 21. 04. 2017 v obci Doubice.

Ing. Miroslav Jemelka, v.r.
tajemník SPRŠ

Michal Maják. v.r.
předseda SPRŠ

V Dolní Poustevně 6. března 2017
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