Zápis
z 13. jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska
ve volebním období 2014 až 2018,
které se uskutečnilo v pátek 16. června 2017 od 9.00 hod.
v Mikulášovicích – Kulturní dům
Přítomni: členové sdružení dle prezenční listiny, hosté podle prezenční listiny viz
příloha.
Je přítomna nadpoloviční většina členů SPRŠ, jednání je usnášeníschopné.

Program:
1) Zahájení
2) Slovo starostky Města Mikulášovice - pí Ing. Miluše Trojanová
3) Lesy ČR - p. Ing. Pavel Bik
4) Informace: DSO SEVER - M. Maják
DSO TOLŠTEJN - p. Ing. R. Forfera
5) Informace: Okresní agrární komory - p. P. Houdek,
Okresní hospodářské komory - p. Ing. Bc. Emil Bláha, MBA
6) Organizační záležitosti SPRŠ: Návrh na úpravu Stanov SPRŠ - p. Ing. Horáček
Zpráva o výsledku nezávislé kontroly
hospodaření SPRŠ - p. M. Maják
7) Různé
- Odpadového hospodářství ve Šluknovském výběžku, společné VŘ - M. Maják
- Informace z VH ER Nisa
- Připomínky a náměty
8 ) 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. Doporučuje, z podnětu
krajského zastupitele J. Foldyny vytipovat zástupce SPRŠ v „Dopravní komisi“ kraje.
Na základě diskuze bylo rozhodnuto odeslat koncem 7/2017 premiérovi vlády ČR již
připravený dopis s aktuální problematikou Šluknovska.
Usnesení č. 105/2017: SPRŠ schvaluje předložený návrh programu 13.
zasedání.
Hlasování:
pro – 17 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 106/2017: SPRŠ bere na vědomí kontrolu plnění minulých
usnesení.
Hlasování: pro – 17 proti – 0 zdržel se – 0
2) Slovo starosty hostitelské obce:
Ing. M. Trojanová (Mikulášovice) představila místostarostu města a nového
zástupce OHK Ing. Bc. Emila Bláhu, MBA. Město dokončilo opravu tělocvičny,
úpravy parků a zahradu MŠ, opravili kuželnu a několik kapliček, připravují projekty na
další dotační tituly a nechali rovněž zpracovat film o městě (viz. prezentace).
3) Ing. P. Bik (Lesy ČR) – Lesní správa Rumburk má cca 17.tis. ha lesa, těžba ročně
cca 110 tis. m3 dřeva, těžba roste ! Zatím zvládají kůrovcové kalamity.
Dotaz z Jiřetína p. Jedlovou – ceny pozemků, nájemní smlouvy – tuto oblast řeší GŘ
Hradec Králové, současný trend je navyšování těchto nájmů. Nepodařilo se dojednat
ani výhodnější podmínky pro sjezdovky na Jedlové. Před podpisem je smlouva o
pronájmu ½ sjezdovek. Nevylučuje ani zalesnění druhé poloviny těchto sjezdovek.
Otázka spolupráce s „Jedlovou s.r.o.“ (p. Mašek), poslední dva roky bez kontaktů,
dvakrát řešili spory u soudu. Některé dohody jsou realizovány ve spolupráci s TJ
Slovan.
Dotaz z města Mikulášovice – dotaz na „odkácení“ na Jedlové, nutno jednat rovněž
ve spolupráci s AOP, cesta na „Tanečnici“ - oprava, je nutné se ještě společně sejít
(lokální – drobné opravy), investice však možná nejdříve za dva až tři roky. Singltrek
– nutno společně projednat a vytipovat pozemky, nutné vyjádření AOP.
Lesy ČR připravují opravu a zbudování několika rybníků v regionu - Vlčí prameny
(zahájení 2019), Lísecký rybník u Č. Kamenice, rybníčky za Lipovským zámkem.
Lesy ČR také odstartovaly program nákupu lesních pozemků od obcí i
soukromých subjektů. Lesy odkupují případné nabídky ve smyslu znaleckých
posudků a přednostně lesy „zdravé“. Mají také zájem o odkup lesních cest, za
účelem sjednocení a lepší možnosti oprav, těmto cestám zůstane status „veřejné
cesty“. Směny pozemků budou jen výjimečně, přednost má prodej-nákup.
Jednání o cyklostezkách jsou však nadále možná !
Ing. S. Horáček (Varnsdorf) – problematika nákupu pozemků v oblasti Varnsdorfu
Špičák, nově byla stanovena, nepřiměřená - vysoká cena.
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Ing. P. Bik – chyba je na straně lesů ČR chybně byl zadán znalecký posudek z GŘ
H. Králové.
P. Svoboda (Lipová) – chválí spolupráci s Lesy ČR, včetně současných úprav
Křížové cesty na „Jáchymberku“
Ing. P. Houdek (OAK) – na Šluknovsku 15 honiteb, žádá o tlak Lesů ČR na
provozovatele těchto honiteb s ohledem na škody zvěří (především zvěří černou).
Ing. P. Bik – objasnil problematiku vlastnických vztahů, potvrzuje zvýšené škody
zvěří. Nový záměr po skončení současných nájemních smluv bude patrně prodej
licencí na lov po vzoru „severských“ států, záměrem je rovněž zřizování
přezimovacích obůrek. Případné snížení současných nájemních smluv je otázkou
pro vrcholové politiky.
Nový návrh zákona „o myslivosti“ je výhodnější pro Lesy ČR než pro mysliveckou
veřejnost. V případě potřeby je připraven na osobní jednání s každým zástupcem
členských měst a obcí.
Usnesení č. 107/2017: SPRŠ bere na vědomí informace od zástupce lesů ČR
Ing. P. Bika.
Hlasování: pro – 17 proti – 0 zdržel se – 0
4. Informace z DSO Sever a DSO Tolštejn:
M. Maják (DSO Sever) – poslední zasedání proběhlo 12.5.2017 v Krásné Lípě, byl
schválen rozpočet na rok 2017 (6 960 300,- Kč) – zaměřeno především pro obce na
protipovodňová opatření (Jiříkov, Lobendava, Vilémov), byla schválena
nejvýhodnější nabídka na protipovodňová opatření – fi. BARTEK Rozhlasy. Ve
spolupráci s fi. Pro Eko (Ing. Hulán) byla projednána možnost nakládání s dřevitou
hmotou v oblasti, byla přijata nabídka Multimediální procházky Šluknovskem a bylo
doporučeno – ve spolupráci s MAS Český sever z.s. - podat žádost na Strategické
řízení mikroregionu.
Ing. R. Forfera (DSO Tolštejn) – jednali rovněž 12.5. 2017 v Rybništi, projednali
vytvoření destinace „Lužické hory“ ve spolupráci s obcemi „Novoborsko“. Řešili
výpověď na IC s MAS Český sever z.s. v Jiřetíně p. Jedlovou. Pódium je již opravené
a je možné k zapůjčení, byla předána informace od Ing. Hartycha „Oživení“
vandrování po Tolštejnském panství (Interaktivní hra – přeshraniční projekt). Byla
přijata dotace z MMR – „dobré zkušenosti“ – cesta na Broumovsko. Byla rovněž
řešena a schválena žádost o dotaci z OP Zaměstnanost (MAS Český sever z.s.).
Proběhly sportovní hry škol (25.5.2017). 12. 8. 2017 se uskuteční v Jiřetíně p.
Jedlovou „Tolštejnské slavnosti“. 17.6.2017 budou v Jiřetíně p. J. obnoveny „Hry
legrace a smíchu“.
Ing. M. Kučera (MAS Český sever z.s.) – žádost o dotaci z OP Zaměstnanost již
byla podána.
Usnesení č. 108/2017: SPRŠ bere na vědomí informace z DSO Sever a DSO
Tolštejn.
Hlasování: pro – 17 proti – 0 zdržel se – 0
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5. Informace z Okresní Agrární (OAK) a Okresní hospodářské komory (OHK):
P. Houdek (OAK) – předsedou je nadále ing. Laudát, potvrzuje stále se zvětšující (a
neřešené) škody zvěří, farmáři zvažují možnosti převedení některých vlastních
pozemků na „nehonební“. V rámci ČR je odhad škod zvěří cca 3,5 mld. Kč.
Doporučuje obcím zvážit možnosti výstavby větrných elektráren.
J. Pimpara (Rumburk) – větrné elektrárny v Sasku mají již nyní prodlouženou
životnost o 5 let, v Rumburku jsou k dispozici informace o zdravotních problémech
souvisejících s provozem těchto zařízení. Město Rumburk nebude tyto zdroje
podporovat.
Ing. Bc. E. Bláha,MBA (OHK) – představil základní rozvojové teze cestovního
ruchu, zaměřeno především na řešení nezaměstnanosti a oživení lokální
ekonomiky.OHK se bude snažit iniciovat nové podnikatelské programy, včetně větší
spolupráce a KÚ a MMR (vyhlášení nových dotačních výzev). Budou také iniciovat
vznik nové výběrové školy s programem vzdělávání a rekvalifikace odborných profesí
v cest. ruchu. Mají záměr více spolupracovat s obcemi na „Děčínsku - Šluknovsku“.
R. Holec (Dolní Poustevna) – doporučuje záměr propojit České a Saské Švýcarsko
cyklostezkou a zkvalitnit výuku zaměřenou na rozvoj cestovního ruchu.
J. Pimpara – v současné době se přepracovává strategický plán ÚK, potvrzuje
nižší kvalitu služeb v českém příhraničí, chybí pracovníci v pohostinství.
P. Svoboda (Lipová) – potvrzuje nižší kvalitu absolventů některých středních škol
v lokalitě – je nutno řešit systémově. Cestovní ruch je budoucností výběžku, chybí
ubytovací kapacity.
Ing. Z. Linhart (senátor) – potvrzuje dlouhodobou podporu cestovního ruchu v rámci
Saska a německé vlády. Z regionu je nutno vytvořit větší tlak na orgány ÚK a vládu
ČR.
Usnesení č. 109/2017: SPRŠ bere na vědomí informace z Okresní agrární a
Okresní hospodářské komory.
Hlasování: pro – 17 proti – 0 zdržel se – 0
6) Organizační záležitosti SPRŠ: Návrh na úpravu stanov SPRŠ – ing. Horáček
Zpráva o výsledku nezávislé kontroly
Hospodaření SPRŠ - p. M. Maják
Ing. Horáček – Zastupitelstvo města Varnsdorf neodsouhlasilo členství (finanční
příspěvek) v SPRŠ, mají zájem zůstat členy, za upravených podmínek, např. za
každé zasedání 1.000,- Kč. (Ing. Horáček je členem Kulturní komise kraje, p.
Hambálek je členem Sportovní komise), město Varnsdorf bude členem
Destinačního fondu „Lužické hory“. Provedl prezentaci výsledku služební cesty do
Číny.
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P. Svoboda – nerozumí stanovisku města Varnsdorf k členství v SPRŠ, nesouhlasí
s návrhem města Varnsdorf na úpravu stanov, navrhuje pro Varnsdorf členský
poplatek 20 tis. Kč/rok.
Ing. R. Forfera – Varnsdorf před ukončením členství v DSO Tolštejn platil tomuto
svazku 50 tis. Kč ( tj. cca 3,-Kč/obyv.).
F. Moravec (Staré Křečany) – poukazuje na důležité vazby města Varnsdorf v rámci
regionu (ORP, odpadové hospodářství, školství apod.), výjimku ze stanov
nedoporučuje.
J. Pimpara – objasnil důvody členství v SPRŠ z pohledu města Rumburk, včetně
vztahových otázek ve výběžku (znovu obnovili členství s SMO ČR).
M. Maják - provedl rekapitulaci diskuze, včetně návrhu města Varnsdorf na úpravu
stanov. Nechal hlasovat o návrhu na snížení příspěvku pro město Varnsdorf. Většina
hlasovala proti, SPRŠ zašle na město Varnsdorf dopis se svým vyjádřením, včetně
požadavku na uhrazení části příspěvku za rok 2017.
Zpráva o hospodaření SPRŠ – M. Maják – materiály byly včas předány všem
členům sdružení – bez připomínek, zároveň byla projednána „Zpráva o výsledku
nezávislé kontroly“ – rovněž bez připomínek.
Usnesení č. 110/2017: SPRŠ nesouhlasí s návrhem změny stanov a snížením
členského příspěvku pro město Varnsdorf.
Hlasování: pro – 16 proti – 0 zdržel se – Ing. Horáček
Usnesení č. 111/2017: SPRŠ bere na vědomí Zprávu o hospodaření SPRŠ
k 15.6.2017, včetně Zprávy o výsledku nezávislé kontroly za rok 2016.
Hlasování: pro – 15 proti – 0 zdržel se – 0
7. Různé:
Odpadové hospodářství ve Šluknovském výběžku, společné VŘ
Připomínky a náměty
IWMC, s.r.o., p. H. Schmidt, p. Řehtáček, Odpadové hospodářství ve
Šluknovském výběžku, společné VŘ:
Byla provedena prezentace „Analýzy současného stavu“ (viz příloha) na základě
smlouvy o „Přípravě a administraci veřejné zakázky na svoz komunálních odpadů
pro vybrané obce SPRŠ“ a z dat od zainteresovaných obcí. Do konce června 2017
bude dokončen průzkum trhu, do 8/2017 pak budou zpracovány dvě varianty VŘ.
Firma oslovila další případné zájemce o služby v OH ve výběžku. K výraznému
snížení ceny by například přispěla úprava svozu odpadů plošně 1x za 14 dnů.
Nyní shromažďují tzv. „tvrdá data“, později navštíví jednotlivé obce. Připravují další
průzkum trhu a jednání s potencionálními poskytovateli služeb. U pytlového svozu se
jen těžko kontrolují data od svozových firem- bude nutné změnit. Většina obcí
nevlastní popelnice na SKO, nový poskytovatel by musel uhradit nové nádoby, popř.
jednotlivé obce samostatně (vhodnější model !). V rámci VŘ budou řešit především
nákladovou stránku, příjmovou část si budou muset obce řešit individuálně. (poplatky
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apod.). Představili zatím dostupné svozové společnosti, s kterými by bylo možné ev.
spolupracovat (oslovit do VŘ), včetně příslušné skládky (spalovny). Je otázkou
vypsání VŘ na svoz celé oblasti najednou, nebo rozdělit a vytvořit konsorcium.
Vypsání VŘ bez informací o zájmu od potencionálních poskytovatelů je velkým
rizikem, že se nikdo nepřihlásí. Nyní hledají a navštíví další koncová zařízení –
skládky-spalovny (např. LAUTA –Německo, Termizo-Liberec).
P. Svoboda – zatím chybí osobní kontakt, nutná znalost konkrétního prostředí.
Předpokládá, že fi IWMC s.r.o. připraví podklady na VŘ, bez oslovování jednotlivých
subjektů. Výsledek VŘ by měl přispět k zlepšení (zlevnění) OH ve výběžku. Dál bude
nutné řešit ( v kompetenci každé obce) ještě formy poplatků – na osobu popř. na
popelnici apod. – příjmové částky. Doporučuje do budoucna zavést také systém
vážení popelnic. V Lipové monitorují (úspěšně) sběrný dvůr kamerovým systémem.
F. Moravec – navrhuje kontaktovat město Šluknov a využít jejich zkušenosti
s řešením OH.
M. Maják - provedl souhrn současných informací, včetně teoretické možnosti zřízení
vlastní firmy na OH na Šluknovsku. VŘ nezaručuje zlevnění OH obcím. Zároveň
připomněl podmínky podepsané příkazní smlouvy.
Usnesení č. 112/2017: SPRŠ bere na vědomí Zprávu fi. IWMC s.r.o. Praha o
přípravě společného VŘ na Odpadové hospodářství ve Šluknovském výběžku,
včetně Analýzy současného stavu.
Hlasování: pro – 17 proti – 0 zdržel se – 0
Připomínky a náměty:
Ing. Horáček + zástupkyně VOŠ a SŠ Varnsdorf : prezentace k zavedení nového
vzdělávacího programu VOŠ - Sociální práce, podány základní + doplňující
informace, všem členům byl včas zaslán příslušný materiál (viz příloha), včetně
vazby na zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 109. Záměr rovněž
koresponduje s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok
2017.
R. Holec – informace o novém bankomatu v D. Poustevně (instalace 23.6.2017),
spolupráce s Ing. Trojanovou na možnosti využití zdravotní péče v německém městě
Sebnitz , jde především o politické rozhodnutí. Prezentace návštěvy a zkušeností
v Dolním Dvořišti a městě Gmůnd (Rakousko). Informace byly předány rovněž
hejtmanovi ÚK ,senátorovi Ing. Linhartovi a poslanci PČR J. Foldynovi.
M. Maják – navrhuje na příští jednání SPRŠ pozvat k problematice zdravotní péče
na Šluknovsku, krajského zdrav. radu, náměstka hejtmana Ing. Rybáka a zástupce
Všeobecné zdrav. pojišťovny.
P. Svoboda – poukazuje na lokální význam Lužické nemocnice v Rumburku.
J. Pimpara – proběhla jednání o nemocnici RBK s ing. Rybákem (K.Ú), varianta
převodu za 1,- Kč nepřichází za stávající situace v úvahu, zatím není žádné
usnesení rady ani zastupitelstva kraje k řešení Rumburské nemocnice. V 25.
týdnu proběhne VH nemocnice, město je připraveno uhradit fin. ztrátu (za 10 let již
vložilo město Rumburk do nemocnice cca 150 mil. Kč), je zpracován harmonogram
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dalšího postupu, do měsíce proběhne znalecké ocenění tohoto zařízení. Město má
např. nadále zájem aby se obnovila porodnice (včetně možnosti úhrady fin. ztráty
z nenaplněných počtů porodů !). Nadále hledají strategického partnera. Na počátku
9/2017 by se měla zintenzivnit jednání o ceně, ev. podmínkách převodu nemocnice
na nového strategického partnera.
Usnesení č. 113/2017: SPRŠ akceptuje rozvojové záměry VOŠ,SPŠ a SOŠS a
CR, Bratislavská 2166, Varnsdorf a plně podporuje vznik nového vzdělávacího
programu Sociální práce, kód oboru: 75-32-N/01, skupina oboru: Pedagogika,
učitelství a sociální péče (kód: 75), délka a forma studia: 3 roky denní i dálková
forma vzdělávání na VOŠ Varnsdorf.
Hlasování: pro – 16 proti – 0 zdržel se – pí. Koldová (H.Podluží)
Usnesení č. 114/2017: SPRŠ schvaluje pozvat na příští jednání sdružení
15.9.2017 do Velkého Šenova, krajského zdravotního radu, náměstka hejtmana
ing. Rybáka a zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Hlasování: pro – 17 proti – 0 zdržel se – 0
12:58 hod. odchází Ing. R. Forfera a B. Kaprálik, J. Koldová.
M. Maják ukončil jednání SPRŠ v 13:15 hod., poděkoval přítomným za účast a
aktivitu při jednání.
Další jednání SPRŠ se uskuteční 15.09 2017 ve Velkém Šenově

Michal Maják. v.r.
předseda SPRŠ

Ing. Miroslav Jemelka, v.r.
tajemník SPRŠ
V Dolní Poustevně 21. června 2017
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