Zápis z 15. jednání SPRŠ
konaného dne 1. prosince 2017 od 9:00 hod.,
Restaurace u Staré cihelny, Vilémov
Přítomni: členové sdružení a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
Zahájení, slovo starosty obce Vilémov
Kontrola minulých usnesení
Rozpočet SPRŠ na rok 2018
Ostatní finanční záležitosti SPRŠ
Informace:
DSO SEVER
DSO TOLŠTEJN
Okresní agrární komory
Okresní hospodářské komory
Zastupitelstvo ÚK
6. Různé, náměty a připomínky starostů
- Milanova cena 2017
- Informace z 30. ročníku Tour de Feminin 2017
- Informace MAS Český sever, z.s.
- Ostatní
7. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.

1. Zahájení:
Předseda SPRŠ p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 9:00 hod. 15. jednání sdružení přivítáním
přítomných a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů Sdružení pro rozvoj
Šluknovska a jednání je usnášení schopné.
H. Raichart (Vilémov) – Informoval členy sdružení o tom, že Obec Vilémov patří mezi malé
obce, kde rozloha obce je cca 470 ha s přibližně 900 obyvateli. Spravují Základní školu,
Mateřskou školu, Zdravotní středisko, Sportovní halu a také Dům s pečovatelskou službou.
Na údržbu obce mají 2 zaměstnance, využívají nabídky úřadu práce a s tím spojené
pracovníky veřejné služby. Dále obeznámil členy sdružení se stavebními akcemi, kdy na
začátku volebního období zrealizovali rekonstrukci požární zbrojnice. Byla dokončena
realizace zateplení sportovní haly, kde také proběhla oprava podlah, sauny a výměna kotlů
s topením. V loňském roce proběhly stavební úpravy na základní škole v podobě opravy
omítky a v letošním roce oprava rozvodu topení v celém objektu.
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M. Maják požádal přítomné o schválení navrženého programu, ke kterému nebylo
připomínek a bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 120/2017: SPRŠ schvaluje program 15. jednání konaného dne 1. 12. 2017 ve
Vilémově.
Hlasování: pro – 17 proti – 0 zdržel se – 0
2. Kontrola usnesení:
M. Maják provedl rekapitulaci usnesení z jednání ve Velkém Šenově (15.09.2017) – všechny
body jednotlivých usnesení jsou splněny. Byla projednána problematika Lužické nemocnice a
polikliniky v Rumburku za přítomnosti pana ředitele VZP ČR pana MUDr. Petra Veselského
a náměstka hejtmana ÚK pana RSDr. Stanislava Rybáka. Dále byly projednány informace
z DSO Sever a z DSO Tolštejn. Pan J. Pimpara informoval o dění v Ústeckém kraji. Byla
vzata rezignace tajemníka SPRŠ pana Ing. Miroslava Jemelky. Taktéž byl prodiskutován
dopis Varnsdorfu ke stavu o počtu policie ve Varnsdorfu. Bylo oznámeno, že město
Varnsdorf plánuje městskou plynovou teplárnu. Dále jsme byli informováni o konání
podzimního setkání akcionářů SVS a.s., Finanční konferenci SMO a taktéž proběhla návštěva
pana prezidenta České republiky ve Šluknovském výběžku se zastávkou na Šluknovském
zámku. K tomuto bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 121/2017: SPRŠ bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování: pro – 17 proti – 0 zdržel se – 0
3. Rozpočet SPRŠ na rok 2018:
M. Maják přednesl finanční záležitosti týkající se návrhu rozpočtu na rok 2018. Dle sdělení
finanční účetní paní Bc. Ireny Hoťové nemusí být rozpočet SPRŠ na rok 2018 vyvěšen na
úředních deskách měst a obcí. Přítomní členové SPRŠ navrhli příspěvek jako v roce 2017 pro
cyklistický závod žen Tour de Feminin.
M. Maják dal hlasovat o schválení finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč na
XXXI. ročník mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2018. Bylo přijato
usnesení:
Usnesení č. 122/2017: SPRŠ schvaluje finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč pro XXXI.
ročník mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2018.
Hlasování: pro – 16 proti – 0 zdržel se – 1
Mezi členy SPRŠ vznikl dotaz, zda-li Město Varnsdorf je i nadále členem Sdružení pro rozvoj
Šluknovska. K výše uvedenému se rozvinula diskuze, ze které vyplynulo, že město Varnsdorf,
jako ORP, by mělo své stanovisko k členství ve sdružení přehodnotit, ale toto je věc
Zastupitelstva města Varnsdorf.
Josef Hambálek (Varnsdorf) sdělil přítomným členům SPRŠ, že Město Varnsdorf, dle
rozhodnutí zastupitelstva, se nebude iniciovat v žádné organizaci mimo Euroregionu Nisa a
nebude se tedy účastnit hlasování.
M. Maják se následně vrátil k rozpočtu SPRŠ na rok 2018 a zeptal se, zda-li je k tomuto ještě
nějaká připomínka. Žádný jiný dotaz k rozpočtu na rok 2018 nevzešel. Upravený rozpočet
bude členům sdružení e-mailem rozeslán. Bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 123/2017: SPRŠ schvaluje rozpočet SPRŠ na rok 2018.
Hlasování: pro – 16 proti – 0 zdržel se – 0
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M. Maják poznamenal, že při schválení finančního příspěvku, na cyklistický závod Tour de
Feminin, by bylo vhodné SPRŠ při tomto závodě prezentovat.
Usnesení č. 124/2017: SPRŠ schvaluje zajistit prezentaci SPRŠ na cyklistickém závodě
Tour de Feminin.
Hlasování: pro – 16 proti – 0 zdržel se – 0

4. Ostatní finanční záležitosti SPRŠ:
M. Maják seznámil přítomné členy SPRŠ s ostatními finančními záležitostmi týkající se
hospodaření SPRŠ k 15.11.2017.
Stav hotovosti k 01.01.2017:
Stav hotovosti k 15.11.2017:

3 272,00 Kč
3 272,00 Kč

Stav účtu k 01.01.2017:
Stav účtu k 15.11.2017:

142 997,73 Kč
237 683,73 Kč

K tomuto bodu přítomní přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 125/2017: SPRŠ bere na vědomí hospodaření SPRŠ k 15.11.2017.
Hlasování: pro – 16 proti – 0 zdržel se – 0
5. Informace z DSO Sever:
M. Maják (DSO Sever) – Předposlední zasedání proběhlo dne 06.10.2017 ve Vilémově, kde
byl projednán návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2021. Dále byl
projednán návrh rozpočtu na rok 2018. Byla projednána žádost Českého svazu chovatelů, z.s.,
ZO Mikulášovice, o finanční příspěvek na Olympiádu mladých chovatelů, kde byl schválen
příspěvek ve výši 5.000,-Kč. Schválena byla změna rozpisu rozpočtu č. 1 – DSO Sever a také
bylo schváleno vyúčtování poskytnutých příspěvků v roce 2017, obci Lobendava a klubu
Cyklistiky Krásná Lípa, za 30. ročník Tour de Feminin. Schváleny byly podmínky pro
přípravu konání akce „dětské Olympiády“ pod patronací DSO Sever. Dále členové DSO
Sever neschválili prezentaci na infotabulích v Rumburku.
M. Maják požádal pana Josefa Hambálka o vyjádření se k Lužické nemocnici a poliklinice,
kdy Město Varnsdorf otevřelo jednání s Ústeckým krajem o převodu varnsdorfské nemocnice.
J. Hambálek (Varnsdorf) - Nejedná se o převod nemocnice. V říjnu 2017 nás oslovila
Krajská zdravotní, a.s., s tím, že se přijedou podívat na stav varnsdorfské nemocnice.
Návštěvy se uskutečnily celkem dvě, kdy u druhé z nich byl přítomen pan RSDr. S. Rybák
spolu s hejtmanem ÚK panem O. Bubeníčkem. Stav nemocnice se jim líbil. V případě, že se
Lužická nemocnice a poliklinika spolu s Krajskou zdravotní, a.s., nedomluví, nabídneme
k dispozici naši varnsdorfskou nemocnici, ale to neznamená, že bychom ji převedli. Prioritou
pro Město Varnsdorf je, aby se Lužická nemocnice a poliklinika spolu s Krajskou zdravotní,
a.s., dohodli. Rovněž z jednání vyplynulo, že varnsdorfská nemocnice, by v případě
nedohody, byla zřízena, jako pobočka pod nemocnicí Děčín. Jiné informace doposud
nemáme.
Ke stavu zdravotnictví ve Šluknovském výběžku se rozpoutala diskuze.
J. Pimpara (Rumburk) seznámil přítomné s postupem jak probíhá současný tendr na
Lužickou nemocnici.
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M. Maják (DSO Sever) – Poslední zasedání proběhlo dne 10.11.2017 v Mikulášovicích, kde
byl schválen Střednědobý výhled na rok 2019 – 2021. Dále byl schválen rozpočet DSO Sever
na rok 2018. Taktéž bylo schváleno vyúčtování poskytnutých příspěvků v roce 2017, a to
spolku Mandavan, z.s., Studánka – Varnsdorf, na akci Tour de Zeleňák 2017, spolku Český
svaz chovatelů, z.s., ZO Mikulášovice, na Olympiádu mladých chovatelů. Projednány byli
rozpracované propozice pro pořádání a zabezpečení sportovní „Dětské olympiády škol 2018“
pod patronací DSO Sever, s termínem konání 21.06.2018. Vyslechli jsme prezentaci zástupce
společnosti SDO Technika, s.r.o., Šenov u Nového Jičína a také zástupce z Euroregionu Nisa,
v Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Byl vznesen
návrh na Milanovu cenu 2017.
Ing. R. Forfera (DSO Tolštejn) – Sešli jsme se od léta jednou. Projednán byl návrh rozpočtu
na rok 2018 a čerpání rozpočtu. V souvislosti s tím byly řešeny příspěvky a fungování svazku
po té, co byla vypovězena smlouva s Místní akční skupinou (MAS). Řešili jsme i podium,
k tomu více řekne více B. Kaprálik.
B. Kaprálik (Jiřetín pod Jedlovou) – V současné době je podium vyřešené. Připravuje se
smlouva s panem Šustou, ke které budou připraveny pravidla a podmínky pro výpůjčku pódia
a kontakty na majitele pana Šustu.
Agrární komora Děčín:
P. Houdek (Agrární komora Děčín) – Informoval členy sdružení o ukončeném hospodaření
zemědělství v letošním roce, které bylo průměrné a z hlediska pastvinářského hospodaření byl
letošní rok nadprůměrný za posledních 25 let, a to v přírůstku skotů.
Okresní hospodářská komora Děčín:
Ing. Bc. E. Bláha, MBA (Okresní hospodářská komora Děčín) – Přislíbil snahu, aby se
problematika Šluknovského výběžku dostávala i na jednání Okresní hospodářské komory
Děčín, a to proto, aby Šluknovský výběžek měl možnost dalšího vývoje. Požádal o podněty a
s tím spojenou spolupráci mezi jednotlivými obcemi a městy.
Zastupitelstvo ÚK:
Mgr. Bc. P. Šmíd (člen rady ÚK) – Nabídl ze své pozice možnost zprostředkování jednání
s kterýmkoliv odborem ÚK, například v oboru školství nebo zdravotnictví.

6. Různé, náměty a připomínky starostů:
Milanova cena 2017
DSO Sever navrhuje na „Milanovu cenu 2017“ starostku města Šluknov paní Mgr. Evu
Džumanovou, a to za přínos v oblasti rozvoje města, konání nadregionální akcí, jako jsou
„Zámecké slavnosti“, jako zástupce Šluknovska práce v hodnotícím výboru EUROREGIONU
NISA a přeshraniční spolupráci v rámci PĚTIMĚSTÍ, kde se každoročně pořádá několik
společných akcí.
Informace z 30. ročníku Tour de Feminin 2017
J. Vích (Cyklistický oddíl Krásná Lípa) – Informoval o průběhu 30. ročníku mezinárodního
cyklistického závodu žen Tou de Feminin 2017, který označil z pohledu organizátora za
velice úspěšný. Obdrželi ocenění hejtmana Ústeckého kraje, které bylo ohodnoceno částkou
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ve výši 50.000,-Kč. Letos připravují již 31. ročník Tour de Feminin 2018. Poděkování patří
DSO Sever a SPRŠ, a to za finanční podporu a taktéž poděkování za technickou spolupráci
všem obcím a městům.
Informace MAS Český sever, z.s.
Ing. E. Hamplová (MAS Český Sever, z.s.), seznámila s informacemi k projektu
Komunitního plánování sociálních služeb ve Šluknovském výběžku a také přednesla zprávu
k projektu „Strategické řízení v obcích Šluknovska – Dělat správné věci správně“. (Podrobné
informace viz. příloha zápisu).
Ing. H. Kracmanová (MAS Český Sever z.s.), informovala členy sdružení o postupu
realizace a podpořené aktivity spolupráce z projektu „MAP vzdělávání pro SO ORP
Varnsdorf a SO ORP Rumburk“. (Podrobné informace viz. příloha zápisu). Dále podala
informaci členům sdružení o vyhlášené výzvě na MAP II, ve které by chtěli pokračovat, a
proto potřebují dobrozdání od všech DSO a SPRŠ a tím získat souhlas, aby MAS mohla být
žadatelem a realizátorem v rámci výzvy.
Po projednání k tomuto bodu přítomní přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 126/2017: SPRŠ projednalo a souhlasí, aby MAS Český sever, z.s. byla
žadatelem a realizátorem v rámci výzvy MAP II.
Hlasování: pro – 16 proti – 0 zdržel se – 0
Ostatní
M. Maják obdržel prostřednictvím e-mailu od Ing. M. Pavlíka prezentaci k projektu „Srdce
Regionu“ na podporu rozvoje regionů ČR určený na obrazovky ČT. Na příští jednání SPRŠ
bude pozván pan Ing. M. Pavlík, který projekt osobně představí.
H. Raichart (Vilémov) otevřel diskuzi ke GDPR. K tomuto tématu se rozvinula diskuze mezi
jednotlivými členy SPRŠ.
J. Pimpara (Rumburk) pozval za ORP Rumburk všechny členy sdružení na školení nejen ke
GDPR, které se uskuteční dne 7.12.2017 v Rumburku.
M. Maják ukončil
aktivitu při jednání.

jednání SPRŠ ve 12:00 hod., poděkoval přítomným za účast a

Další jednání SPRŠ vychází na měsíc březen 2018 v Dolní Poustevně, přesný termín
bude upřesněn a oznámen.

Zapsala: pí Šárka Fojtová
V Jiříkově dne 20. prosinec 2017

Michal Maják
předseda SPRŠ
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