Zápis z 16. jednání SPRŠ
konaného dne 9. března 2018 od 9:00 hod.,
Centrum setkávání, Dolní Poustevna
Přítomni: členové sdružení a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
Zahájení, program zasedání, slovo starosty Města Dolní Poustevna
Kontrola minulých usnesení
Finanční záležitosti SPRŠ
Informace:
DSO SEVER
DSO TOLŠTEJN
Okresní agrární komora
Okresní hospodářská komora
Zastupitelstvo ÚK
5. Různé, náměty a připomínky starostů
6. Závěr
1.
2.
3.
4.

1. Zahájení, program zasedání, slovo starosty Města Dolní Poustevna
Předseda SPRŠ p. Michal Maják (Jiříkov) v 9:00 hod. zahájil 16. jednání sdružení přivítáním
přítomných a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů Sdružení pro rozvoj
Šluknovska a jednání je usnášení schopné.
V úvodu pan M. Maják představil pozvané hosty na dnešní zasedání, a to zástupce skupiny ČEZ
distribuce, a.s. Dále seznámil přítomné s účastí pana hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha
Bubeníčka na dnešním jednání cca v 10:00 hodin, s pracovníky odboru dopravy a silničního
hospodářství Ústeckého kraje a s vedoucím odboru Ing. Jindřichem Fraňkem. Dále se dnešního
jednání sdružení zúčastní zástupci České televize, v rámci projektu „Srdce regionu“, paní
Jaroslava Timková a paní Martina Richterová.
M. Maják požádal přítomné o schválení navrženého programu s tím, že body programu
uvedené na pozvánce budou dle přítomnosti hostů projednány v různém pořadí. K tomuto
nebylo připomínek a bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 127/2018: SPRŠ schvaluje program 16. jednání konaného dne 09. 03. 2018
v Dolní Poustevně.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
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R. Holec (Dolní Poustevna) – Přivítal na 16. jednání SPRŠ v Centru setkávání všechny
zúčastněné a představil pomocí prezentace Město Dolní Poustevnu. Město má 3 katastrální
území s 1107 ha, cca 1600 trvale žijícími obyvateli a několika evidovanými cizinci. Městský
úřad má dva odbory kde pracuje 7 úředníků. Provozní chod města zajišťují 4 stálí dělníci, kteří
k sobě mají 9-14 dělníků VPP a dva zaměstnanci na pozici APK (asistent prevence kriminality).
Město hospodaří převážně s vlastními finančními prostředky. Na investiční akce mají
vyčleněno cca 4 - 5 mil. Kč ročně. Snaží se zajistit provozní a investiční akce, pomocí dotací,
grantů či darů. Město Dolní Poustevna má rozpracované postupy, a to u revitalizace zeleně (4
lokality), nákup cisterny CAS 20 - T815, nákup nůžkového stanu, rekonstrukce hasičské
zbrojnice, areál sportoviště (oplocení, Workout, multifunkční plocha, volejbalové hřiště, dětské
hřiště), chodník v ul. Vilémovská, oplocení a fasáda Městského úřadu, opravy cest a
komunikací. Dále připravují revitalizaci zeleně, z projektu „Ukažme vodě hranice“ nákup
velitelského vozu, rekonstrukci hasičské zbrojnice, oplocení městského hřbitova, chodník v ul.
Vilémovská, výměna oken u Základní školy na I. stupni, parkoviště u Městského úřadu, veřejné
osvětlení (doplnění nových osvětlení, multifunkční plocha, sportovní hala).
M. Maják dal slovo pozvaným hostům, řediteli a zástupcům skupiny ČEZ distribuce, a.s., a
to k vyjádření se k situaci z loňského roku v rámci vichřice a s tím spojené zabezpečení
krizového řízení.
Ing. Radim Černý (ředitel úseku Řízení sítí) představil prezentaci, kdy hlavním posláním
společnosti ČEZ distribuce, a.s. je zásobování elektrickou energií na většině území České
republiky. Stále pracují na zvyšování kvality a spolehlivosti dodávky všem odběratelům. Dále
pan ředitel prezentoval havarijní plán mimořádných situací a krizového řízení, které rozdělil na
nepředvídatelné situace (při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob) a
předvídatelné situace (rozsáhlé poruchy a kalamitní stavy), které rozčlenil do 5 fází kalamity.
Zavedli a zrealizovali spousty vnitřních nařízení a opatření, komunikací s krizovými štáby a
upravili situace v několika směrech. Jednotlivé obce a města prezentují na svých webových
stránkách, kde informují, zda li je postižená obec či město po tmě a kdy bude obnova dodávky
elektrické energie – ukázka prezentace na webu.
Ing. Ondřej Horák (vedoucí odboru - Obsluha klientů pro veřejný sektor) informoval členy
SPRŠ o snaze zřídit další telekomunikační kanály, ve spojení s ČEZ distribuce, a.s. pro starosty
a členy krizových štábů, s přednostním odbavením. Vysvětlil situaci, kdy se nejprve obnovují
páteřní sítě vysokého napětí, a po té linky nízkého napětí. Byl zřízen manuál pro starosty a
členy krizových štábů.
Ing. Radim Černý (ředitel úseku Řízení sítí) představil prezentaci investiční a provozní
činnosti v oblasti Šluknovského výběžku, dle jednotlivých ORP. Stavby obnovy sítí vysokého
napětí a nízkého napětí (VN a NN). Sjednocení napěťové hladiny a středního napětí v oblasti
Varnsdorf a Rumburk. Stavby VVN - rekonstrukce a nová výstavba TR a vnn linie. Od roku
2016 údržba ochranného pásma venkovních vedení. Do 30.04.2018 budou provedeny
plánované zásahy v plné šíři OP (ochranné pásmo) na 43 ks UU (údržbový úsek).
M. Maják poděkoval zástupcům společnosti CEZ distribuce, a.s. a požádal přísedící členy
SPRŠ o případné dotazy. K výše uvedenému začala mezi jednotlivými členy a zástupci uvedené
společnosti diskuze. Dále nebylo dotazů a připomínek a přítomní členové SPRŠ tuto informaci
berou na vědomí usnesením:
Usnesení č. 128/2018: SPRŠ bere na vědomí informaci zástupců společnosti ČEZ a.s.,
k opatřením při mimořádných událostech a investičním záměrům společnosti ČEZ
distribuce a.s.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
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M. Maják přivítal hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka, který byl přizván
k problematice dopravní obslužnosti, změn jízdních řádů tak, jak byly navrženy odborem
Ústeckého kraje. Dále pan M. Maják předal slovo panu Jiřímu Rakovi.
Jiří Rak (České Švýcarsko o.p.s.) vysvětlil propojení provozu dopravní a turistické obslužnosti
s nabídkou od Ústeckého kraje. Jedná se o cestovní ruch a přepravu většího počtu osob na
okrese Českého Švýcarska. Požádal o zvážení návrhu, zhodnocení situace a zachování
provozu z Panského do Rumburku. Běžná dopravní obslužnost. Dále pan J. Rak shrnul
informace k turistické dopravě na Šluknovsku, kdy přeshraniční cestovní ruch je nosným
pilířem ekonomiky výběžku, neboť vlak přiveze plynule návštěvníky ze Saska a
vnitrozemí. Dále je turistická doprava součástí historie regionu - regionální tratě. Požádal o
zachování úseku Panský – KL/Rbk, tj. konkrétní turistické spojení do Českého Švýcarska od
severu. Danou situaci řešili i přes Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy (tj.
podpořit dopravu v jedinečné evropské turistické destinaci opírající se o udržitelný cestovní
ruch na území dvou národních parků), avšak bezvýsledně. Jakákoliv podpora je zatím jen ze
strany Ústeckého kraje. Dohodnuto bylo panem J. Rakem a členy SPRŠ, že od této letní sezony
by jezdila trať (vlaky) Mikulášovice – Panský – KL/Rbk, v období 4 – 10/So, Ne a svátky, 7 –
8/denně, 11- 3/mimo provoz (místo toho by jezdil celoročně o víkendech autobus, který by byl
nově zaveden).
K výše uvedenému požadavku své stanovisko přednesl pan Oldřich Bubeníček, hejtman
Ústeckého kraje, dále se vyjádřil vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství pan Ing.
Franěk s kolegy odboru. Zainteresovaní starostové podpořili přednesené stanovisko pana J.
Raka. Výstupem bylo dojednáno, že požadavek starostů bude v písemné podobě zaslán na
Ústecký kraj a bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 129/2018: SPRŠ schvaluje zaslání požadavku starostů dotčených vlakovou a
autobusovou dopravou v písemné podobě na zajištění dopravní obslužnosti a turistické
dopravy pro region Šluknovska.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
M. Maják požádal pana Oldřicha Bubeníčka, hejtman Ústeckého kraje, aby se vyjádřil
k otevřenému dopisu Rady města Rumburk, který byl adresován na hejtmana Ústeckého kraje
a členům Rady Ústeckého kraje, a to ohledně zajištění zdravotní péče na Šluknovsku.
O. Bubeníček (hejtman Ústeckého kraje) – ve středu o tomto dopise jednala Rada Ústeckého
kraje. Nemocnice v Rumburku je v majetku města a město se rozhoduje, co bude dělat se svou
nemocnicí. Jednání ze strany Krajské zdravotní, a.s. a Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.,
jsou diplomaticky přerušena a stejně tak jednání s nemocnicí ve Varnsdorfu. Krajská zdravotní,
a.s. má zájem, aby kvalitní lékařská péče byla ve Šluknovském výběžku zaručena a bude se
snažit, aby došlo ke vzájemné dohodě.
S. Horáček (Varnsdorf) – potvrdil slova pana hejtmana, že v současné době žádná jednání
mezi Varnsdorfskou nemocnicí a krajem neprobíhají.
V 11:20 hodin se omluvil pan hejtman Oldřich Bubeníček a opustil 16. jednání SPRŠ.
M. Maják přestavil a po té dal slovo pozvaným hostům, a to autorce TV pořadů, scénáristce a
novinářce paní Jaroslavě Timkové a manažerce projektů paní Martině Richterové z české
televize v rámci projektu „SRDCE REGIONU“.
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J. Timková (ČT) představila projekt SRDCE REGIONU na podporu rozvoje regionů ČR
určený na obrazovky České televize, pro díl Šluknovsko. Nejedná se jen o televizní pořad, který
ukáže to nejlepší z regionů, přinese příklady dobré praxe a následováníhodné postupy. Srdce
regionu je projektem, který si klade za cíl naslouchat lidem a jejich potřeby přinášet do
veřejného života. Několikaměsíční práce s lídry regionu (z veřejné správy, firem, neziskového
sektoru) přinese mnoho zajímavých myšlenek, počinů i velkou vizi nejen pro region, ale i ČR.
Cílem je natočit pozitivní pořad o regionu, kdy délka pořadu je cca 28 minut s vysílacím časem
v podvečer všedních dnů. Ústecký kraj podpořil dotací projekt SRDCE REGIONU pro díl o
Šluknovku.
Ing. S. Horáček (Varnsdorf) - Pozitivních zpráv o našem regionu není nikdy dost a proto tento
projekt vítám. Rada města Varnsdorf diskutovala o podpoře tohoto projektu a nemá problém
poskytnout finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč.
M. Maják dal hlasovat o schválení finančního příspěvku ve výši 30.000,-Kč pro projekt
SRDCE REGIONU na podporu rozvoje regionů ČR, kdy město Varnsdorf nabídlo 20.000,- Kč
a Sdružení pro rozvoj Šluknovska 10.000,- Kč. Bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 130/2018: SPRŠ schvaluje finanční příspěvek ve výši 30.000,-Kč pro projekt
SRDCE REGIONU na podporu rozvoje regionů ČR a to tak, že město Varnsdorf
poskytne 20.000,- Kč a SPRŠ 10.000,- Kč.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
Všem členům SPRŠ bude rozeslán kontakt na paní J. Timkovou, kdy starostové za jednotlivé
obce a města sepíší akce a zajímavosti, a po té jim paní Timková přepošle prezentaci.
2. Kontrola usnesení:
M. Maják provedl rekapitulaci usnesení z jednání ve Vilémově (1.12.2017) – všechny body
jednotlivých usnesení byly splněny. Byl schválen příspěvek na 31. ročník mezinárodního
cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2018. Na základě schváleného příspěvku ve výši
30.000,-Kč, byl tento příspěvek zapracován ihned do rozpočtu SPRŠ na rok 2018 a návrh
rozpočtu 2018 byl také schválen. Bylo taktéž uloženo prezentovat při tomto závodě SPRŠ. Dále
byla udělena Milanova cena 2017 starostce Města Šluknov paní Mgr. Evě Džumanové. Byl
pověřen MAS Český sever, z.s., aby byl žadatelem a realizátorem v rámci výzvy MAP II.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 131/2018: SPRŠ bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování: pro – 14 proti – 0

zdržel se – 0

3. Finanční záležitosti SPRŠ:
M. Maják požádal o úhradu členských příspěvků na rok 2018 pro DSO Sever ve výši 20.000,Kč, DSO Tolštejn ve výši 20.000,-Kč, Okresní agrární komoru ve výši 3.400,-Kč a Okresní
hospodářskou komoru ve výši 3.400,-Kč. Dále informoval, že SPRŠ obdrželo dopis od
Hospodářské a sociální rady okresu Děčín, kde je SPRŠ členem. S dopisem přišla i faktura na
úhradu členského příspěvku ve výši 5.000,-Kč na rok 2018.
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Usnesení č. 132/2018: SPRŠ schválilo úhradu členského příspěvku ve výši 5.000,-Kč na
rok 2018 pro Hospodářskou a sociální radu okresu Děčín.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0

4. Informace: DSO SEVER, DSO TOLŠTEJN, Okresní agrární komora, Okresní
hospodářská komora, Zastupitelstvo ÚK:
Informace z DSO Sever:
M. Maják (DSO Sever) – DSO Sever se sešel dne 19. ledna 2018 v Rumburku, kde jsme byli
seznámeni panem starostou, místostarostou a paní tajemnicí o dění, plánech a situacích ve městě
Rumburk. Na základě předloženého návrhu usnesení panem F. Moravcem bylo přijato usnesení
o nedostatečném informování a nefunkčnosti komunikace v krizových situacích, s odkazem na
zpětnou vazbu ČEZu v souvislosti s IZS. V rámci finančních záležitostí bylo schváleno
vyúčtování za rok 2017 od Velkého Šenova a spolku Arte musica, z.s. Jiříkov. Projednány byli
nové žádosti o příspěvek na rok 2018 a také schváleny Cyklistickému oddílu Krásná Lípa
36.000,-Kč na Tour de Feminin 2018, Klubu českých turistů Mikulášovice 3.000,-Kč na 39.
ročník Stezky odvahy, spolku Mandavan 5.000,-Kč na 4. ročník závodu Okolo vlčí hory a
10.000,-Kč na 34. ročník Tour de Zeleňák, Domu kultury Střelnice Rumburk 20.000,-Kč na
autobusovou dopravu, českému svazu chovatelů Mikulášovice 6.500,-Kč na základní a okresní
kolo 50. olympiády mladých chovatelů. Projednány byly zůstatky na účtech a schválena výše
příspěvků na rok 2018 ve výši 5,-Kč/občan a pro rok 2019 navýšení na 7,-Kč/občan. Na základě
změny pozice starosty v Mikulášovicích byl navržen za DSO Sever do MAS Český Sever, z.s.,
pan Pavel Svoboda starosta obce Lipová. Hlavním bodem na zasedání bylo řešení problematiky
organizačního zajištění Dětské olympiády DSO Sever, která byla i hlavním bodem jednání na
48. zasedání DSO Sever v Dolní Poustevně, kde byl probrán časový program olympiády dětí,
rozlosovány účastnická čísla a barvy triček pro jednotlivé obce a města. Rovněž byla
přednesena informace o podané žádosti do fondu Ústeckého kraje na podporu olympiády. Také
byl schválen finanční příspěvek na 12. ročník mezinárodního varhanního festivalu ve filipovské
Bazilice v Jiříkově, ve výši 15.000,-Kč. Dále byl stanoven příští termín DSO Sever na
13.4.2018, kde hlavním bodem bude projednání „Opatření obecné povahy“ s tajemnicí paní
Dagmar Žákovou (Rumburk), s odkazem na města a obce, která tato opatření již přijala nebo
uvažují přijmout. Rovněž jsme byli seznámeni s otevřeným dopisem Rady města Rumburk,
panu hejtmanovi a radním Ústeckého kraje, k problematice zdravotnictví ve Šluknovském
výběžku.
Informace z DSO Tolštejn
Ing. R. Forfera (Rybniště) – DSO Tolštejn se sešlo v prosinci roku 2017, kde byli řešeny
finanční záležitosti, rozpočet a rozpočtové změny. Proběhla návštěva z mikroregionu
Novoborsko, kde bylo řešeno udržování zimních běžeckých tratí v jejich oblasti. Projednávalo
se podium, které je vyřešeno a bude majetkem pana Šusty. Taktéž byla řešena hra Vandrování
po Tolštejnském panství. Dále se DSO sešel v měsíci únoru v Rybništi, kde byl pozván host k
nařízení GDPR. Projednán byl termín sportovních her našich škol. Byl obdržen dopis
z Ústeckého kraje ohledně turistické lávky na Šébru, s odpovědí, že se v současné době dělá
revize projektové dokumentace a následně se vyhlásí výběrové řízení s tím, že v letošním roce
by se mohli turisté po zmiňované lávce projít.
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Informace Okresní hospodářské komory Děčín
Mgr. Bc. E. Bláha, MBA (Okresní hospodářská komora Děčín) - Požádal přísedící členy
SPRŠ o spolupráci v případě kteréhokoliv zájmu z podnikatelské sféry se zapojit do dění
hospodářské komory. Netýká se to pouze členství, ale i obsazení pozic v představenstvu.
Informace Agrární komory Děčín
P. Houdek (Agrární komora Děčín) – Současná Agrární komora Děčín – Ústí, vyměnila svého
předsedu Ing. Loudáta CSc., který bohužel skončil ve své funkci. Nový a současný předseda
Agrární komory, který tuto funkci vykonává, je pan Kudla z Horního Podluží. Krajská agrární
komora se neměnila a je beze změny. Měsíc únor byl pro zemědělce (sedláky) velmi dobrým.
V agrárním sektoru je bohužel situace taková, že nám každý rok ubírají dotace a u nás to
konkrétně činí 500.000,-Kč. Celostátní Sněm Agrární komory České republiky bude zasedat
v Brně dne 8.4.2018.
Informace Zastupitelstva ÚK
M. Maják požádal o informace z Ústeckého kraje pana Ing. Stanislava Horáčka
Ing. S. Horáček (zastupitel Ústeckého kraje) přednesl kladnou zprávu k získání dotačních
titulů z Ústeckého kraje na kulturní akce a opravy památek.

5. Různé, náměty a připomínky starostů:
Termín Valné hromady MAS Český Sever, z.s. je stanoven na 27.3.2018.
M. Maják ukončil jednání SPRŠ ve 13:00 hod., poděkoval přítomným za účast a aktivitu při
jednání.
Další jednání SPRŠ se uskuteční 8. června 2018 od 9:00 hodin v Lipové, kdy bude přizván
1. místopředseda vlády Mgr. Richard Brabec.

Zapsala: pí Šárka Fojtová
V Jiříkově dne 28. března 2018

Michal Maják
předseda SPRŠ
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