Zápis ze 17. jednání SPRŠ
konaného dne 8. června 2018 od 9:00 hod.,
Informační centrum, č.p. 424, 407 81 Lipová
Přítomni: členové sdružení a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení, program zasedání, slovo starosty Obce Lipová
Kontrola minulých usnesení
Finanční záležitosti SPRŠ
Mgr. Richard Brabec, 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
(návrh témat):
a) investice do obcí a měst pro strukturálně postižené regiony
b) zadržování vody v krajině
c) zdravotnictví
d) nakládání s odpady
e) lesní kalamity = kůrovec
5. Různé, náměty a připomínky starostů
6. Závěr
1. Zahájení, program zasedání, slovo starosty Obce Lipová
Předseda SPRŠ p. Michal Maják (Jiříkov) v 9:00 hod. zahájil 17. jednání sdružení přivítáním
přítomných a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů Sdružení pro rozvoj
Šluknovska a jednání je usnášení schopné.
M. Maják požádal přítomné o schválení navrženého programu, ke kterému nebylo připomínek
a bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 133/2018: SPRŠ schvaluje program 17. jednání konaného dne 08. 06. 2018
v Lipové.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0

M. Maják přivítal mezi přísedící členy SPRŠ pana Mgr. Richarda Brabce, 1. místopředsedu
vlády, ministra životního prostředí a poslance za Ústecký kraj, dále senátora za obvod Děčín
pana Ing. Zbyňka Linharta. Připraveny jsou témata k projednání, o kterých zde budeme
diskutovat. Požádal o úvodní slovo pana Mgr. R. Brabce.
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Mgr. R. Brabec (1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí) – Naší snahou je
navštěvovat všechny regiony ČR a z tohoto důvodu jsem rád přijal i pozvání do Šluknovského
výběžku. Se senátorem Ing. Z. Linhartem jsme poměrně často v kontaktu, a proto bych veškeré
dotazy a připomínky nechal na přísedících starostech měst a obcí tohoto regionu.
M. Maják požádal starostu, pana Pavla Svobodu, aby všem členům SPRŠ a pozvaným hostům
sdělil informace o Obci Lipová.
P. Svoboda (Lipová) – Přivítal všechny přítomné členy SPRŠ a pozvané hosty. Obec Lipová
má v současné době 600 obyvatel a ve své době byla jednou z nejvýznamnějších obcí
Šluknovského výběžku. Nejvýznačnější zajímavostí zde byl největší Pivovar ve Šluknovském
výběžku. Povedlo se vybudovat kanalizaci a odkanalizovat i odlehlé části obce. Stejně tak se
podařilo zasíťování vodovodu v obci, který byl předán do majetku SVS, a.s. Kanalizace je
majetkem obce a spravuje ji SčVK a.s. Dále se povedlo s ČEZ začít řešit nízké napětí s tím, že
polovina obce je již zasíťována v zemi a v roce 2020 bude zasíťována druhá část obce.
Každoročně se Obec Lipová přihlašuje do vesnice roku, kdy v roce 2015 získala cenu
v kategorii péče o zeleň. Čerpali prostředky z Ministerstva zemědělství na obnovu sakrálních
památek, kdy byly obnoveny křížky na katastru obce.
2. Kontrola minulých usnesení
M. Maják provedl rekapitulaci usnesení ze zasedání DSO Sever v Dolní Poustevně
(09.03.2018) – všechny body jednotlivých usnesení byly splněny. Schválen byl návrh na
delegování pana Jiřího Pimpary, místostarosty města Rumburk, za SPRŠ, do Představenstva
SVS, a.s. O tomto návrhu bylo jednáno s paní primátorkou města Děčín Mgr. Marií Blažkovou,
která sdělila, že hlasování proběhne dle časového pořadí doručených přihlášek. Dalším úkolem
bylo pozvání pana Mgr. Richarda Brabce, 1. místopředsedy vlády a ministra životního
prostředí, na jednání SPRŠ.
Usnesení č. 134/2018: SPRŠ bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování: pro – 14 proti – 0

zdržel se – 0

3. Finanční záležitosti SPRŠ
Stav účtů
Zůstatky na účtu: KB: 189.337,98 Kč
4. Mgr. Richard Brabec, 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Pan M. Maják požádal o slovo Mgr. R. Brabce, 1. místopředsedu vlády a ministra životního
prostředí ve věci investic do obcí a měst pro strukturálně postižené regiony.
Mgr. R. Brabec (1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí) – Speciální dotační titul
nevidím příliš slibně, nevidím připravenost proto, aby byl vytvářen speciální dotační titul pro
postižené regiony. Restart byl schválen minulou vládou a je součástí programového prohlášení
nové vlády. Před dvěma týdny proběhlo projednávání aktualizace restartu v rámci resortů. Za
Ministerstvo životního prostředí jde o zlepšení kvality ovzduší, zadržování vody atd. Vidím to
tak, aby si jednotlivé kraje a obce diskutovali o konkrétních projektech a od vás (měst a obcí)
bych potřeboval slyšet, jaké ty konkrétní projekty si umíte představit. Nejlepší je poslechnout
si od vás, co byste ocenili v regionu Šluknovska a co vám schází, konkrétní podněty.
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Ing. Z. Linhart (Parlament ČR, senátor) – Strukturálně postižené kraje nadále 25 let upadají.
Z vyhodnocení minulého období je vidět, že sem jde nejméně peněz na obyvatele a situace není
dlouhodobě dobrá. Je mnoho programů, které bohužel neuplatníme.
Mgr. R. Brabec (1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí) – Problém vidím
v oblasti v neúplné funkčnosti kraje, protože Ústecký kraj nikdy nedovedl extra a dlouhodobě
zabojovat na rozdíl od jiných krajů. MMR bude vypisovat nové dotační tituly a výzvy pro malé
obce.
K. Kopecký (Horní Podluží) – Nejvíce finančních prostředků jde tam, kde se lépe žije. Lidé se
do velkých měst přestěhovávají. Nikdo není schopen zvýhodnit financování některých menších
obcí a regionů. Pokud se toto nezmění, můžeme se zde scházet dalších 20 let. Klíčovou věcí
jsou rychlostní komunikace a silnice, které by některé regiony tzv. oživily.
Mgr. R. Brabec (1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí) – Ve všech krajích se
počet obyvatel snižuje. Oblasti se vylidňují směrem do větších měst. Nevím, v jaké fázi je
napojení dopravní infrastruktury na Šluknovsko.
P. Svoboda (Lipová) – Restart vnímám jako pasé. Ohledně bodování dotací je zapotřebí
zvýhodnit především menší obce a vyloučený region. Upravit a zjednodušit podmínky a
pravidla dotací. Námi byla podána žádost o dotaci o nové sportoviště, kdy jsme bohužel
neuspěli z důvodu, že není v souladu s rozvojem sportu do roku 2023. Není zde podpora malých
obcí nebo menších měst.
Mgr. R. Brabec (1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí) – Bylo by vhodné
předložit mi z tohoto regionu, i neoficiální formou, plány investic. Konkrétní projekty.
Ing. Z. Linhart (Parlament ČR, senátor) – Strategií máme za posledních 10 let spousty, místní
akční skupiny jich provádí několik. Vysvětlím konkrétní projekt na Šluknovsku, který byl
zamítnut pro nevyváženost. Výsledkem je, že do tohoto regionu jde nejméně finančních
prostředků, máme problém se základní zdravotní péčí, jinde věci jdou a jinde bohužel ne.
P. Houdek (Agrární komora Děčín) – V současné době vyvážíme na pastviny denně 30 tisíc
litrů vody. Kvitujeme otázku dešťovky, která se netýká zemědělců. Zeptám se, jak to vypadá s
větrnou energií v tomto Šluknovském výběžku, kde máme nedostatek elektrického proudu.
Mgr. R. Brabec (1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí) – Děšťovka se týká i
zemědělců, ale je to přes MZE. Všichni podporují větrnou energii do doby, než se to
konkrétních měst a obcí začne dotýkat. V české republice máme 15 % elektrické energie
vyrobené z obnovitelných zdrojů. Nová zelená úsporám, významně podporuje fotovoltaické a
fototermické panely na střechách.
R. Burkoň (asistent Ing. Z. Linharta) přednesl jak zlepšit situaci ve strukturálně postižených
regionech a obzvláště na Šluknovsku. Nastavit lepší podmínky po postižené regiony bez
nutnosti vytváření specializovaných dotačních programů.
Mgr. E. Džumanová (Šluknov) – Za naše město nám chybí dotační tituly na místní
komunikace, které nás trápí, náklady na opravu jsou značné. Potom občanská vybavenost
(restaurace, ubytovací zařízení), kde nejsou dotační tituly na to, abychom opravili kulturní dům.
Podmínky pro získání dotací jsou špatné, skoro žádné a bohužel nesplnitelné.
Mgr. R. Brabec (1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí) – Dohodnuto bylo
sloučení fondů na projekty pro malé obce a s tím spojené speciální dotační tituly.
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F. Moravec (Staré Křečany) – V programovém prohlášení vlády je zachycena podpora
důchodců. Cílová skupina „důchodci“ je v rámci dotačních titulů velký problém.
Mgr. R. Brabec (1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí) – Úvahou je v rámci
Rudu, zvýhodnit obce s větším počtem důchodců pro zlepšení kvality života. Toto je součástí
dotačních titulů, které by mělo jít přes Ministerstvo pro místní rozvoj. Připravují se určité
programy jak toto podpořit konkrétními dotačními projekty.
J. Pimpara a Ing. J. Sykáček (Rumburk) seznámili pana Mgr. R. Brabce se stavem a situací
ve zdravotnictví s Lužickou nemocnicí a poliklinikou, a.s. – Rumburk. Dále informovali o
restrukturalizaci nemocnice, aby byla ve Šluknovském výběžku zachována akutní zdravotní
péče. Dotační titul na tyto malé nemocnice bohužel není (až nad 250 lůžek). Dále poukázal na
revitalizaci sídlišť (chodníky, lavičky, rozšířit parkovací plochy, zeleň), kdy by bylo dobré řešit
dotační titul přes MMR.
Mgr. R. Brabec (1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí) – Nemocnice
v Rumburku je opravdu problémem. Tyto nemocnice není představa, aby stát podporoval, a to
obecně. Je to o pojišťovnách a jisté službě. Mgr. R. Brabec požádal o zaslání pozvánky na
jednání s Krajským úřadem Ústeckého kraje, a to na pátek 15.06.2018 v 10:00 hodin, kterého
se rád zúčastní.
K tomuto tématu se mezi zúčastněnými rozvinula k této problematice obsáhlá diskuze.
Ing. R. Forfera (Rybniště) – Naše města a obce, které nemají kanalizaci, se potýkají
s problémem, kdy chtějí žadatelé postavit např. rodinný dům a chtějí legálně vybudovat čistírnu
odpadních vod. Momentálně Povodí Ohře vydává nesouhlasná stanoviska s odkazem, aby si
města postavili vlastní kanalizaci.
Mgr. R. Brabec (1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí) – Přes SFŽP děláme na
pilotním projektu aktualizaci. Jsou připraveny projekty k domácím čistírnám odpadních vod,
kde máme 25 pilotních projektů po celé české republice, kdy je o toto velký zájem. Centrální
kanalizace je samozřejmě ekonomicky nevýhodná.
M. Maják – Jak to vypadá se zákonem o odpadech?
Mgr. R. Brabec (1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí) - Zákon o odpadech,
obalech a zákon o výrobcích s ukončenou životností bude do konce roku 2018 předložen do
vlády. Jedna z částí bude zvýšení poplatku za skládkovaní. Od roku 2024 se bude trvat na
zákazu skládkování. Budou jasné limity na skládkování, recyklování. Bude se zvyšovat
energetické využívání odpadů.
Mgr. E. Džumanová (Šluknov) – plánuje se výstavba nové spalovny?
Mgr. R. Brabec (1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí) – Ministerstvo
neplánuje výstavbu spalovny a ani ji nikdy nemůžeme dotovat. Je zde celá řada komerčních
projektů, které čekají na to, jak dopadne poplatek za skládkování.
V. Vykoukal (Velký Šenov) - Situace s trhem plastů a PET lahvemi. Tuto druhotnou surovinu
nedokážeme prodat a kupí se nám plasty např. někde ve skladě.
Mgr. R. Brabec (1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí) – Celá Evropa má
problém s využitím recyklovaných plastů a bohužel velké množství končí ve spalovnách. Máme
třetí nejlepší systém třídění plastů v Evropě. Hledají se nové způsoby zpracování, nové
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odbytiště a také se intenzivně pracuje na nových recyklačních technologiích a povinnostech
využívat recyklát ve státních zakázkách.
R. Holec (Dolní Poustevna) – Snažíme se Dolní Poustevnu koncipovat do turismu cestovního
ruchu a s tím související vznik nových pracovních příležitostí. Nemáme dostatek ubytovacích
kapacit. V současné době máme naprojektovanou sportovní halu a její kompletní rekonstrukci
plus přístavbu asi 35 ubytovacích kapacit pro sportovní účely. Z titulu v oblasti životního
prostředí čerpá Dolní Poustevna hodně. Pomohlo by nám projektovat a z okruhovat cyklostezky
pro náš výběžek. Snažíme se nadále o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnictví
s nemocnicí v Sebnitz.
Mgr. R. Brabec - (1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí) V blízké době
proběhne jednání se Saskou vládou, kde se budeme bavit o společných projektech a kde taktéž
zmíním situaci s nemocnicí v Sebnitz. Pokud budete mít zájem přepošlete mi vaše projekty, se
kterými se budu zabývat.
Mgr. R. Brabec se omluvil a rozloučil se s poděkováním za příjemnou debatu a opustil 17.
jednání SPRŠ.
M. Maják se dohodl se členy SPRŠ o zrušení zasedání DSO Sever v pátek 15. 06. 2018, a to
z důvodu jednání s KÚÚK ohledně obnoveného jednání ve věci Lužické nemocnice a
polikliniky, a.s. - Rumburk. Dne 12. 06. 2018 na atletickém stadionu v Rumburku bude
projednán Závěrečný účet DSO Sever za rok 2017.
Dále se mezi jednotlivými členy SPRŠ rozpoutala diskuze ke znovu otevřenému jednání
s Krajským úřadem Ústeckého kraje, kdy byla navržena pracovní skupina starostů, kteří se
jednání zúčastní a podpoří Lužickou nemocnici s poliklinikou, a.s. – Rumburk, a to v rámci
zachování zdravotní péče pro Šluknovský výběžek s 55 tisíci obyvateli.

5. Různé, náměty a připomínky starostů
M. Maják předložil členům SPRŠ přezkum hospodaření (Zprávu o výsledcích nezávislé
kontroly hospodaření SPRŠ za rok 2017), od pana Ing. Miroslava Bíma – AUDIT OBCE s.r.o.
M. Maják přednesl nabídku školení ve výběžku ohledně elektronického profilu zadavatele
v rámci veřejných zakázek, kterou přepošle e-mailem všem starostům. Pro ty, kteří se zúčastní
výběrové řízení na odpady je nový termín stanoven na 12.07.2018, tak jak bylo dohodnuto.
M. Maják poprosil pana J. Pimparu, aby informoval přísedící členy SPRŠ o tom, jak
probíhalo jednání mezi nemocnicí Varnsdorf a Krajským úřadem Ústeckého kraje.
Pan J. Pimpara přednesl jednání, které proběhlo v nemocnici ve Varnsdorfu, kde taktéž
proběhla prohlídka celé varnsdorfské nemocnice, kde řešili situaci pokud se zavře nemocnice
v Rumburku, jakým způsobem budou řešit akutní péči ve Šluknovském výběžku.
M. Maják ukončil jednání SPRŠ ve 12:50 hod., poděkoval přítomným za účast a aktivitu při
jednání.

Další jednání SPRŠ se uskuteční 14. září 2018 od 9:00 hodin v Horním Podluží, kdy budou
přizváni bývalí starostové za uplynulé funkční období.
5

Úkol pro všechny starostky a starosty:
Do 15. 08. 2018 zaslat kontaktní adresy bývalých starostů měst a obcí pro zaslání
pozvánek na jednání SPRŠ.

Zapsala: pí Šárka Fojtová
V Jiříkově dne 20. června 2018

Michal Maják
předseda SPRŠ
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