Zápis z 18. jednání SPRŠ
konaného dne 14. září 2018 od 9:00 hod.,
Restaurace U vleku, č.p. 337, 407 57 Horní Podluží
Přítomni: členové sdružení a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
1. Zahájení
2. Slovo starosty Horní Podluží – p. Karel Kopecký
3. Různé - finanční záležitosti Sdružení
- organizační záležitosti Sdružení
- ostatní záležitosti Sdružení
4. Setkání s bývalými starostkami a starosty (cca 10:30 hod.)
5. Závěr
1. Zahájení
Předseda SPRŠ p. Michal Maják (Jiříkov) v 9:00 hod. zahájil v obci Horní Podluží 18. jednání
sdružení přivítáním přítomných a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů
Sdružení pro rozvoj Šluknovska a jednání je usnášení schopné. Dále informoval členy SPRŠ
o pozvání bývalých starostů za předešlá volební období, a to cca na 10:30 hodin.
M. Maják požádal přítomné o schválení navrženého programu, ke kterému nebylo připomínek
a bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 135/2018: SPRŠ schvaluje program 18. jednání konaného dne 14. 09. 2018
v Horním Podluží.
Hlasování: pro – 15 proti – 0 zdržel se – 0

2. Slovo starosty Horní Podluží – p. Karel Kopecký
M. Maják (Jiříkov) požádal starostu, pana Karla Kopeckého, aby všem členům SPRŠ
a pozvaným hostům sdělil informace o Obci Horní Podluží.
K. Kopecký (Horní Podluží) – Přivítal všechny přítomné členy SPRŠ a pozvané hosty.
Pro obec Horní Podluží byla prioritou bytová výstavba a výstavba rodinných domků. V příštím
roce zbývá zrekonstruovat jeden bytový dům. Získali od restituentů cca 20 ha pozemků za
200.000,-Kč. Podařilo se získat bezúplatně pozemky od pozemkového fondu v rámci územního
plánu. Dále opravují fasády bytových domů. Co se týká sportu, mají fotbalový areál, který je
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zrekonstruovaný a hlavně využívaný. Další sportovní areál, je areál lyžařský se sjezdovkou.
Tím, že udělali kanalizaci, tak mají nové asfaltové komunikace. Nyní dodělávají 3. etapu
chodníku. Svépomocí realizují např. veřejné osvětlení, plynofikaci a další spousty věcí, kde
obec tímto ušetřila velké množství finančních prostředků. Ve svém majetku mají i kanalizaci,
kterou spravují. Byla zrekonstruována hasičská zbrojnice, knihovna, fotbalové kabiny a obecní
klub, kdy toto zázemí mají ve velice dobrém stavu.
M. Maják provedl rekapitulaci usnesení ze zasedání SPRŠ v Lipové (08.06.2018), kde byla
účast pana ministra Mgr. Richarda Brabce, 1. místopředsedy vlády a ministra životního
prostředí a nebyl k tomuto přijat žádný úkol ani usnesení.
3. Různé
Finanční záležitosti SPRŠ
M. Maják poskytl členům SPRŠ přehled hospodaření SPRŠ k 11.09.2018, ke kterému nebylo
připomínek a bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 136/2018: SPRŠ bere na vědomí hospodaření Sdružení pro rozvoj Šluknovska,
ke dni 11.09.2018, kdy jsou příjmy ve výši 52.088,-Kč, výdaje 118.458,75Kč a zůstatek ve výši
180.323,98Kč.
Hlasování: pro – 15 proti – 0 zdržel se – 0
Stav účtů
Stav hotovosti k 01.01.2018:
Stav hotovosti k 11.09.2018:

3.272,00 Kč
3.272,00 Kč

Stav účtu k 01.01.2018:
Stav účtu k 11.09.2018:

246.694,73 Kč
180.323,98 Kč

Vyúčtování poskytnutého příspěvku Klubu cyklistiky Krásná Lípa, z.s.
M. Maják předložil členům SPRŠ vyúčtování poskytnutého příspěvku Klubu cyklistiky Krásná
Lípa, z.s., ke kterému nebylo připomínek a bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 137/2018: SPRŠ bere na vědomí vyúčtování poskytnutého příspěvku ve výši
30.000,-Kč, Klubu cyklistiky Krásná Lípa, z.s., na XXXI. ročník mezinárodního etapového
cyklistického závodu žen „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska – Memoriál Šárky
Víchové Peškové“, a toto vyúčtování schvaluje.
Hlasování: pro – 15 proti – 0 zdržel se – 0
V 9:30 hod. se dostavila na 18. jednání SPRŠ paní Iva Minárová, starostka Obce Dolní Podluží.
Organizační záležitosti SPRŠ
M. Maják informoval o doručeném dopisu z Krajského soudu v Ústí nad Labem, s žádostí
o úpravu stanov, dle nového občanského zákoníku, a to do 30 dnů, včetně doložení usnesení
o volbě a souhlasném prohlášení se zápisem do Spolkového rejstříku. M. Maják požádal
Krajský soud o prodloužení lhůty do 31.12.2018, z důvodu jednání SPRŠ, které je plánováno
až po Ustavujících zasedáních jednotlivých měst a obcí. Návrh stanov bude připraven, po té
rozeslán k připomínkování a na následném jednání SPRŠ schválen.

M. Maják požádal předsedu DSO Tolštejn o návrh na Milanovu cenu za rok 2018.
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Další jednání SPRŠ se uskuteční v prosinci 2018 od 9:00 hodin ve Chřibské.
(Přesný termín konání bude upřesněn.)
Ostatní záležitosti SPRŠ
M. Maják přednesl připomínku od pana starosty K. Kopeckého (Horní Podluží), která se týkala
obce Prameny, o poskytnutí finančního příspěvku pro zadluženou obec Prameny, a to formou
veřejné sbírky. Pan K. Kopecký doplnil a popsal situaci, jak došlo k zadlužení předchozím
vedením obce, kdy se obec nepodařeným podnikatelským záměrem obrovsky zadlužila.
Požádal o solidaritu a poprosil, aby starostové na svých zastupitelstvech prosadili alespoň
nějakou finanční částku (podporu).
Po krátké diskuzi pan M. Maják navrhl, aby se tato záležitost řešila na každé obci samostatně.
Členové SPRŠ přijali usnesení:
Usnesení č. 138/2018: SPRŠ bere na vědomí situaci zadlužené obce Prameny, kdy finanční
podporu bude každá obec a město řešit samostatně.
Hlasování: pro – 16 proti – 0 zdržel se – 0

M. Maják informoval přísedící členy SPRŠ, o ustanovení 6 členné komise, pro obnovení
jednání s Ústeckým krajem, a to ohledně Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. – Rumburk.
Poslední jednání proběhlo 6. září, za přítomnosti pana J. Sykáčka a Ing. K. Schäfera.
Pan M. Maják požádal pana J. Sykáčka o sdělení informací z jednání.
J. Sykáček – Podotknul, že bez podpory starostů by se jednání neuskutečnilo. Náměstek
hejtmana Ústeckého kraje p. Stanislav Rybák navštívil Lužickou nemocnici a polikliniku, a.s.
– Rumburk, kde byl seznámen s úpravami objektu, který si rovněž prohlédl. Proběhla
informativní schůzka s Krajskou zdravotní, a.s., kde bylo přislíbeno seznámení se
s ekonomickým a personálním auditem. Další jednání o možném převodu pod Krajskou
zdravotní, a.s. bude po komunálních volbách. Výsledkem jednání bylo, že Krajská zdravotní,
a.s. je pro zachování nemocnice s oddělením interny a chirurgie. Z diskuze vyplynulo, že
Krajská zdravotní, a.s. nebude sama dělat hloubkovou kontrolu, ale požádá oficiální cestou
Ústecký kraj, aby tuto kontrolu provedl právě Ústecký kraj, s tím, že na subjekt, který by měl
dělat prověrku, bude vypsáno výběrové řízení.
M. Maják připomenul, že končí volební období a mezi komunálními volby a ustavujícím
zasedáním stále fungují pracovní orgány města a proto by bylo vhodné požádat Ústecký kraj
o stanovení termínu hloubkové kontroly.
K tomuto se dále rozvinula diskuze mezi jednotlivými členy SPRŠ s návrhem, aby Město
Rumburk jednalo v této věci i nadále a nečekalo na nové složení zastupitelstva města, neboť by
se zmiňovaná problematika nadále protahovala. Členové SPRŠ přijali k tomuto usnesení:
Usnesení č. 139/2018: SPRŠ doporučuje Městu Rumburk zaslat dopis panu hejtmanovi
s dotazem na termín prověrky, který se zástupcem Rumburku podepíše předseda SPRŠ.
Hlasování: pro – 16 proti – 0 zdržel se – 0
4. Setkání s bývalými starostkami a starosty
M. Maják přivítal na 18. jednání SPRŠ pozvané hosty, a to starosty za bývalá volební období.
Po té požádal o slovo p. P. Houdka z Agrární komory Děčín.
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P. Houdek informoval přísedící, o problémech nejen u zemědělců, ale také u zvířata, a to díky
obrovskému horku a suchu. Díky tomuto bylo sklizeno pouze 50% veškeré produkce z luk a
pastvin. Letošní katastrofální sucho zapříčinilo problém, neboť v letošním roce spadlo 281ml
srážek z původních 650ml srážek. Pan P. Houdek vyřídil poděkování z Agrární komory
v Děčíně všem starostům, kteří pomáhali zemědělcům v jejich činnosti. Dále informoval o
zrušených dotacích na křížky, neboť veškeré finanční prostředky půjdou na vodní toky.
Požádal o možné budování vodních ploch ve Šluknovském výběžku.
K tomuto tématu se rozvinula diskuze mezi jednotlivými členy SPRŠ, ohledně čerpání projektů,
dotačních titulů, zadržování vody v krajině a vodních toků.

Zrušení rychlíkových spojů
M. Maják přešel k tématu zrušení rychlíkových spojů a vlaků mezi Kolínem – Českou Lípou
– Novým Borem – Rumburkem. Od prosince roku 2019 by měl přestat jezdit rychlík „Kolín –
Rumburk“.
Ing. R. Forfera (Rybniště) objasnil situaci s chystaným záměrem Ministerstva dopravy, kde
by mělo dojít ke zkrácení vedení uvedené linky na území Libereckého kraje, tzn., že linka by
měla být ukončena v Novém Boru. Bude nutné při cestách do vnitrozemí a z vnitrozemí
nejméně jedenkrát přestupovat, a to v uvedeném Novém Boru, který není zcela ideální
přestupní stanicí, neboť má neuzpůsobené nástupiště, zejména v nepříznivých povětrnostních
podmínkách a také proběhne minimalizace jízdních a přestupních dob. Uvedené bude mít
negativní dopad na tento region. Členové SPRŠ přijali usnesení:
Usnesení č. 140/2018: SPRŠ ukládá předsedovi s místopředsedou Ing. R. Forferou zaslat
dopis na Ústecký kraj, Ministerstvo dopravy ČR, Liberecký kraj a radnímu Mgr. Šmídovi,
s poukázáním na špatnou dopravní dostupnost pro občany Šluknovského výběžku do
vnitrozemí.
Hlasování: pro – 16 proti – 0 zdržel se – 0

M. Maják dal slovo pozvaným hostům, bývalým starostům za uplynulá volební období,
(p. Josef Zoser, p. Pavel Kastl, Mgr. Milan Sudek, Ing. Zbyněk Linhart, p. Stanislav Hladík,
p. Jaroslav Trégr, p. Jaroslav Chmelař), kteří slyšeli problematiku, kterou se nyní zabýváme
a požádal o seznámení nás s činnostmi, které v současné době provozují.

Pan Ing. Z. Linhart informoval o připraveném jednání ke kůrovci, které proběhne dne
25.9.2018 v Praze, za účasti náměstků. Požádal starosty, aby se v případě zájmu dostavili na
výše uvedené jednání.

M. Maják ukončil jednání SPRŠ ve 13:10 hod., poděkoval přítomným za účast a aktivitu při
jednání.

Zapsala: pí Šárka Fojtová
V Jiříkově dne 1. října 2018

Michal Maják
předseda SPRŠ
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