Zápis
z 2. jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska
pro volební období 2014 až 2018,
které se konalo 24. dubna 2015 od 8:30 hod
v kině Krásná Lípa
Přítomni: členové sdružení podle prezenční listiny v počtu 14, hosté podle prezenční listiny.
Je přítomna nadpoloviční většina členů SPRŠ, jednání je usnášeníschopné.
M. Maják (Jiříkov) – jako předseda SPRŠ jednání zahájil v 8:35 hod, řídil a přivítal
přítomné. Upozornil na jednání obcí od 10:00 hod v rámci 2. setkání ORP Rumburk a
ORP Varnsdorf k tématu MOS, které bude řídit Ing. Roman Forfera, starosta obce Rybniště
ad 1) Projednání návrhu programu jednání:
p. M. Maják – konstatoval, že k zápisu z minulého řádného jednání ve Starých Křečanech
nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis je považován za schválený.
Z předchozího zápisu připomněl volbu nového složení předsednictva sdružení, kde byl zvolen
předseda p. M. Maják a místopředseda za DSO Tolštejn pan Ing. R.Forfera, dnes proběhne
volba místopředsedy za DSO Sever. Dále z usnesení - bývalému předsedovi a tajemníkovi
byly pořízeny věcné rady v hodnotě 5tis. Kč. OHK Děčín byla vyzvána o uhrazení členského
příspěvku za rok 2014 - bylo uhrazeno včetně roku 2015.
Dotázal se přítomných na návrhy nebo doplnění programu. Žádný návrh nebyl vznesen.
Návrh programu jednání:
1) Zahájení, projednání programu – p. Maják
2) Informace zástupce hostitelské obce – pí Drobečková (ing. Linhart)
3) Ekonomická situace sdružení, schválení rozpočtu – p. Maják, pí Bc.Hoťová
4) Volba místopředsedy za DSO Sever – p. Maják
5) Informace z DSO Sever a DSO Tolštejn – předsedové DSO
6) Informace z Okresní agrární komory Děčín a Okresní hospodářské komory Děčín
– p. Houdek, p.Millerski
7) Různé
8) Přestávka
9) Projekt podpora meziobecní spolupráce – setkání představitelů obcí ORP Rumburk,
ORP Varnsdorf
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p. Maják nechal hlasovat o předloženém návrhu programu.
Hlasování:

pro – 14,

proti – 0,

zdržel se – 0,

Usnesení č. 10/2015: SPRŠ schválilo předložený program jednání.
ad 2) Informace zástupce hostitelské obce:
p. Maják – požádal o slovo zástupce města K. Lípa místostarostku paní Drobečkovou, aby
informovala o situaci v obci.
pí Drobečková (Krásná Lípa) – přivítala přítomné ve městě, konstatovala, že město
dokončilo jednu z největších investičních akcí města - II. etapu kanalizace, rekonstruují
požární zbrojnici, letos slaví 145. výročí povýšení na město, dále informovala o
připravovaných akcích na léto - tradiční Den Českého Švýcarska, za účasti zpěváka Jana
Nedvěda a hud. tělesa Hradišťan, koncert houslisty jaroslava Svěceného, koncerty v kostele
Krásná Lípa. Dále zmínila, že Národní park slaví 15. výročí založení.
Ing. Linhart (Krásná Lípa, senátor PČR) – kanalizace je fyzicky hotová, stále však probíhá
složitá administrace, navíc vyhlašují již třetí VŘ na provozovatele, nejdříve bude vše
dokončeno na konci roku. Požární zbrojnice je spolufinancována z ROP Severozápad.
Okomentoval předložené nové propagační materiály Českého Švýcarska, které jsou rozšířené
na celou oblast Šluknovska

ad 3) Ekonomická situace sdružení, schválení rozpočtu:
p.Maják – rozpočet byl včas zaslán všem členům SPRŠ. Po jednání s místopředsedou
Ing.Forferou navrhují zachovat příjmovou část, v části výdaje pak navrhují určité změny.
Poplatky za webové stránky ponechat stejné, ale nebudou se uvádět Interdata (IT města
Jiříkov po konzultaci předloží vlastní návrh na webové stránky SPRŠ, tak aby byly vzhledné
jako DSO Sever a DSO Tolštejn). Po dohodě s pí Hoťovou se pokusí zabezpečit snížení
poplatku za vedení účtu na 2 tis. Kč - proběhnou jednání s Komerční bankou. Navrhují
rovněž, aby setkání bývalých starostů nebylo každý rok, ale vždy k nějakému výročí, třeba k
pětiletému, tzn. SPRŠ založeno 1994, další setkání bývalých starostů pak organizovat v roce
2019. Upozornil na prokonzultovanou chybu p. Hoťové v části odměna při skončení
funkčního období, bude nahrazeno „dary pro bývalé funkcionáře“ částkou 10 tis. Kč.
Navrhuje na základě projednání s pí Hoťovou pro účetní odměnu ve výši 500,- Kč měsíčně.
Na základě navržených změn by se ušetřilo 9tis. Kč, tj. za poplatky bance, za setkání
s bývalými starosty a snížení odměn by se ušetřilo 15tis. Kč a dle navrženého by se 6 tis. Kč
vyplatilo za vedení účetnictví.
p. Svoboda (Lipová) – doporučuje vedení účetnictví p. Hoťovou za 500,-Kč měsíčně,
náklady na tajemníka, s ohledem na cestování, papírovou agendu, apod. ponechat
Ing. Forfera (Rybniště) – za DSO Tolštejn vede účetnictví účetní z Rybniště, je s ním na
pracovišti a má s tímto systémem dobré zkušenosti. Doporučuje měsíční motivaci, podle
návrhu.
Ing. Linhart – v kolonce tajemník má SPRŠ 12tis. Kč, navrhl SPRŠ, DSO Sever a DSO
Tolštejn svého asistenta k dispozici, doporučuje jeho využití k administraci.
p. Maják – žádá o vyjádření k dalším kapitolám rozpočtu, zvednutím ruky. Příspěvek na
Tour de Feminin – 10tis. Kč, kontrola účetních dokladů (p. Bím) - 9tis. Kč, poplatky za
webové stránky - 8tis. Kč, bankovní poplatky - 2tis. Kč, Milanova cena – 2tis. Kč, zde bude
nutno zajistit nového zhotovitele, p. Maják zajistí dřevomodeláře z Jiříkova, poplatek
Hospodářské a soc. radě Děčín – 5tis. Kč., tajemník – 1tis. Kč/měsíc, administrativní náklady,
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poštovné – 2tis. Kč, dar bývalým funkcionářům SPRŠ (předseda, tajemník) – 10tis. Kč,
účetnictví – 6tis. Kč, rezerva – 94tis. Kč.
Žádný jiný návrh ani požadavek nebyl navržen.
p.Maják – nechal o předloženém návrhu hlasovat
Hlasování:

pro – 14,

proti – 0,

zdržel se – 0,

Usnesení č. 11/2015: SPRŠ schvaluje rozpočet Sdružení pro rozvoj Šluknovska na rok
2015.
ad 4) Volba místopředsedy SPRŠ za DSO Sever:
p. Maják – v rámci DSO Sever zůstalo původní vedení, proto DSO Sever navrhuje na
místopředsedu SPRŠ paní Mgr. Evu Džumenovou (místopředsedkyni DSO Sever) - pí
Džumanová s tímto návrhem souhlasí.
p. Maják – nechal o předloženém návrhu hlasovat
Hlasování:

pro – 14,

proti – 0,

zdržel se – 0

Usnesení č. 12/2015: Sdružení volí paní Mgr. Evu Džumanovou, starostku Šluknova,
místopředsedkyní SPRŠ za DSO Sever na volební období 2015 – 2018.

ad 5) Informace u DSO Sever DSO Tolštejn:
p. Maják – od posledního zasedání SPRŠ se DSO Sever sešel celkem dvakrát. 20.2. ve
Velkém Šenově, kde se projednal stav hospodaření k 31.12.2014, dále p. Maják řešil úkol
týkající se možnosti množstevní slevy na Vánoční výzdobu, příspěvek na Tour de Feminin,
projednán byl rovněž příspěvek na Stezku Severu s odkazem na zák. č. 250, byl vydán
předběžný souhlas s pokračováním projektu MOS, bylo zvoleno staronové vedení DSO
Sever.
Další setkání bylo 20. března na radnici v Krásné Lípě. Zde byli pozváni zástupci České pošty
a HZS Ústeckého kraje. Projednávána byla problematika doručování zásilek a rušení pošt,
s HSZ ÚK bylo jednáno o možnostech dotace na novou požární techniku a dále problematika
výjezdů jednotek sboru dobrovolných hasičů z jednotlivých obcí.
Ing. Forfera – DSO Tolštejn se sešel rovněž dvakrát, nejdříve v Dolním Podluží. S ohledem
na snížení příspěvku od města Varnsdorf, byla řešena především otázka úspor v rozpočtu.
DSOT nebude z tohoto důvodu spolupořádat Tolštejnské slavnosti. Jednání se zúčastnila
p.Beranové, zástupkyně za Státní pozemkový úřad, která pozvala obce DSOT na návštěvu
v rámci republiky, s cílem seznámit se v praxi s těmito úpravami. (SPÚ - nedává mi to smysl)
Byl rovněž vydán předběžný souhlas s pokračováním projektu MOS.
Další jednání proběhlo 27.3.2015 v Chřibské. Zde byly projednávány úpravy nových stanov,
do kontrolní komise DSOT byla dovolena pí Minárová, starostka z Dolního Podluží a svůj
projekt Cechu Cestovního ruchu zde představil p. Zíka.
10.dubna 2015 proběhla na radnici ve Varnsdorfu nezávazná schůzka, na které byly
projednávány problémy obcí, které by DSOT chtělo řešit ve spolupráci s našimi poslanci a
senátory.
Usnesení č. 13/2015: SPRŠ bere na vědomí informace o činnosti DSO Sever a DSO
Tolštejn.
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ad 6) Informace Okresní agrární komory a Okresní hospodářské komory:
Ing. Millerski (OHK) – pozval přítomné na jednání sněmu OHK Děčín, který proběhne
29. dubna 2015 od 15:30 na zámku v Děčíně, účast přislíbil prezident České hospodářské
komory Ing. Dlouhý. OHK navázala dobré kontakty s městem Děčín, pomáhají při přípravách
VŘ a nabízí obdobnou pomoc pro všechny města a obce Šluknovska (tel.: +420 604261721
ing. Millerski ).
Zástupce Okresní Agrární komory se na jednání SPRŠ nedostavil.
Usnesení č. 14/ 2015: SPRŠ bere na vědomí informace od zástupce Okresní hospodářské
komory Děčín.
ad 7) Různé:
p. Maják – SPRŠ na základě písemné korespondence mezi starosty, delegovalo do Rady
Euroregionu Nisa Ing. Sykáčka – starostu města Rumburk, p. Koláře – starostu města Krásná
Lípa, p. Suchardu – zastupitele města Varnsdorf a p. Raicharta – starostu obce Vilémov.
Jejich kandidatura byla potvrzena předsedou ERN Ing. Zámečníkem.
21. – 22. 5. 2015 proběhne v Olomouci 14. Sněm SMO ČR, města která jsou členy a nebudou
se účastnit Sněmu, mohou svůj mandát delegovat na p. Majáka (má plnou moc od města
Jiříkov, který mimo jiné již nyní pracuje v kontrolní komisi SMO ČR).
Do Rady SMO ČR jezdil dříve p. Pecinovský za obec Dolní Podluží, vyzval přítomné, pokud
mají zájem pracovat v orgánech SMO ČR za Šluknovsko, aby se přihlásili nejpozději do
10.5.2015, aby se mohl za Šluknovsko zaslat návrh na delegaci do Rady SMO ČR, která se
schází 2-3 krát ročně. Dále informoval o jednání 2. 4.2015 ve Varnsdorfu, týkající se
problematiky 110 kV pro Šluknovsko. Otázka jednání je se senátorem Voseckým, který se
zatím staví proti současné navržené verzi ČEZ především v části Svoru.
Ing.Linhart – osobně jednal se zástupci ČEZ distribuce Děčín, Ing. Kouteckým, situace
s posílením el. energie na Šluknovsko je zatím obdobná, tak jako před 15.lety. Při jednání na
Libereckém kraji zastupoval Ústecký kraj úředník nižší kategorie, což deklaruje zájem ÚK
pomoci naší oblasti. CHKO vzala zpět původně schválenou variantu, u obce Svor je zatím
navrženo vedení vrchem, což obec odmítá. Ing. Linhart se pokusí opět jednat s CHKO a
senátorem za okres Česká Lípa p. Voseckým, po předložení vizualizace na jednotlivých
úsecích.
p. Maják – současné el. vedení do výběžku je za hranicí životnosti, znovu potvrdil již nyní
např. požadavek . města Velký Šenov na posílení el. energie do lokality. ČEZ deklaruje zájem
o realizaci 110 kV do výběžku, včetně zajištění finančních prostředků. Předpoklad realizace,
při dohodnutém zájmu, v roce 2020.
Ing. Linhart – v obci Dolní Podluží se všechny problémy spojené s novým el. vedením již
podařilo vyřešit. Ještě bude nutno vyřešit souvislosti s Územním plánem města Svor a ÚP
Libereckého a Ústeckého kraje.
Jednal s ministrem ŽP také o odpadech, který konstatoval, že MŽP nabídlo všem krajům
1.mil. Kč na zpracování koncepce odpadového hospodářství, jediný kraj, který si nepožádal je
kraj Ústecký !
p. Vykoukal (Velký Šenov) – Krajský úřad bude kolaudovat ÚSP ve Velkém Šenově, sami
si krajští úředníci KÚ zamítli přístupovou komunikaci k tomuto zařízení.
Ing. Linhart – jednal několikrát s p. Bubeníčkem, zatím bez konkrétních výstupů, nyní je
hejtman dokonce i starostou města Bílina.
Ing. Forfera – v roce 2001 některé obce přispěly na podium a pak měly výpůjčku zdarma. Od
roku 2014 je nový ceník, servis zabezpečuje firma pana Šusty z pivovaru Varnsdorf. Zatím
bez problémů. Zaveden nový poplatek, pronájem 1000,- Kč pro obce, které se podílely na
pořízení a 500,- Kč manipulační poplatek, pro ostatní 2,5 tis. Kč. Montáž a demontáž v běžné
dny 6tis. Kč bez DPH, v So a Ne 7tis. Kč. Zvlášť je pak stanovena doprava dle 4 okruhů.
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Ing. Forfera navrhuje, aby výše uvedené poplatky byly stejné rovněž pro příspěvkové
organizace měst a obcí.
p.Pimpara (Rumburk) – doporučuje návrh ing. Forfery
p. Maják – navrhuji, aby ceník byl přílohou dnešního zápisu
p. Maják – dává hlasovat o návrhu ing. Forfery:
Hlasování:

pro – 14,

proti – 0,

zdržel se – 0

Usnesení č. 15/2015: SPRŠ souhlasí, aby příspěvkové organizace měst a obcí, které se
podílely na pořízení podia, hradily stejné poplatky, jako tyto subjekty.
Ing. Trojanová (Mikulášovice) – požádala o informace k Cechu cestovního ruchu
Ing. Forfera – představil tuto organizaci, vedenou Ing. Zikou, která spolupracuje s MAS
Český sever a spolupodílel se na festivalu lokální ekonomiky, chce podporovat místní
podnikatele.
p. Svoboda – po prezentaci p. Ziky v Informačním centru Lipová, již nemají zájem na další
spolupráci
Ing. Millerski – p. Zika se představil na OHK,
p. Solloch ( Varnsdorf) – p.Zika je snílek s málo reálnými plány, navštěvuje MěÚ Varnsdorf,
p. Zika připravuje setkání s občany v domu Pohody ve Varnsdorfu.
p.Pimpara – připravují III. ročník festivalu Lokální ekonomiky, zabezpečuje MAS spolu s p.
Zikou. K spolupráci s p.Zikou se staví opatrně, přesto město Rumburk je spolupořadatelem
festivalu, která proběhne s kulturním programem na náměstí v Rumburku. Připravuje se
bohatší doprovodný program, včetně besed.
Ing. Forfera – prezentace p. Ziky k Cechu cestovního ruchu bude přílohou dnešního zápisu
9:29 hod – dostavil se p. J. Zoser, starosta obce Jiřetín pod Jedlovou.
p. Vykoukal (Velký Šenov) – kdo byl také osloven manažerem České pošty p. Vlkem, který
se ohlásil do Velkého Šenova
p. Maják – projekt Partnerství u České pošty byl prozatím pozastaven, zatím vše je na
dobrovolnosti a vstřícnosti obcí
p. Moravec (Staré Křečany) – Český telekomunikační úřad se vyjadřuje jinak a hází obce
trochu stranou
p. Pimpara – informace k rumburské nemocnici. Proběhla obměna orgánů Lužické
nemocnice, je nové vedení. Hodnotí situaci v nemocnici jako velmi vážnou. Město chce
nemocnici pomoci, vloni vloženo do zákl. jmění 17mil. Kč, letos v 1. pol. 6mil. Kč a
předpokládá ještě letos sanaci ve výši cca 20mil. Kč. Nutno rovněž řešit vztahy
s pojišťovnami apod. Předsedou představenstva je nyní Ing. Schäfer, do dvou let by Rumburk
chtěl složitou situaci v nemocnici stabilizovat. Rozsah zdravotní péče by měl zůstat
zachovaný, nejvážnější situace je na Interním oddělení. Rumburk projednal současný stav
nemocnice a zdrav. péče ve výběžku s hejtmanem kraje, promýšlejí další varianty, včetně
teoretické spolupráce s okolními obcemi, nabídky prodeje akcií apod. Financování nemocnice
oslabuje investice do města.
p. Zoser (Jiřetín p. Jedlovou) – otázka spolufinancování Lužické nemocnice obcemi byla již
kdysi projednávána, v případě jednání je připraven na Krajském úřadu podpořit záměry
Lužické nemocnice.
p. Solloch – petice za zachování Záchranné služby ve Varnsdorfu nevidí dobře. Po jednání
s Krajským úřadem necítí podporu této aktivity, limity a dojezdové časy zatím prostě
vycházejí.
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p. Maják – ukončil v 9:46 hod zasedání SPRŠ, poděkoval přítomným a účast a aktivitu při
jednání a pozval je na následné projednání k Projektu MOS.

Zapsal : Ing. Miroslav Jemelka, tajemník SPRŠ
V Dolní Poustevně 6. Května 2015
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