Zápis
z 3. jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska
ve volebním období 2014 až 2018,
které se konalo v pátek 11. září 2015 od 9.00 hod
v penzionu RELAX, Rybniště 155
(u vlakového nádraží Chřibská – v blízkosti manipulačního skladu firmy UNILES)
GPS: 50°52’04.39″N; 14°31’22.28″E
Přítomni: členové sdružení dle prezenční listiny v počtu 14, hosté podle prezenční
listiny viz příloha.
Je přítomna nadpoloviční většina členů SPRŠ, jednání je usnášeníschopné.
M. Maják (Jiříkov) – jako předseda SPRŠ jednání zahájil v 9:00 hod, řídil a přivítal
přítomné. Zároveň upozornil na důležitost zasedání k Projektu meziobecní
spolupráce – setkání představitelů ORP Rumburk a ORP Varnsdorf.
ad 1) Projednání návrhu programu jednání:
p. Maják – konstatoval, že k zápisu z minulého řádného jednání v Krásné Lípě
nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis je považován za schválený.
Z předchozího zasedání připomněl schválení rozpočtu, volbu místopředsedy za DSO
Sever pí. Džumanovou a změnu pravidel při používání pódia v rámci SPRŠ.
Návrh programu jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení, projednání návrhu programu – p. Maják
Informace starosty hostitelské obce – Ing. Forfera
Ekonomická situace sdružení – p. Maják, pí Hoťová
Informace z DSO Sever a DSO Tolštejn – předsedové DSO
Informace Okresní agrární a Okresní hospodářské komory – p. Houdek,
Ing. Millerski
Prezentace společnosti „Lužická nemocnice s poliklinikou, a.s., Rumburk“,
- žádost o podporu společnosti
Odpady: EKO – KOM, RNDr. Vrbová
- informace z pracovní skupiny SPRŠ odpady – Ing. Slavík, Ing. Jemelka
Různé
Přestávka - oběd
Projekt Podpora meziobecní spolupráce - setkání představitelů obcí ORP
Rumburk, ORP Varnsdorf

p. Maják nechal hlasovat o předloženém návrhu programu.
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 11/2015: SPRŠ schválilo předložený program jednání
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ad 2) Informace zástupce hostitelské obce:
p. M. Maják – požádal o slovo starostu hostitelské obce p Ing. Romana Forferu,
Ing. R. Forfera – informoval, že například vodní dílo Chřibská je na katastru obce
Rybniště, které má cca 13 km2 rozlohu, počet obyvatel kolem 660 a probíhá mírný
odliv občanů. Ročně se postaví 2 – 3 rodinné domky, pozemky na výstavbu jsou
k dispozici, chybí větší zaměstnavatel. Probíhají jednání kolem obnovení provozu
bývalé pily. Obec má Základní školu (1.stupeň) a Mateřskou školu, získali dotaci
z MMR na 2. dětské hřiště, žádají na SFŽP finanční prostředky na vozidlo na
bioodpad, připravují opravy 3 sakrálních památek.
V roce 2014 dokončili rekonstrukci obvodového pláště školy, probíhá zpracování
projektové dokumentace na opravu Kulturního domu se zázemím pro sport. Bývalá
kotelna je již 4 roky mimo provoz (budova nyní slouží pro potřeby „Technických
služeb“), dříve značně finančně zatěžovala obec (cca 1,3 mil. Kč/rok/. Bohužel zatím
neproběhla plynofikace obce.
SŽDC navrhla zrušení dvou přejezdů v katastru, obec to odmítá.
p. F. Moravec (Staré Křečany) – bude více železničních stanic bez obsluhy,
z důvodu zrychlení dopravy. Obec chce nádraží zpět do vlastnictví.
p. V. Vykoukal (Velký Šenov) – ve městě je nádraží opravené, ale není do něj
přístup, město mělo námět na využití, zatím bez odezvy. Ve V. Šenově jsou nyní již
jen dvě koleje. Bude se dále zpracovávat projekt na přestupní „Terminál“.
ad 3) Ekonomická situace sdružení:
p. M. Maják – předal všem členům výsledky dobrovolného přezkumu hospodaření
SPRŠ za rok 2014, zpracovaný ing. M. Bímem (viz příloha), včetně návrhu smlouvy
o vypracování nezávislé kontroly hospodaření a pokračování současné spolupráce.
Konstatoval, že výsledky kontroly prokázaly, že nebyly zjištěny žádné závady a ani
nedostatky. Požádal o případné dotazy, připomínky, nikdo se nevyjádřil, zároveň
požádal o vyjádření k přeposlanému stavu hospodaření svazku, kde všechny
příspěvky jsou uhrazeny.
Seznámil dále s pokračující činností pracovní skupiny odpady v rámci SPRŠ.
Usnesení č. 12/2015: SPRŠ schvaluje závěrečnou zprávu o výsledcích
nezávislé kontroly hospodaření za rok 2014.
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 13/2015: SPRŠ schvaluje uzavření smlouvy o vypracování
nezávislé kontroly hospodaření s Ing. Miroslavem Bímem a pověřuje předsedu
sdružení jejím podpisem.
Hlasování:

pro – 14

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 14/ 2015: SPRŠ bere na vědomí stav hospodaření sdružení
k 14.08.2015.
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ad 4) Informace z DSO Sever a DSO Tolštejn:
p. M. Maják - DSO Sever – předal informace z jednání svazku 24.04. 2015 v Krásné
Lípě, z jednání 12.06. 2015 ve Šluknově a 04.09. 2015 ve Vilémově, s důrazem na
projednání Meziobecní spolupráce a schválení rozpočtu DSOS na rok 2015. Byl
schválen příspěvek 33 tis. Kč na cyklistický závod Tour de Feminin a byla ukončena
smlouva na pronájem vánočního osvětlení, proběhla prezentace Euroregionu Nisa a
byla zahájena diskuse a práce pracovní skupiny k odpadovému hospodářství.
Korespondenčně byl schválen přezkum hospodaření a závěrečný účet svazku. Na
posledním jednání DSOS bylo přijato dílčí rozpočtové opatření a zpráva o
hospodaření k 1. pololetí a proběhla prezentace Euroregionu Labe. Připravuje se
společný projekt DSO v rámci protipovodňových opatření (hlásiče).
p. Ing. R. Forfera – DSO Tolštejn – navázal na společné jednání 24.04.2015
v Krásné Lípě, dále proběhlo jednání 29.05.2015 v Jiřetíně pod Jedlovou, kde byl
schválen rozpočtový výhled na rok 2016-2018 a směrnice o účetnictví, byla řešena
změna stanov DSOT. Tyto stanovy musí schválit zastupitelstvo každé členské
obce! Do 14. dnů se plánuje jednání DSO Tolštejn, do té doby je nutné přinést,
nebo přeposlat předsedovi DSOT výpis z usnesení o schválení stanov.
Bylo jednáno o dalším ročníku sportovních her Základních škol svazku (17. ročník),
letošním vítězem je ZŠ Chřibská. Byla řešena dotace MMR na Rozvoj venkovských
regionů (souvisí s poznávacím zájezdem (odpady) starostů 7. – 9. října na Moravu organizuje MAS Český sever z.s.). Byla řešena místní komunikace kolem „Velkého
rybníka“, Tolštejnské slavnosti a nabídka skládky v Kunraticích u Cvikova. Na
jednání 23.06. 2015 v Doubici byl odsouhlasen závěrečný účet, přezkum
hospodaření a účetní závěrka. Byla podána informace z pracovní skupiny SPRŠ
„Odpady“
Usnesení 15/2015: SPRŠ bere na vědomí informace z DSO Sever a DSO
Tolštejn.
ad 5) Informace Okresní agrární a Okresní hospodářské komory:
p. Ing. V. Millerski – OHK – probíhají jednání kolem silniční přeložky D/13, nyní jsou
tři varianty řešení, v Děčíně probíhá intenzivní kampaň. Za spoluúčasti senátora
proběhlo setkání s vedením města Děčín. Představenstvo OHK má zájem na setkání
se starosty Šluknovského výběžku v severní části okresu. Ing. Jemelka se
zúčastňuje za senátora Linharta jednání představenstva. Po vzájemných
konzultacích zvažují rozšíření svých aktivit, včetně spolupráce (např..pobočky ve
Varnsdorfu)) a pomoci směrem do „výběžku“. OHK vyzývá města a obce k spolupráci
v rámci využití případných průmyslových zón v katastrech. Zatím se jedná o
průmyslové zóně v Děčíně, popř. ve Varnsdorfu.
p. Ing. Sykáček (Rumburk) - na „průmyslové“ zóně v katastru města Rumburk jsou
nyní dva noví zájemci, možnosti města v této oblasti jsou již poměrně omezené, ale
jsou zde dále další plochy, které ale nejsou v majetku města. Rumburk v současné
době připravuje změnu Územního plánu – dlouhodobá záležitost.
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p. Ing. Z. Linhart (senátor PSČR) – podal informace o práci v senátu, často velice
komplikovaná jednání těžké prosazování změn a úprav. Trvalé zavalování
objemnou agendou a legislativou.
Usnesení č. 16/2015: SPRŠ bere na vědomí informace z Okresní hospodářské
komory a informace senátora Zbyňka Linharta.
9:42 hod přichází zástupci Lužické nemocnice s poliklinikou, a.s., Rumburk
ad 6) Prezentace společnosti „Lužická nemocnice s poliklinikou, a.s., Rumburk,
- žádost o podporu společnosti
p. Ing. K. Schäfer (předseda představenstva LNaP, a.s.) – seznámil přítomné
s programem prezentace s cílem požádat o určitou finanční formu podpory a omluvil
ředitele nemocnice Mgr. Dubravce.
p. Mgr. L. Pokorný (místopředseda představenstva LNaP, a.s.) – provedl podrobnou
prezentaci a výklad k současnému stavu, viz příloha., včetně současného návrhu
příspěvku pro LNaP, a.s.Rumburk od měst a obcí ve výši 100,-Kč/občan.
p. Ing. K. Schäfer – doplnil informace Mgr. Pokorného, organizace bude ze
systému nyní dva roky generovat ztrátu, výkony spadly o 30%, náklady zůstaly ve
čtyřsměném provozu v podstatě stejné. Snaží se průběžně „ořezat“ velké finanční
výkyvy a nadstandardní záležitosti (70% nákladů jsou mzdy ! a jen 30% jsou ostatní
nákladové položky). V současné situaci je jen malý prostor pro úspory. Již nyní
„přesoutěžili“ dodavatele léků a zdravotnických materiálů. Mají zájem udržet stálý
provoz v současné kapacitní podobě a chtějí zvýšit výkony. Průběžně pracují
s personální problematikou (nový lékařský náměstek Dr. Pazdera, nová hlavní sestra
p.Prchalová zůstává ekonomický náměstek ing. Urban). Započaté změny přinášejí
výsledky, lze předpokládat, že zvednou výkony o cca 10 mil. Kč, cílem je dovést
hospodaření k provozní nule do dvou let. Zatím nejsou schopni zlepši komfort
pacientů ( ze současných zdrojů ze zdravotních pojišťoven). Dotace z IROPu
bohužel nelze získat, jsou vázány pouze na zařízení nad 300 lůžek (LNaP,
a.s.Rumburk, má pouze 150 lůžek!), žádají hejtmana ÚK o výjimku.
Garantují, že případná každá koruna od měst a obcí bude doložena výkazem o
použití a ve prospěch pacientů. Nabízí možnost účasti zástupců měst a obcí na
Valné hromadě společnosti. Znovu konstatuje, že financováním ze zdravotních
pojišťoven nejsou trvale schopni generovat vysoký hospodářský výsledek. 80%
výkonů nemocnice jsou výkony akutní!, jen 20 % jsou výkony plánované, průměrné
platy v nemocnici jsou vyšší než v Krajské zdravotní.
Žádá, aby jednotlivá města a obce zvážili možnost finančních příspěvků do LNaP,
a.s., Rumburk) a jsou ochotni navštívit zastupitelstva měst a obcí, včetně prezentace.
p. Ing. J. Sykáček - potvrdil výstup z představené prezentace, například současný
hospodářský výsledek mínus 16 mil. Kč !, za rok 2014 se dluhy společnosti navýšili o
12 mil. Kč! Město Rumburk bude nadále nemocnici podporovat chtějí ji zachránit,
ještě v roce 2015 zvažuje město příspěvek 4-5 mil. Kč, na úkor městských investic.
Bez pomoci měst, obcí a dalších subjektů se LNaP, a.s. Rumburk prostě neobejde,
hledají pomoc na všech frontách.
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p. J. Zoser – provedl rekapitulaci předchozích jednání SPRŠ s vedením LNaP, a.s.
Rumburk, včetně současných informací z Krajského úřadu.
Předložené informace jsou nové a starostové města a obcí je nejdříve musí předložit
na jednání svých zastupitelstev. Již nyní jsou však rozpočty samospráv výrazně
napjaté. Požádal o zaslání prezentace.
p. K. Kopecký (Horní Podluží) – poděkoval za prezentaci, navrhuje zvážit možnost
transformace nemocnice na krajské zařízení, popř. upravit některé vysoké mzdy a
personální obsazení v nemocnici.
p. Mgr. L. Pokorný - Kraj nemá zájem přebírat nemocnici, snad jen v nejkrajnějším
případě, že by nebyla zajištěna zdravotní péče pro obyvatele výběžku. V případě
razantní úpravy mezd je obava z odchodu stávajícího zdravotního personálu bez
adekvátní náhrady, s rizikem ukončení činnosti některých oddělení. Personální
náklady na oddělení jsou předepsány Po kauze „Marešová“ je navíc nemocnice
terčem neustálých kontrol různých orgánů.
p. Ing. Z. Linhart – výsledky hospodaření by bylo vhodné porovnat v úrovni více let,
ne pouze jednoho roku. Dále žádá zpracovat materiál - v přehledu např. 10.let,- na
jaké účely byly použity jednorázové příspěvky města Rumburk. Konstatuje, že
současná úhradová vyhláška je špatná – nyní probíhá ústavní stížnost skupiny
senátorů na tento stav. Rovněž zatím chybí vůle měnit současné nastavení IROPu.
p. Ing. K. Schäfer – předložil tabulku výpočtu předpokládaných dotací od
jednotlivých měst a obcí. Mají zájem více využívat veřejné zakázky – ve spolupráci
s městem. Každá vložená koruna od měst a a obcí bude řádně vyúčtována,
představenstvo garantuje, že pokud bude souhlasit město, budou města a obce
zvána na každou valnou hromadu. Varianty spolupráce jsou otevřené.
p. J. Kolář (Krásná Lípa) – požadovaný příspěvek od měst a obcí je solidární jednorázový ? Kraj se nemůže v tomto případě zříkat odpovědnosti za poskytování
zdravotní péče v oblasti.
p. Ing. Schäfer – příspěvek od měst a obcí se předpokládá zatím každým rokem,
přesto zástupci LNaP, a.s., Rumburk se připravují na jednání s Ministrem
zdravotnictví Němečkem, jednají s nadacemi a hledají další podpůrná řešení.
Příspěvky obcí lze například použít rovněž jako vlastní podíl v dotačních titulech,
popř. pro přímé zlepšení komfortu pacientů.
p. F.Moravec (Staré Křečany) – otázka na využití partnerů na německé straně
p. Ing. Schäfer – zatím toto neřešili.
p. M. Maják – doporučuje, aby starosta města Rumburk zaslal žádost o příspěvek na
každou obec a město, včetně nabídky vystoupení v jednotlivých zastupitelstvech.
Města o a obce rozhodnou samostatně.
Usnesení č. 17/2015: SPRŠ bere na vědomí prezentaci společnosti „Lužická
nemocnice s poliklinikou, a.s., Rumburk“ a doporučuje Městu Rumburk
rozeslat na jednotlivá města a obce osobní dopis s žádostí o podporu.
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11:06 hod. přichází zástupce společnosti EKO-KOM ing. Vrbová a ing. Slavík
Ad 7) Odpady: EKO – KOM , RNDr Vrbová, informace z pracovní skupiny SPRŠ
Ing. Slavík, Ing. Jemelka.
p. Ing. J. Slavík – představil zástupce společnosti EKO-KOM RNDr. Vrbovou a
stručný obsah připravené prezentace, ve vztahu k Šluknovskému výběžku.
pí. RNDr. Vrbová (EKO-KOM) – přednesla prezentaci struktury a vývoje odpadů a
cen ve Šluknovském výběžku, ve vztahu ke krajským i celorepublikovým strukturám
a v návaznosti na připravovaný „Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje“, viz
přiložená prezentace. Doporučuje odpadové hospodářství řešit a řídit ve spolupráci
obcí. Komunální sektor nemůže budovat-spalovny (nelze získat dotace).
11:52 hod přichází pí. D. Dudková MAS Český sever z.s.,
p. Ing. J. Slavík – seznámil s činností a závěry pracovní skupiny SPRŠ „Odpady“,
písemné materiály byl rozeslané již před dnešním zasedáním. Klíčovou otázkou
zůstává nadále nakládání se „směsným komunálním odpadem“ (SKO), ve vztahu
k ukončení skládkování v roce 2024. Plán odpadového hospodářství kraje nám
požadované systémy nevyřeší, doporučuje řešit samostatně. Je nutné stát se méně
závislými na současných koncovkách (Volfartice). Je nutné vytvářet podmínky pro
stále menší vznik odpadů – domácí kompostéry, intenzivní mediální a komunikační
kampaň, zjednodušení odděleného sběru. V regionu chybí společná komplexní
třídírna odpadů (možnost zásadního ovlivnění ceny ve větších objemech).
SKO – varianty:
(ZEVO) – zařízení na využití energetického odpadu Komořany (soukromé),
Termizo Liberec - zájem spolupracovat, je zde nejlepší cena (cca 860,-Kč/t),
zařízení v Německu TA Lauta- vysoké ceny a není zde vlečka, možnost
vybudování ZEVO v regionu, výroba alternativního paliva z odpadů.
Potenciál SKO z regionu je nyní cca 10 tis.t/rok, velkoobjemový odpad je cca 3 tis.
t/rok.
Doporučení skupiny „Odpady“ SPRŠ na zbudování třídící linky jako důležitého
strategického zařízení, koordinovat systém nakládání s bioodpady (1-2 zařízení
v regionu), nakládání se SKO v přímé vazbě na nutnost zřízení překládacích stanic,
případná výběrová řízení rozdělit na : zvlášť koncovka, zvlášť svoz a sběr, popřípadě
zřízení vlastního subjektu města a obcí, zaměřeného na odpady jako celek.
Připomíná společný studijní výjezd 7.- 9. 2015 za praxí s odpady na Moravě.
p. K. Kopecký – doporučuje v rámci Šluknovska společný postup v otázce
odpadového hospodářství, včetně příslušných výběrových řízení.
p. J. Hambálek (Varnsdorf) – zvažují během 2-3 let zbudování vlastního sběrného
dvora, včetně třídění. Dokončují kompletní projektovou dokumentaci. Nevylučuje
možnost vzájemné spolupráce měst a obcí v regionu, Varnsdorf hledá nové formy
likvidace odpadů.
p. Ing. Jemelka – pracovní skupina SPRŠ „Odpady“ ukončí práci v průběhu října
2015, v rámci MOS. Doporučuje zvážit prodloužení její činnosti až ke konkrétním
závěrům a doporučením. Navrhuje zajistit finanční krytí další práce této skupiny.
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pí. Ing. Vrbová – EKO-KOM je připraven spolupracovat se SPRŠ i ve finanční
oblasti, včetně přípravy studií, doporučuje další spolupráci obcí, např. společný
podnik., třídící linky jsou také výhodné jen pro větší počty měst a obcí.
p. F. Moravec – doporučuje podpořit prodloužení činnosti a financování pracovní
skupiny „Odpady“, ve vazbě na kvalitní výstupy.
p. Ing. Kučera – na „infocestu“ za odpady na Moravu je zajištěno 25 míst, ale zatím
je přihlášeno 17 lidí, apeluje na včasnou přihlášku. Pracovní skupina „Odpady“ řešila
prvotně otázku „Co s odpady po roce 2024“? a zmapovala základní informace od
všech měst a obcí.
p. V. Vykoukal (Velký Šenov) – seznámil přítomné se systémem hospodaření
s odpady ve městě V. Šenov.
p. M. Maják – doporučuje samostatné jednání v rámci odpadového hospodářství,
starostové zde mohou představit vlastní návrhy, bude se hledat společná cesta.
Zatím byla zmapována první fáze, je nutno rozhodnout, zda má pracovní skupina
pokračovat dál.
p. Ing. Slavík – nedává smysl, například, aby každá obec měla svou kompostárnu,
výhodnější by bylo několik regionálních zařízení. Pokud bude požadavek na
optimalizaci nakládání s odpady, je připraven takové řešení navrhnout. Dále objasnil
výstupy z dat od měst a obcí, které zpracoval, v současné době má každá obec
systém založený jinak, jedná se také o evidenci odpadů, kdy každá obec má
zatřídění jinak rovněž ve vztahu k DPH. Je nutné upřesnit zadání, vypracování
případné studie bude trvat 3-4 měsíce.
p. Ing. Linhart doporučuje, aby každá obec zaslala předsedovi SPRŠ informaci, do
kdy mají platné smlouvy na svoz a likvidaci komunálního odpadu, včetně výpovědní
lhůty a možnosti jednání o podmínkách na společný svoz.
p. M. Maják – navrhuje společné jednání SPRŠ pouze k problematice odpadů, na
16.10. 2015 do Jiříkova.
Usnesení č. 18/2015: SPRŠ bere na vědomí informace zástupce společnosti
EKO-KOM, RNDr, Vrbové a zástupce pracovní skupiny SPRŠ „Odpady“ ing.
Slavíka.
ad 8) Různé.
p. K. Kopecký – doporučuje, s ohledem na rozsah dnešního jednání, častější
zasedání SPRŠ.
p. J. Zoser – podal informaci o připravovaném programu Ministerstva pro místní
rozvoj na opravy místních komunikací u obcí do 3. tis. obyvatel.
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p. Ing. Z. Linhart – připravuje se novela Zákona o zadávání veřejných zakázek, a
novela stavebního zákona, připomínky k těmto materiálům se pohybují v řádech
stovek.
Ad 10) Projekt „Podpora meziobecní spolupráce – setkání představitelů obcí
ORP Rumburk a ORP Varnsdorf.
pí. D.Dudková (MAS Český sever, z.s.) – připomínky k akčnímu plánu zatím došly
jen z Mikulášovic (komunitní školy) a z Jiřetína pod Jedlovou (cyklostezky). MAS se
v rámci stávajících pravidel nesmí ujmout administrace navržených projektů, ale
mohou to být dobrovolné svazky, SPRŠ nebo konkrétní obec. Prvotní verze jsou již
odeslány, zůstávají však jako otevřené. Zásobník projektů se kryje s akčním plánem.
pí. Perglerová (SKO ČR) – pokud budou akční skupiny funkční, lze nalézt cestu, aby
nositelem byla také Místní akční skupina.
pí. D. Dudková – otevřela otázku „Poradenského centra“. Obce se zatím nemohou
dohodnout na způsobu financování a provozu tohoto centra.
p. Ing. M, Kučera – MAS Český sever, z.s., je ochotna nabídnout své současné
prostory pro vznik „Poradenského centra“, svazky se však musí domluvit, zda jsou
ochotni platit například na poloviční úvazek jednu osobu, především na prvotní
náklady v rámci příslušného projektu. V MAS Český sever, z.s. je nyní celkem 41
měst a obcí.
Usnesení č. 18/2015: SPRŠ bere na vědomí informace o „Projektu meziobecní
spolupráce.
p. M, Maják – ukončil v 13:45 hod zasedání SPRŠ a poděkoval přítomným za účast
a aktivitu při jednání.

Zapsal: Ing. Miroslav Jemelka, v.r.
tajemník SPRŠ

Michal Maják, v.r.
předseda SPRŠ

V Dolní Poustevně 21. září 2015
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