Zápis
z 4. jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska
ve volebním období 2014 až 2018,
které se konalo v pátek 16. října 2015 od 9.00 hod.
v Městském úřadu Jiříkov, Náměstí 464/1
50.9940536N, 14.5693436E
Přítomni: členové sdružení dle prezenční listiny v počtu 13, 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 informoval o současných hlavních investičních akcích, kanalizace
– investor SVS Teplice, v rámci dotace zateplují Základní školu (nedokončila fi EL
Stav Rbk.)- město nakonec dokončilo vlastnímu prostředky, zateplili rovněž zdravotní
středisko (fi.Vakos a fi. SK Rumburk). V rámci přeshraniční spolupráce získalo město
prostředky na propagační činnost (4 mil. Kč) a zpracovali rovněž barevně, turistické
trasy (5) v rámci města. Za 23 mil. Kč zbudovali novou Mateřskou školu a žádají
nově o prostředky na rekonstrukci zahrady. ČEZ zahájil pokládku nízkého napětí ve
Filově, bude zde proto také uloženo VO do země (hodnota pro město cca 5 mil. Kč).
V současné době zaměstnává město 53 osob na VPP, je nutná důrazná kontrola!
ad 1) Projednání návrhu programu jednání:

Návrh programu jednání:
1)

Zahájení, projednání a schválení návrhu programu – p. Maják

2)

Projednání aktuálních záležitostí měst a obcí – starostové obcí

3)

Problematika odpadového hospodářství v regionu Šluknovského výběžku
- ing. Slavík, RNDr. Vrbová

4)

Milanova cena - návrhy

5)

Různé – MAS : Místní akční plány rozvoje vzdělávání,
SMO ČR : Operační program zaměstnanost - Centrum společných
služeb

6)

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

pro – 12

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 19/2015: SPRŠ schválilo předložený program jednání
ad 2) Projednání aktuálních záležitostí měst a obcí:
p. Maják – každé obec dostala dopis včetně návrhu darovací smlouvy v souvislosti
s problematikou Lužické nemocnice s poliklinikou, a.s. Rumburk. Ve výroční správě
z roku 2013 má zařízení schodek 12 mil. Kč, zpráva za rok 2014 zatím nebyla
nalezena. Město Varnsdorf vkládá ročně do nemocnice (LDN) 1,5 mil. Kč a zatím je
vedena jako přebytková, jedná se však o jiný charakter poskytování služeb a
financování.
Ing. Linhart (senátor) – poukázal na dotaz k Lužické nemocnici, týkající se
předložení hospodaření za 10 let, nedodali žádný přehled vložených vlastních
prostředků (deklarováno 100 mil. Kč) do tohoto zařízení.
Mgr. Džumanová (Šluknov) – připravují schůzku se zástupci Lužické nemocnice,
rada
města však zatím zastává negativní stanovisko ke spolufinancování,
zastupitelstvo bude otázku projednávat v prosinci 2015.
p. Kolář (Krásná Lípa) – žijeme v sociálně slabé lokalitě, občané nemohou doplácet
nad běžný rámec na zákonnou zdravotní péči. Navrhuje vypracovat společné
vyjádření k projednávané problematice.
p. Roubíček (Varnsdorf) – Lužická nemocnice není 100% vlastněna městem
Rumburk, jakákoli veřejná podpora je tudíž problematická.
Ing. Horáček (Varnsdorf) – nevylučuje podporu nemocnice na dílčí přístrojové
vybavení, ale pouze jako nárazovou formu.
p. Maják – podporuje vyjádření p. Koláře a doporučuje vypracování dopisu na
Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Rumburk a Ministerstvo zdravotnictví, jako
stanovisko SPRŠ k stávající zdravotní situaci ve výběžku.
9:34 hod přichází p. K.Kopecký (Horní Podluží)
p. Maják – seznámil přítomné s dopisem p. Malé (Dolní Poustevna) týkající se
žádosti o podporu budoucího vzdělávání zaměstnanců na úřadech ve Šluknovském
výběžku (OP Zaměstnanost), nejnižší částka této akce musí mít hodnotu 1 mil. Kč.
Doporučuje přenést tento záměr na ORP Rumburk a pozvat p. Malou na jednání
DSO Sever a z důvodu informovanosti také ing. Forferu předsedu (DSOT) a ing.
Kučeru MAS.
Dále MAS Český Sever, z.s. požádala o úhradu finanční spoluúčasti za Infocestu
„Odpady“ za pracovní tým, Ing. Slavík a Jemelka, ve výši 1000,-Kč za každého.
Zároveň kladně zhodnotil přípravu a výsledky této „Infocesty“.
2

Usnesení č. 20/2015: SRPŠ vypracuje dopis na Ministerstvo zdravotnictví,
Krajský úřad Ústeckého kraje a na vědomí Městu Rumburk, týkající se
současné situace v oblasti zdravotní péče a financování Lužické nemocnice
s poliklinikou, a.s. Rumburk.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 21/2015: SPRŠ bere na vědomí sdělení města Dolní Poustevna ve
věci vzdělávání zaměstnanců na úřadech (OP Zaměstnanost).
Usnesení č. 22/2015: SPRŠ schvaluje finanční spoluúčast 1.000,- Kč pro
každého zástupce skupiny „Odpady“ - Ing. Slavík, Ing. Jemelka, za pracovní
„infocestu“ k odpadovému hospodářství.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

ad 3) Problematika odpadového hospodářství
výběžku:

v regionu Šluknovského

ing. Jemelka – seznámil přítomné s obsahem a doporučením ze služební cesty na
Vysočinu a do Jihomoravského kraje (viz příloha), proběhla diskuse. Informoval také
o připravovaném jednání o odpadech s vedením města Děčín. Doporučuje
vypracování optimalizační studie.
Mgr. Džumanová – Šluknov má volnou kapacitu na kompostárně (řídí p. Černý, tel
736 633 590, cerny@mesto-sluknov.cz) a jsou připraveni spolupracovat.
Ing. Slavík – kraj Vysočina i Jihomoravský kraj mají zpracovanou koncepci OH,
včetně konečného řešení alternativ na spalovnách. V případě Šluknovska doporučuje
vždy společné řešení, s ohledem na celkové množství odpadového materiálu.
Ing. Forfera – doporučuje využití fi Termizo Liberec ke spolupráci s regionem
Šluknovska v oblasti spalování odpadů (s hledem na současné ceny).
pí. Minárová – jedině spolupráce – spojení všech města a obcí může vést
výhodnému řešení.
Ing. Horáček, p. Roubíček – jednají s teplárnou Velveta (řeší modernizaci do roku
2018), zpracují ekonomický propočet svého nového řešení (15 tis. max. 30 tis/t
odpadu). Zvažují PPP projekt a pracovní cestu do severských zemí, dotace jsou
zatím problematické. Nevylučují spolupráci s obcemi (SPRŠ) v regionu, legislativní
proces předpokládají na cca 2 roky.
10:20 hod. přichází RNDr. Vrbová (EKO-KOM)
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10:24 hod. přichází Ing. Hamplová a pí. Kracmanová (MAS Český sever, z.s.)
Ing. Slavík, RNDr. Vrbová (EKO-KOM) – bude nutné seznámit se se všemi systémy
odp. hospodářství v obcích a pokusit se vytvořit nový, ucelený funkční celek.
Předložili společnou prezentaci (viz příloha) se spol. EKO-KOM s nutným výstupem
„Optimalizační analýzy“. Bude nutná aktivní spolupráce všech měst a obcí (cena
studie do 350 tis. Kč, pro SPRŠ max do 50 %,, doba trvání 5-6 měsíců).
Případná studie bude zpracována formou partnerské spolupráce, část nákladů
spojených s vytvořením studie uhradí fi Eko-KOM, zbytek obce, které se projektu
zúčastní. Byla zároveň objasněna struktura studie. Rozsah analýzy vychází
z požadavků obcí !!! (např.: nastavení společných poplatků, tříděný sběr, zapojení
živnostníků, požadavky občanů apod.). Související prognóza OH se dělá na min. 10
let (trvání POH Kraje). Z návrhové části bude např. známo jak nastavit systém sběru
odpadu v obcích, návrh optimální varianty společného řešení (včetně technické a
organizační struktury, sdílených zařízení, posouzení společného VŘ na odpadovou
firmu, včetně společného podniku –obchodní společnosti apod.). Dotace budou stále
složitější – otázka veřejné podpory (spíše půjčky), zatím dotace jen na sběrné
nádoby a nejjednodušší sběrné dvory.
Ve studii se mohou řešit i právní aspekty společného výstupu.
p. Maják – doporučuje do studie zapracovat možnosti financování jednotlivých
opatření, vyzývá k schválení zadání a zpracování studie.
Ing. Slavík – zdůrazňuje nutnost zapojení živnostníků do systému OH. Zpracuje
k dispozici pro SPRŠ podrobný popis možností studie.
RNDr. Vrbová – otázka SKO (je také možno zpracovat ve studii) je řešena ve všech
zemích EU včetně Švýcarska, kde jsou k nahlédnutí příklady dobré praxe –
doporučuje. Délka zpracování studie záleží na spolupráci všech stran.
p. Vykoukal (Velký Šenov) – připravují nový sběrový dvůr, podle dostupných
informací nezískají ani 20 % dotaci !
Mgr. Džumanová – město Šluknov má nyní zajištěný svoz, sběrný dvůr,
kompostárnu. Vše řídí TS města, většinou získali dotace (udržitelnost), možná
komplikace při společním VŘ.
Ing. Hamplová (MAS Český sever, z.s.) – učiní dotaz na Krajský úřad ohledně
možností dotací na zpracování studie, rovněž zváží možnosti zpracování studie pro
obce přes MAS.
Usnesení č, 23/2015: SPRŠ schvaluje zadání zpracování „Optimalizační studie
odpadového hospodářství Šluknovského výběžku“ pro společnost EKO-KOM,
v hodnotě 350 tis. Kč, s podílem členských obcí SPRŠ max. v hodnotě do 50%
skutečných nákladů a pověřuje předsedu SPRŠ podpisem smlouvy.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0
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ad 4) Milanova cena:
p. Maják – seznámil přítomné s historií „Milanovy ceny“, diplom zhotoví p. Bc. Milan
Bušek z MěÚ Šluknov, prkénko provede (dle vzoru) po dohodě truhlář z Jiříkova. Dle
dohody letos navrhne kandidáta DSO Sever (zůstává otevřené). Předání ceny se
předpokládá na příštím jednání SPRŠ.
Usnesení č. 24/2015: SPRŠ bere na vědomí informaci o přípravě Milanovy ceny.
ad 5) Různé:
Ing. Hamplová, (MAS Český sever, z.s.) - Místní akční plány (MAP) : seznámili
s charakterem a historií přípravy MAP pro ORP Rumburk a ORP Varnsdorf. MAP
vychází z potřeb IROPu a potřeb Operačního programu vzdělávání. Do MAP se
může mimo ORP zapojit také každá obec a Místní akční skupina (MAS). Jedná
se o důležitou možnost získání finančních prostředků do školství.
Zástupce MAS Český sever, z.s. (Eva Hamplová) informovala o přípravě projektu na
Tvorbu Místního akčního plánu vzdělávání pro správní obvod území ORP Varnsdorf
a ORP Rumburk. Všichni zúčastnění zástupci obcí, mikroregionů a dobrovolných
svazků obcí (viz. prezenční listina) berou na vědomí a souhlasí, aby nositelem v
rámci projektu byla MAS Český sever z.s.
p. Kracmanová - (MAS Český sever,z.s.) - MAS již oslovila s programem MAP
všechny Základní a Mateřské školy v území. Zároveň byly předány materiály týkající
se „Místních akčních plánů“. Jde o zkvalitnění vzdělávacího systému v regionu.
Záměry škol, které mají zájem o finanční podporu z Operačního programu
Vzdělávání a IROP, by měly být zaneseny do Místních akčních plánů. Byla
provedena prezentace MAP.
ORP Rumburk již schválil zapojení do Místního akčního plánu (MAP)
ve spolupráci s MAS. Obce se za určitých podmínek v rámci MAP mohou přičlenit
k sousednímu ORP.
p. Kopecký – poukazuje na vylidňování oblasti Šluknovska, stále méně žáků do škol
a zastaralé a opuštěné objekty.
p. Maják – podal výklad k předloženému dopisu ze SMO ČR : Operační program
zaměstnanost - Centrum společných služeb pro DSO. Navrhuje využít této
možnosti ve prospěch DSO a MAS Český sever,z.s., k částečné možnosti
spolufinancování projektového manažera.
Ing. Hamplová – jednají rovněž o možnosti spolufinancování pí. Kracmonové s OPS
České Švýcarsko, projektový manažer je v současné době přetížen, uvítali by
možnost
zřízení a financování dalšího pracovního místa v MAS. Financování
z projektu bývá komplikované (výkaznictví apod.). MAS v současnosti čerpá finanční
prostředky z „Komunitně vedeného místního rozvoje“. MAS připraví pro jednotlivé
svazky vlastní návrh spolufinancování.
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Mgr.Džumanová, Ing. Trojanová – kladně hodnotí využití projektového manažera
Ing. Kučery z MAS. Navrhují hledat nové formy odměny pro poradenskou činnost
z MAS.
Ing. Forfera – DSO Tolštej zatím nepředpokládá vstoupit do nového projektu SMO
ČR. Navrhuje financovat ing. Kučeru – poradenství- z jiných zdrojů.
p. Moravec – žádá o pomoc zajistit vyjádření SMO ČR, kde se údajně rozhodlo o
tom, že forma veřejných opatrovníků bude automaticky převedena na obce.
p. Maják – požádá o vyjádření předsedu SMO ČR.

Usnesení č. 26/2015: MAS Český sever, z.s. předloží do příšího jednání DSO
Sever a DSO Tolštejn vlastní návrh na možnosti spolufinancování poradenské
činnosti.
Usnesení č. 27/2015: SPRŠ bere na vědomí informaci o přípravě a charakteru
projektu Místního akčního plánů (MAP) pro oblast ORP Rumburk a ORP
Varnsdorf a souhlasí, aby nositelem v rámci projektu byla MAS Český sever
z.s.
Hlasování:

pro – 13

proti – 0

zdržel se – 0

Další zasedání SPRŠ proběhne 27.11.2015 v Dolním Podluží.
Další zasedání DSO Sever proběhne 5. 11. 2015 v Mikulášovicích..

p. M. Maják – ukončil v 13:20 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 26. října 2015
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