Zápis
z 5. jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska
ve volebním období 2014 až 2018,
které se konalo v pátek 27. listopadu 2015 od 9.00 hod.
v budově kina LUŽ, Dolní Podluží
Přítomni: členové sdružení dle prezenční listiny, 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 předal slovo starostce hostitelské obce Dolní Podluží paní Ivě
Minárové.
pí. I. Minárová – v současné době žije v Dolním Podluží cca 1 200 obyvatel, zvažují
nákup nového traktoru, nákladního vozidla a malého osobního vozidla. Kino LUŽ je
jediným prostorem pro společenské akce, které je vybavené moderní promítací
technikou. Bude nutné ještě investovat do jeho zázemí. Obec má zájem vybudovat
novou tělocvičnu.
ad 1) Projednání návrhu programu jednání:
Návrh programu jednání:
1)

Zahájení, schválení návrhu programu, slovo starostky hostitelské obce

2)

Ekonomické záležitosti – návrh rozpočtu na rok 2016
- ostatní finanční záležitosti

3)

Informace z DSO Sever a DSO Tolštejn

4)

Informace Okresní agrární komory a Okresní hospodářské komory

5)

Zdravotnictví na Šluknovsku

6)

Informace ke Smlouvě o spolupráci se společností EKO-KOM, a.s.

7)

Milanova cena 2015

8)

Přestávka na oběd

9)

Různé
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p. Maják nechal hlasovat o předloženém návrhu programu.
Usnesení č. 28/2015: SPRŠ schválilo předložený program jednání
Hlasování: pro – 13 proti – 0 zdržel se – 0
p. Maják – provedl kontrolu přijatých usnesení, všechny body byly splněny
Usnesení č. 29/2015: SPRŠ bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.
ad 2) Ekonomické záležitosti – návrh rozpočtu na rok 2016:
- ostatní finanční záležitosti
p. M. Maják – seznámil přítomné se současným stavem hospodaření SPRŠ, viz
příloha a požádal o připomínky. Rovněž všechny členské příspěvky byly uhrazeny.
Dále byl předložen, viz. příloha, návrh rozpočtu na rok 2016. V důsledku rozhodnutí
města Rumburk vstoupit do DSO Sever, neobsahuje již rozpočet SPRŠ jeho členský
příspěvek. Zároveň upozornil na schválený příspěvek ve výší 175 tis. Kč bez DPH na
smlouvu s fa. EKO-KOM, a.s. k „Optimalizaci hospodaření s komunálními odpady
včetně jejich obalové složky v obcích ve Sdružení pro rozvoj Šluknovska“ a předložil
všem starostům tabulku s výši příspěvků jednotlivých obcí podle počtu obyvatel na
úhradu nákladů spojených s touto smlouvou ve výši 175 tis. Kč bez DPH. V případě
schválení budou všem obcím v roce 2016 zaslány účtovací dopisy.
Ing. Horáček (Varnsdorf) – částka pro město Varnsdorf je příliš veliká, samostatně
řeší a financují vlastní studie odpadového hospodářství města.
Ing. R. Forfera (Rybniště) – platba na obyvatele je pro všechny spravedlivá, vyzývá
k solidárnosti.
Usnesení č. 30/2015: SPRŠ bere na vědomí stav hospodaření k 27.11.2015.
Usnesení č. 31/2015: SPRŠ projednalo navržený rozpočet SPRŠ na rok 2016 a
tento rozpočet schvaluje (viz příloha).
Hlasování: pro – 13 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 32/2015: SPRŠ projednalo předložený návrh na příspěvky
jednotlivých měst a obcí v souvislosti se smlouvou s firmou EKO-KOM, a.s. na
„Optimalizaci hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky
v obcích ve Sdružení pro rozvoj Šluknovska“ a schvaluje výši příspěvků za
jednotlivé obce a města SPRŠ.
Hlasování: pro – 13 proti – 0 zdržel se – 0

ad 3) Informace z DSO Sever a DSO Tolštejn:
p. M. Maják – DSO Sever se sešel 5.11, v Mikulášovicích, projednáno bylo mimo
jiné, schválení rozpočtového provizória na rok 2016, rozpočtový výhled na roky 20172021 a rozpočtové opatření 2/2015, byla stanovena inventarizační komise a
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projednány a schváleny dílčí finanční záležitosti a příspěvky, včetně dotace na
protipovodňová opatření. Na Milanovu cenu byla navržena starostka MIikulášovic
Ing. Miluše Trojanová. DSO Sever má zájem více využívat nabídky spolupráce
s MAS Český sever z.s. Další jednání DSO Sever bude 15.1. 2016 v Rumburku.
Ing. R. Forfera – DSO Tolštejn s sešel dvakrát, na konci září v Rybništi, projednány
byly otázky dílčího přezkumu hospodaření provedeného Krajským úřadem
Ústeckého kraje, čerpáním rozpočtu DSO, odpadovým hospodářstvím a současnou
problematikou Lužické nemocnice s poliklinikou Rumburk („LNaP“). Projednána byla
otázka fungování společného pódia – organizace zůstane nadále stejná. Další
zasedání proběhlo 20.11.2015 v Horním Podluží, mezi hlavní body jednání patřila
příprava rozpočtu na rok 2016, byla projednána akce Meziobecní spolupráce, včetně
finančního vypořádání, povodňové plány obcí – poukázal na dobrou spolupráci
s odborem ŽP prostředí Varnsdorf.
Usnesení č. 33/2015: SPRŠ bere na vědomí informace z DSO Sever a DSO
Tolštejn.
ad 4) Informace z Okresní agrarární komory (OAK) a Okresní hospodářské
komory (OHK):
Ing. V. Millerski (OHK) – řeší dopravní infrastrukturu Děčínska, strategický plán
města Děčín, OHK, plánuje zřídit svoji pobočku ve Šluknovském výběžku, probíhají
složitá jednání o „Průmyslové zóně“ v Děčíně. OHK se aktivně věnuje problematice
především učňovského školství, zde vyzdvihl dobrý příklad fy. TOS Varnsdorf, který
otevírá nově 2. firemní třídy celkem 50 studentů/žáků s možnosti stipendia.
Ing. S. Horáček – žádá starosty o možnou prezentaci fy. TOS Varnsdorf na
jednotlivých Základních školách ve svých městech.
Usnesení č. 34/2015: SPRŠ bere na vědomí informaci z Okresní hospodářské
komory.
10:30 hod. přichází zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje, RSDr. Stanislav
Rybák, 1. náměstek hejtmana a vedoucí odboru zdravotnictví ing. Petr Severa.
ad 5) Zdravotnictví na Šluknovsku:
p. M. Maják – seznámil přítomné s dopisem hejtmanovi ÚK ve vazbě na současnou
zdravotní situaci ve výběžku a žádostí pomoc při jejím řešení v souvislosti s Lužickou
nemocnicí s poliklinikou, a.s. Rumburk.
Mgr. P. Dubravec (ředitel „LNaP“) – přednesl informaci o současném stavu
nemocnice, včetně vazeb na města a obce. Snaží se aktivně sanovat finanční ztráty
z předchozích let, do budoucna mají rovněž zájem zvýšit nabídku poskytovaných
služeb. Hledají podporu nejen u obcí, ale také na Krajském úřadu ÚK. Personálně
přetrvávají problémy na gynekologicko-porodnickém oddělení, v současné době je
zde další výpověď odborného lékaře, hledají náhradu. V letošním roce bude
hospodaření s minusovým výsledkem, podobně patrně i v roce příštím. Trvale se
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nedostává finančních prostředků na investice, také proto by finanční prostředky od
obcí byly směrovány pouze do kapitoly investic (přístrojové vybavení apod.).
Ing. P. Voldřich (člen představenstva „LNaP“) – vyzval zástupce obcí ke společným
setkáním s novou prezentací o „LNaP“. Objasnil také důvody finančních požadavků
na města a obce, včetně možnosti vzniku nadace i jiných variant spolupráce.
„LNaP“) – mají zájem získané finanční prostředky nad běžný rámec, efektivně
směřovat pouze do rozvoje společnosti „LNaP“, investic a zvýšení komfortu pacientů.
Požadavky na obce, kraj, nejsou směřovány do oblasti provozní části společnosti. Od
Krajského úřadu ÚK již obdrželi dvě dotace, na počítačové vybavení a na lůžka.
p. RSDr. S. Rybák (1. náměstek hejtmana ÚK) – současná síť nemocnic v kraji je
optimální, nemocnice si nesmí konkurovat. Lužická nemocnice s ohledem na lokalitu
je zcela nezbytná i s ohledem na přepravní vzdálenosti. Předpokládá, že v rozpočtu
„Kraje“ bude na příští rok vyšší částka na přístrojové vybavení nemocnic – současný
návrh je 50 mil. Kč. Krajský úřad obdržel písemný materiál o současné situaci
v rumburské nemocnici od jejího vedení, problémy na gynekologicko-porodnickém
oddělení by měla pomoci řešit rovněž „Krajská zdravotní, a.s.“.
Ing. P. Severa (vedoucí odboru zdravotnictví ÚK) – dotační titul pro zdravotnictví, ve
vztahu k nemocnicím bude na příští rok podstatně zvýšen podle specifických potřeb
těchto zařízení (především na přístrojové vybavení). Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočet 14. 12. 2015.
p. K. Kopecký (Horní Podluží) – zastupitelstvo obce zvažuje finanční příspěvek na
konkrétní typ přístrojového vybavení nemocnice. Navrhuje, aby došlo k určité
transformaci nemocnice a byla převedena pod Ústecký kraj.
RSDr. S. Rybák – zatím oficielně s nikým o variantě převodu Lužické nemocnice
nejednal, jedná se novou informaci. Nutno nejdříve projednat v Radě kraje ÚK,
následně na valné hromadě Krajské zdravotní, a.s., záleží však na rozhodnutí města
Rumburk a představenstva „LNaP“. Regionální stálá konference ÚK nesouhlasí
s podporou nemocnic nad 300 lůžek (viz. IROP) a má zájem o stanovení výjimek
z tohoto regulativu, rumburská nemocnice by měla být vedena v těchto výjimkách,
některé výjimky již byly provedeny, a to pokud zdravotnické zařízení bylo jediné
v okrese. Rýsuje se možnost rozšíření těchto výjimek i v případě Rumburku, tady je
jednoznačná podpora kraje.
Ing. J. Sykáček (Rumburk) – případné finanční příspěvky měst a obcí bude možno
nemocnici poukázat rovněž v roce 2016 a budou použity jen na přístrojové vybavení.
Město Rumburk bude důsledně sledovat vývoj ekonomické situace v „LNaP“.
V případě jakýchkoli nových možných postupů je nutné zohlednit finanční vklady
města do tohoto zařízení. Potvrdil také zájem stále zlepšovat vztahy mezi
jednotlivými městy a obcemi.
p. P. Svoboda ( Lipová) – doporučuje přechod „LNaP“ pod Krajskou zdravotní, a.s.,
a žádá vedení města Rumburk a zvážení tohoto kroku i s ohledem na odliv kvalitních
doktorů a důležitost stability tohoto zařízení.
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p. M. Maják – rozhodnutí o případném přechodu „LNaP“ pod krajské zařízení je
výsostným právem města Rumburk, pro nás je důležité zajištění kvalitní zdravotní
péče ve výběžku.
p. F. Moravec – vyzdvihuje specifikum lokality Šluknovska a žádá krajské orgány o
respektování této skutečnosti při jednání o výjimkách z pravidel IROPu (podpora min.
300 lůžek v nemocnici). Vznesl dotaz, zda by případným přechodem „LNaP“ pod
„Krajskou zdravotní, a.s.“ došlo k omezení zdravotní péče v regionu? Doporučuje
všem starostům pozvat zástupce „LNaP“ na jednání svých zastupitelstev.
RSDr. S. Rybák – jako i v jiných případech je to nepřekročitelnou podmínkou
v požadavcích při převodu. Vždy je požadováno při převodu zachovat minimálně
stávávající rozsah zdravotní péče! Upozorňuji, že do provozu Krajské zdravotní,
a.s., nedává ÚK žádné finanční prostředky na její provoz. Jen část byla řešena
v roce 2013 formou navýšení základního jmění (vloženy byly pouze prostředky na
spolupodíly k žádostem o dotace, v řádech desítek mil. Kč), všechna zařízení v rámci
Krajské zdravotní, a.s. jsou v „černých“ číslech.
Ing. P. Severa – IROP řídí Ministerstvo pro místní rozvoj a průběžně projednává
podněty s krajem, který své připomínky předává průběžně (nejedná se však o
zákonodárnou iniciativu). Zároveň připomíná, že Kraj nedává žádné finanční
prostředky na provoz jakéhokoli zdravotnického zařízení! V případě převzetí
zdravotního zařízení přihlíží ÚK na efektivitu jeho provozu. Kraj je rovněž jediným
akcionářem Krajské zdravotní, a.s.!
Ing. Z. Linhart – doporučuje zástupcům města Rumburk a „LNaP“ zvážit včas,
variantu vstupu do Krajské zdravotní, a.s..
Ing. J. Sykáček – převod „LNaP“ pod Krajskou zdravotní, a.s., je jedna z možných
variant. Za stávající, především ekonomické situace, se jedná patrně ze strany obou
možných subjektů zatím spíše o těžko řešitelný problém.
Mgr. P. Dubravec – „LNaP“ se snaží omezovat výdaje, město Rumburk přispívá
průběžně na investice cca 10 – 15 mil. Kč ročně a pozval přítomné na prohlídku
Lužické nemocnice. V roce 2014 bylo např. v Rumburské nemocnice 466 porodů,
zde využívají stanovenou výjimku (mělo by být min 500 porodů) gynekologickoporodnické oddělení je zatím vysoce ztrátové.
p. M. Maják – podle vyjádření ing. Sykáčka město Rumburk je připraveno zabezpečit
provoz své nemocnice, pouze potřebují pomoc v investiční oblasti, kde by mohl
pomoci také kraj. Je nutné prosazovat v krajském zastupitelstvu potřebu finančních
prostředků na investice do „LNaP“.
Usnesení č. 35: SPRŠ bere na vědomí současné informace z oblasti
zdravotnictví na Šluknovsku.
10:50 hod. přichází ředitel Tour de Feminin pan Jiří Vích, Krásná Lípa
10:54 hod přichází starosta obce Jiřetín pod Jedlovou, pan Josef Zoser
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ad 6) Informace ke Smlouvě o spolupráci se společností EKO-KOM, a.s:
p. M. Maják – smlouva byla projednána za účasti předsednictva SPRŠ, platba
proběhne jednorázově po předání požadovaných materiálů. Hlavní termíny: studie
bude rozdělena na analytickou a návrhovou část.
a) do 08.02.2016 bude zpracována zpráva, která bude obsahovat analytickou část
b) do 25.04.2016 bude zpracována zpráva, která bude obsahovat návrhovou část
SPRŠ projedná 19.02.2016 připomínky k analytické části (termín zasedání
SPRŠ) a odešle nejpozději do 29.02. 2016 a nejpozději do 16.05. 2016 projedná
a zpracuje připomínky k návrhové části.
Závěrečné znění studie bude firmou EKO-KOM, a.s. předáno do 06.06. 2016.
Tato závěrečná zpráva bude projednána na společném kontrolním dnu, který
se bude konat 17.06. 2016 zároveň jako řádné zasedání SPRŠ.
Usnesení č. 36/2015: SPRŠ bere na vědomí informace ke „Smlouvě o
spolupráci se společností EKO-KOM, a.s.
ad 7) Milanova cena:
p. M. Maják – DSO Sever nominoval na „Milanovu cenu“ starostku Mikulášovic Ing.
Milušku Trojanovou a provedl zdůvodnění nominace. Nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Usnesení č. 37/2015: „Milanovu cenu“ za rok 2015 získává starostka města
Mikulášovic, ing. Miluše Trojanová.
Hlasování: pro – 13 proti – 0 zdržel se – 0
ad 8) Různé:
p. ing. Linhart (senátor) – provedl komentář k novým návrhům na úpravy RUD, ve
vztahu k obcím a apeluje na zástupce měst a obcí na využití vlivných senátorů poslanců ve prospěch hlasování pro obce.
p. M. Maják – seznámil s vyjádřením Rady ER Labe, kde schvalují přistoupení obcí
v rámci Dobrovolných svazků do ER Labe, za podmínek stejných, jako pro jednotlivá
města a obce samostatně. Výše členského příspěvku je 3,- Kč/obyvatel. Vyzval
rovněž DSO Tolštejn k zvážení této možnosti. DSO Sever projedná tuto záležitost na
svém příštím zasedání.
Ing. R. Forfera – poukázal na současné problémy s organizací rekonstrukce
některých železničních tratí.
p. J. Kolář (Krásná Lípa) – připomněl současnou novelu zákona o pozemních
komunikacích, ve vazbě na nové zákonné zvýšení kompetencí měst i menších obcí
již od 1.1.2016.
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p. F. Moravec (Staré Křečany) – seznámil přítomné se současnou problematikou
opatrovnictví obcí, v případě Starých Křečan jim hrozí převzetí cca 40 nových osob!
Poukazuje tady na malou pomoc od Svazu měst a obcí ČR.
p. J. Vích (Klub cyklistiky K. Lípa) – poděkoval všem starostům za podporu
cyklistického závodu Tour de Feminin v letošním roce a požádal o finanční a
organizační podporu v roce 2016.
p. M. Maják – SPRŠ převzalo v letošním roce záštitu nad tímto závodem a má zájem
v tomto trendu, včetně finanční podpory, pokračovat,
Ing. J. Tutter (ředitel České Švýcarsko o.p.s.) – představil se jako nový ředitel
společnosti České Švýcarsko o.p.s. od 1.10.2015, má zájem intenzivně
spolupracovat se SPRŠ i podnikatelskou sférou ve výběžku. Okomentoval svou vizi
dalšího rozvoje regionu.
Ing. J. Miler (Krajský úřad Ústeckého kraje) – seznámil přítomné se základními
podmínkami získání finančních prostředků na „kotlíkové dotace“ a rozdal přítomným
písemnou prezentaci. Zároveň požádal starosty o spolupráci v propagaci této
významné aktivity.
Ing. M. Bartošová (Krajský úřad Ústeckého kraje) – provedla podrobný výklad zásad
„kotlíkové dotace“.
p. M. Maják – předal věcný dar panu Josefu Zoserovi, starostovi obce Jiřetín pod
Jedlovou, který od 1.1.2016 končí ve funkci starosty a poděkoval za jeho dlouholetou
a úspěšnou práci ve prospěch obce Jiřetín pod Jedlovou a celý region, včetně práce
pro SPRŠ.
p. J. Zoser – zdůvodnil své rozhodnutí končit ve funkci starosty a poděkoval za dar a
uznání, má zájem nadále, podle možností, spolupracovat.
Usnesení č. 38/2015: SPRŠ bere na vědomí informace k dotačnímu programu
na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva „kotlíkovou dotaci.
p. M. Maják ukončil v 13:15 hod. zasedání SPRŠ a poděkoval přítomným za účast a
aktivitu při jednání.
Příští zasedání SPRŠ je plánováno na 19.02.2016 od 9:00 hod. v Rumburku.

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

Michal Maják
předseda SPRŠ

V Dolní Poustevně 7.11.2015
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