Zápis
z 6. jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska
ve volebním období 2014 až 2018,
které se konalo ve čtvrtek 3. března 2016 od 9.00 hod.
v penzionu Dymník, Rumburk
Přítomni: členové sdružení dle prezenční listiny, hosté podle prezenční listiny viz
příloha.
Je přítomna nadpoloviční většina členů SPRŠ, jednání je usnášeníschopné.
ad 1) Zahájení, schválení návrhu programu :
Návrh programu jednání:
1) Zahájení, schválení programu
2) Slovo starosty hostitelského města
3) Ekonomická situace sdružení
4) Informace DSO SEVER a DSO TOLŠTEJN
5) Informace Okresní agrární komory a Okresní hospodářské komory
6) Projekt „Optimalizace odpadového hospodářství“ – analytická část
7) SÚS Děčín – pí. Pekařová
8) Různé – podněty starostů, MAS Český sever z.s. a další
9) Přestávka – oběd
10) Závěr
p. Maják – nechal hlasovat o předloženém návrhu programu
Usnesení č. 39/2016: SPRŠ schválilo předložený program jednání
Hlasování: pro – 18 proti – 0 zdržel se – 0
M. Maják (Jiříkov) – jako předseda SPRŠ jednání zahájil v 9:00 hod, řídil , přivítal
přítomné, předal účtovací dopisy za analytickou část „Optimalizace odpadového
hospodářství, zároveň provedl kontrolu usnesení z předchozích jednání, přivítal také
nového starostu z Jiřetína pod Jedlovou pana Bohuslava Kaprálika a požádal o
představení města a jeho další záměry pana Ing. J. Sykáčka.
Usnesení č. 40/2016: SPRŠ bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení
ad 2) Slovo starosty hostitelského města:
Ing. J. Sykáček (Rumburk) - Rumburk má nyní cca 11 300 obyvatel a počet se
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dlouhodobě nesnižuje, pomáhá průmyslová zóna a investiční akce ve městě.
p. J. Pimpara (místostarosta Rumburk) – připravují přeshraniční projekt zaměřený
na protipovodňová opatření především cíleně na novou techniku, další inv. akcí je
rekonstrukce zimního stadionu (cca 10 mil Kč), město požádalo o dotaci na
rekonstrukci letního stadionu (cca 25 mil. Kč), zateplení budovy Zákl. školy Tyršova –
město zde nebude žádat o dotaci, dále naopak žádají o dotaci na nový územní plán,
hlásí se do společného projektu na rozhledny v rámci ER Nisa – rozhledna na
Strážném vrchu (cca 5 mil. Kč), připravují postupnou revitalizaci sídlišť, rekonstrukci
mostu v ul. V. Kováře, připravují chodník a cyklostezku do Průmyslové zóny, zvažují
zřízení nového „Pečovatelského“ domu a rekonstrukce bytového fondu. Část fin.
prostředků na rok 2016 bude rovněž připravena pro potřeby Lužické nemocnice.
ad 3) Ekonomická situace sdružení:
M. Maják – k 16.2. 2016 má SPRŠ u KB 115.839,- Kč, předseda vyjednal nulové
poplatky za vedení účtu, zároveň vyzval přítomné k předložení požadavků do
rozpočtu, v rámci regionu, na společenské a kulturní akce.
Na dopis senátora Z. Linharta /stomatologická pohotovost/, podpořený SPRŠ,
hejtmanovi Ústeckého kraje není doposud žádná reakce!
Usnesnní č. 41/2016: SPRŠ bere na vědomí zprávu o ekonomické situaci
sdružení.

ad 4) Informace DSO SEVER a DSO Tolštejn:
M. Maják (DSO Sever) – jednání proběhlo 15.1. 2016 v rámci zapojení do projektu
„Řízení zdravotnických organizací“, byl schválen vstup města Rumburk do DSO
Sever, je rovněž rozhodnuto nevstupovat jako DSO do ER Labe. Byla schválena
spolupráce s MAS Česká sever v rámci dotačního titulu „Program rozvoje venkova“ –
získávání zkušeností u sousedů (obdobně jako DSO Tolštějn v roce 2015).
Ing. R. Forfera (DSO Tolštejn) – od posledního SPRŠ došlo ke třem setkáním,
nejprve v Jiřetíně pod Jedlovou, zde se řešila rozpočtová změna č. 1, dále
meziobecní spolupráce a schválili rozpočet na rok 2016. Další setkání proběhlo v D.
Podluží, zde byla odsouhlasena spoluúčast (200 tis) na projektu pořízení techniky do
sportovního areálu. Poslední jednání se uskutečnilo ve Chřibské, zde byl zvolen
novým místopředseda svazku B. Kaprálik, byly schváleny členské příspěvky na
rok 2016, schválena inventarizační správa a čerpání rozpočtu. Jednání se zúčastnil
také p. Zika (Cech cestovního ruchu), který prezentoval naučnou stezku „Hraniční
buk“, vystoupil zde ing. Hartych (Mas Český sever z.s.) s možnostmi dotací a
spolupráce.
Usnesení č. 42/2016: SPRŠ bere na vědomí informace z DSO SEVER a DSO
TOLŠTEJN
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ad 5) Informace z Okresní agrární komory a Okresní hospodářské komory:
Ing. P. Houdek (OAK) – v průběhu dubna 2016 proběhne 23. celostátní sněm
agrární komory (Olomouc). Upozorňuje na veliké škody způsobené černou zvěří, tato
zvěř je přemnožena a nedostatečně tlumena. Nové dotační tituly do zemědělství jsou
zatím nedostatečné. Postupně se začíná projevovat nedostatek vody a kapacita
vodních zdrojů.
p. J. Pimpara – ministerstvo zemědělství zaslalo na ORP Rumburk žádost o
informaci k vodě a vodním zdrojům.
Usnesení č. 43/2016: SPRŠ bere na vědomí informaci z Okresní agrární komory
ad 6) Projekt „Optimalizace odpadového hospodářství“ – analytická část:
RNDr. Martina Vrbová, Ph.D., Ing. Jan Slavík, p. Lochovský (EKO KOM) :
provedli prezentaci (viz příloha), každá obec obdrží samostatnou zprávu, u
některých ještě musí ověřit určitá data. Doporučují zlepšit komunikaci v rámci
meziobecní spolupráce.
Doporučují rovněž včas zahájit jednání se spalovnou Termizo Liberec o likvidaci
SKO (ceny). 2. současné překládací stanice na Šluknovsku jsou v zásadě vyhovující,
produkce odpadů se mezi obcemi poměrně dost liší a dochází k nárůstu bioodpadu
(zvyšují se náklady).
-

do 12.3. 2016 předloží EKO KOM graf souhrnné analytické části
do 18.3. 2016 zašlou obce vlastní připomínky k této části
do 31.3. 2016 bude celá analytická část dokončena a průběžně dodána na
jednotlivé obce

Termín předložení „Návrhové“ části bude dodržen :17.06. 2016.
Ing. Houdek – upozorňuje na nutnost řešení černých skládek
p. J. Kolář (Krásná Lípa) – připomíná záměr fi UNILES zbudovat nad K. Lípou
kapacitní kompostárnu.
p. K. Kopecký (Horní Podluží) -. zatím je předloženo ve studii málo požadovaných
údajů, očekává konkrétní návrhy na řešení odp. hospodářství na Šluknovsku.
RNDr. M. Vrbová – doporučuje obcím zvážit vypracování samostatného plánu
odpadového hospodářství (POH) pouze pro lokalitu Šluknovska.
Usnesení č. 44/2016: SPRŠ bere na vědomí analytickou část „Optimalizace
odpadového hospodářství“ předloženou firmou EKO KOM.
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ad 7) SÚS Děčín:
pí. Pekařová (vedoucí střediska) – předložila plán oprav a údržby komunikací na
Šluknovsku (viz příloha), potvrdila povinnost SÚS sekat zeleň v obcích, ve smyslu
novely zákona, zároveň upozornila, že propustky na boční pozemky – pole - patří
tomu, kdo je využívá. SÚS se rovněž zaměří na opravy některých nově provedených
železničních přejezdů (Markvartice, Krásná Lípa apod.)
p. J. Kolář – upozornil na problémy s kvalitou práce na některých komunikacích
v okolí Krásné Lípy, zároveň připomněl zajištění oprav silnic ve vazbě na Tour de
Feminin.
p. V. Vykoukal (Velký Šenov) – navrhuje zařadit do plánu oprav komunikaci Velký
Šenov – Vilémov.
Ing. R.Forfera – vznesl připomínky k železničnímu mostu Doubice – Rybniště, dále
navrhuje opravu silnice Chřibská – Kytlice. Upozorňuje na záměr zbudování ČOV ve
Chřibské a související komunikace (2017).
Ing. M. Jemelka (Dolní Poustevna) – zařadit do plánu oprav vozovku v části ulice
Karlínská, hrozí uvolnění svahu.
p. M. Maják – reklamace na povrch provedený po kanalizaci (listopad 2015)
v Jiříkově, který se nyní začíná vlnit, dále komunikace směr Filipov – objevují se
díry.
11:52 hod. přichází starostka města Mikulášovice, Ing. Miluška Trojanová
ad 8) Různé:
p. M. Maják – předal slavnostně Milanovu cenu za rok 2015 paní starostce Ing.
Milušce Trojanové.
p. P. Svoboda (Lipová) – podle dostupných informací nebudou smlouvy na VPP na
dva roky, jsou nově upravená pravidla, doporučuje kontaktovat ÚP.
p. M. Maják - navrhuje pozvat na příští jednání SPRŠ ředitelku ÚP Rumburk a
ředitele ÚP Ústeckého kraje a generální ředitelku ÚP Praha.
Mgr. Džumanová (Šluknov) – stále horší zkušenosti se zaměstnanci vedenými na
VPP.
p. F. Moravec (Staré Křečany) – nadále přetrvávají problémy se zajištěním a
financováním veřejného opatrovnictví.
p. J. Kolář – město zaslalo na Min. financí žádost o náhradu škody v souvislosti
s veř. opatrovnictvím.
p. H. Raichart (Vilémov) – ve Vilémově byla zbourána budova nádraží a nahrazena
novou, malou prefabrikovanou zastávkou.
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Ing. R. Forfera – při zateplování bytovek je nárok pouze na 27% uznatelných výdajů,
v souvislosti s dalšími administrativními povinnostmi se rozhodla obec Rybniště,
obdobně jako Rumburk a Krásná Lípa, vyčkat na další nová kritéria, popř. řešit
zateplování pouze vlastními fin. prostředky.
Usnesení č. 45/2016: Předseda sdružení zabezpečí na příští jednání SPRŠ
zástupce Generálního ředitelství úřadu práce Praha, zástupce ÚP Ústeckého
kraje a ředitelku ÚP Rumburk.
Hlasování: pro – 19 proti – 0 zdržel se - 0
M. Maják ukončil v 12:23 hod. zasedání SPRŠ a poděkoval přítomným za účast a
aktivitu při jednání.
Příští zasedání SPRŠ je plánováno na 17. června 2016 od 9:00 hod ve Varnsdorfu.

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

Michal Maják, v.r.
předseda SPRŠ

V Dolní Poustevně 8. března 2016

V Dolní Poustevně 7.11.2015
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