Zápis z 1. jednání SPRŠ

ve volebním období 2018 - 2022
konaného dne 13. prosince 2018 od 9:00 hod.,
Restaurace Radnice, č.p. 21 Chřibská, PSČ 407 44
Přítomni: členové sdružení a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
1. Zahájení
2. Slovo starosty Města Chřibská – p. Jan Machač
3. Slovo hostů:
– pan Jaroslav Komínek, náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro dopravu
a silniční hospodářství
– por. Ing. Martin Votrubec, vedoucí dopravního inspektorátu Policie ČR společně
s por. Petrem Chloubou, DiS.
– pan Jiří Vích, ředitel mezinárodního etapového cyklistického závodu žen
Tour de Femini
– paní Martina Novotná, MAS Český sever, z.s. „Komunitní plán sociálních
služeb Šluknovska pro období 2019 – 2023“
4. Různé - finanční záležitosti Sdružení
- organizační záležitosti Sdružení
- ostatní záležitosti Sdružení
5. Závěr
1. Zahájení
Předseda SPRŠ p. Michal Maják (Jiříkov) v 9:00 hod. zahájil 1. jednání sdružení ve městě
Chřibská v Restauraci na Radnici, č.p. 21, přivítáním přítomných a konstatoval, že je přítomna
nadpoloviční většina členů Sdružení pro rozvoj Šluknovska a jednání je usnášení schopné.
Dále informoval členy SPRŠ, že na základě dnešního zasedání byli pozváni hosté, viz
pozvánka.
M. Maják požádal přítomné o schválení navrženého programu, ke kterému nebylo připomínek
a bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 1/2018: SPRŠ schvaluje program 1. jednání ve volebním období 2018 - 2022
konaného dne 13. 12. 2018 ve Chřibské.
Hlasování: pro – 17 proti – 0 zdržel se – 0
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2. Slovo starosty Města Chřibská – p. Jan Machač
M. Maják (Jiříkov) požádal starostu, pana Jana Machače, aby všem přítomným členům SPRŠ
a pozvaným hostům sdělil informace o dění ve Městě Chřibská.
J. Machač (Chřibská) – Přivítal všechny přítomné členy SPRŠ a pozvané hosty, které seznámil
s aktivitami ve městě, kdy například veškeré činnosti a stavební akce financují z rozpočtu města
nebo úvěru. Město Chřibská je před koncem velké akce, stavby centrální čistírny odpadních
vod, která spěje k závěru a stojí nemalé finanční prostředky. Obci se podařilo vydražit
nemovitost, která bude v měsíci prosinci zkolaudována. Dále se zabývají bytovou výstavbou,
opravami a rekonstrukcemi bytů a v neposlední řadě také povrchy komunikací. Rovněž byl
přednesen výhled s naplánovanými akcemi na další období. Na závěr pan starosta J. Machač
popřál všem klidné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v následujícím roce.
M. Maják provedl rekapitulaci usnesení ze zasedání SPRŠ v Horním Podluží (14. září 2018),
kdy bylo schváleno vyúčtování poskytnutého příspěvku Klubu cyklistiky Krásná Lípa, z.s., na
XXXI. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu žen „Tour de Feminin – O cenu
Českého Švýcarska – Memoriál Šárky Víchové Peškové“. Dále bylo doporučeno členským
obcím a městům řešit příspěvek (finanční podporu) pro zadluženou obec Prameny, samostatně,
v rámci svých zasedání na zastupitelstvech měst a obcí. Bylo doporučeno Městu Rumburk
zaslat dopis panu hejtmanovi s dotazem na termín provedení prověrky v rumburské nemocnici
a byl požádán starosta města Rumburk o informace k jednání s Ústeckým krajem a Krajskou
zdravotní, a.s., ohledně rumburské nemocnice. Dále bylo uloženo zaslat dopis na Ústecký kraj,
Ministerstvo dopravy ČR, Liberecký kraj a radnímu Mgr. Šmídovi, s poukázáním na špatnou
dopravní dostupnost pro občany Šluknovského výběžku do vnitrozemí (Kolín – Rumburk).
Při kontrole usnesení vystoupil starosta města Rumburk pan Mgr. Lumír Kus, který přítomné
seznámil s probíhajícím jednáním mezi Krajskou zdravotní, a.s., a Ústeckým krajem,
k možnému převodu Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. - Rumburk. Výběrové řízení na
auditora proběhne do konce roku 2018 a samotný audit se uskuteční v měsíci lednu a únoru
roku 2019. Mezi přítomnými členy proběhla diskuze, ve které bylo zmíněno, že jednání jsou na
stejném bodě, jako bylo dojednáno v srpnu 2018.
Ing. Z. Linhart (Parlament ČR - senátor) přednesl své poznámky k situaci ve věci poskytování
zdravotní péče ve Šluknovském výběžku, kdy opakovaně mluvil s náměstkyní ministra
zdravotnictví paní H. Rögnerovou.
Další připomínky ke kontrole usnesení nebyly vzneseny.
3. Slovo hostů
Pan M. Maják dal slovo pozvaným hostům:
Jaroslav Komínek (náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro dopravu a silniční hospodářství)
konstatoval, že nejvíce finančních prostředků z celého Ústeckého kraje směřovalo především
pro Šluknovský výběžek. Rychlíkové spoje objednávalo Ministerstvo dopravy ČR a do
současné doby Ústecký kraj doobjednává z Libereckého kraje několik spojů, které platí
z vlastních finančních prostředků. Dne 8.1.2019 proběhne jednání na Ministerstvu dopravy ČR
ohledně rychlíků, které bude klíčové. Dále sdělil, že autobusová doprava ve Šluknovském
výběžku je v dobrém stavu oproti jiným částem Ústeckého kraje. Dále byla v diskuzi
projednána dopravní obslužnost Šluknovska, a to autobusová doprava a vlaková doprava, ve
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které pan J. Komínek přislíbil, že bude starosty Šluknovska informovat o jednání s Českými
drahami k trati Kolín – Rumburk.
por. Ing. Martin Votrubec (vedoucí dopravního inspektorátu Policie ČR) společně
s panem por. Petrem Chloubou, DiS. projednali s přítomnými bezpečnost silničního provozu,
všeobecné informace k dopravní situaci, počtu dopravních nehod na našem okrese
a statistických čísel. K tomuto bylo mimo jiné přítomnými starosty měst a obcí kritizováno
kamerové úsekové měření na „Studánce“. Následně k tomuto diskutovanému bodu podal
stanovisko, přítomný starosta města Varnsdorf, pan Ing. Stanislav Horáček.
Jiří Vích (ředitel mezinárodního etapového cyklistického závodu žen Tour de Femini)
poděkoval přítomným za podporu tohoto závodu a požádal o zachování přízně pro příští
32. ročník uvedeného závodu, který se bude konat v termínu 11. až 14. července 2019.
Martina Novotná společně s Ing. Evou Hamplovou (MAS Český sever, z.s.) seznámily
přítomné s úspěšným projektem „Veřejná správa DSO SEVER“ a s novým „Komunitním
plánem sociálních služeb na Šluknovsku pro období 2019 – 2023“, ke kterému přítomní členové
SPRŠ přijali usnesení:
Usnesení č. 2/2018: SPRŠ schvaluje „Komunitní plán sociálních služeb na Šluknovsku pro
období 2019 – 2023“.
Hlasování: pro – 17 proti – 0 zdržel se – 0
4. Různé
Finanční záležitosti SPRŠ
Bc. Irena Hoťová (účetní SPRŠ) poskytla členům SPRŠ přehled hospodaření SPRŠ
k 13. 12. 2018, ke kterému nebylo připomínek.
Stav účtů
Stav hotovosti k 01. 01. 2018:
3.272,00 Kč
Stav hotovosti k 13. 12. 2018:
6.272,00 Kč
Stav účtu k 01. 01. 2018:
246.694,73 Kč
Stav účtu k 11. 09. 2018:
117.728,98 Kč
a bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 3/2018: SPRŠ bere na vědomí hospodaření Sdružení pro rozvoj Šluknovska, ke
dni 13. 12. 2018, kdy jsou příjmy ve výši 56.988,-Kč, výdaje 182.953,75 Kč a zůstatek ve výši
124.000,98 Kč.
Hlasování: pro – 17 proti – 0 zdržel se – 0
Bc. I. Hoťová přednesla návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2019 a zeptala se, zda jsou nějaké
připomínky. Sdělila, že rozpočet SPRŠ na rok 2019 nemusí být vyvěšen na úředních deskách
měst a obcí. Žádná připomínka k návrhu rozpočtu na rok 2019 nebyla. Rozpočet bude členům
sdružení rozeslán e-mailem, jako příloha zápisu. Následně bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 4/2018: SPRŠ schvaluje rozpočet SPRŠ na rok 2019 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro – 17 proti – 0 zdržel se – 0
M. Maják otevřel otázku zůstatku knih „Vlastivěda Šluknovského výběžku“, která byla vydána
v roce 2008 za přispění obcí a měst SPRŠ. Prodej je zajištěn prostřednictvím Informačního
centra Města Šluknov, který dle požadavků zasílá knihy do jednotlivých informačních středisek
a knihkupectví. Vzhledem k tomu, že je kniha v prodeji již 10 let, navrhl její stažení a rozdání
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do jednotlivých měst a obcí. Dle zůstatku knih každá obec a město obdrží cca 37 knih. Přítomní
členové SPRŠ s návrhem, na stažení knih a rozdání do jednotlivých měst a obcí, souhlasili a
přijali usnesení:
Usnesení č. 5/2018: SPRŠ schvaluje stažení knih „Vlastivěda Šluknovského výběžku“
a následné bezplatné rozdání členským městům a obcím SPRŠ.
Hlasování: pro – 17 proti – 0 zdržel se – 0
Organizační záležitosti SPRŠ
M. Maják již na minulém jednání SPRŠ informoval členy o doručeném dopisu z Krajského
soudu v Ústí nad Labem, s žádostí o úpravu stanov, dle nového občanského zákoníku s daným
termínem do 31. 12. 2018. Návrh stanov byl rozeslán členům SPRŠ k připomínkování.
K zaslaným připomínkám bylo na zasedání doloženo zdůvodnění k původnímu návrhu. Jiné
připomínky nebyly předneseny a tak přítomní členové SPRŠ přijali usnesení ke schválení
nových stanov SPRŠ:
Usnesení č. 6/2018: SPRŠ schvaluje nové Stanovy spolku „Sdružení pro rozvoj
Šluknovska, z.s“.
Hlasování: pro – 17 proti – 0 zdržel se – 0

M. Maják požádal předsedu DSO Tolštejn o návrh na Milanovu cenu za rok 2018.
R. Forfera (Rybniště - předseda DSO Tolštejn) přednesl zdůvodnění k návrhu na Milanovu
cenu za rok 2018, pro pana Jana Koláře, starostu Města Krásná Lípa, za aktivní činnost při
jednání se zástupci Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, a.s., v rámci zajištění akutní
a zdravotní péče ve Šluknovském výběžku – Nemocnice Rumburk. Následně bylo přijato
usnesení:
Usnesení č. 7/2018: SPRŠ schvaluje udělení Milanovy ceny 2018, panu Janu Kolářovi,
starostovi města Krásná Lípa, za aktivní činnost k zachování akutní péče ve Šluknovském
výběžku – Nemocnice Rumburk.
Hlasování: pro – 17 proti – 0 zdržel se – 0
Ostatní záležitosti SPRŠ
V tomto bodě se přítomní členové SPRŠ vrátili k problematice značení měření rychlosti na
Studánce a byl uložen úkol p. J. Kolářovi (Krásná Lípa) připravit návrh dopisu k zaslání na
Ředitelství silnic a dálnic, s požadavkem na umístění dopravního značení „Měřený úsek“.
Pan Jan Drozd (Doubice) otevřel otázku ničení místních komunikací těžkou technikou při
těžbě dřeva. K tomuto se rozvinula diskuze, kde bylo připomenuto, že tato problematika byla
již v minulosti projednávaná a byl rovněž zaslán dopis na Lesy ČR, s.p. Z diskuze vyplynul
úkol pro p. J. Drozda připravit návrh dopisu s upozorněním, že při těžbě dřeva dochází
k ničení místních komunikací a potřebě jednání firem s místními samosprávami.
Další jednání SPRŠ se uskuteční v březnu 2019 od 9:00 hodin ve Starých Křečanech.
(Přesné datum konání bude upřesněno.)
M. Maják ukončil jednání SPRŠ ve 13:10 hod., poděkoval přítomným za účast a aktivitu při
jednání.
Zapsala: pí Šárka Fojtová
V Jiříkově dne 27.12.2018

Michal Maják
předseda SPRŠ
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ROZPOČET SDRUŽENÍ NA ROK 2019
PŘÍJMY
Příspěvky od DSO a jiných členů

50

Ostatní příjmy - vlastivěda

0

Úroky – banka

0

Zůstatek z roku 2018

117

CELKEM

167

VÝDAJE
Příspěvek na cyklistický závod Tour de Feminin 2019

30

Kontrola účetních dokladů za rok 2018

9

Bankovní poplatky

1

Milanova cena – zhotovení

2

Hospodářská a sociální rada Děčín – členský příspěvek

5

Účetní 500 Kč/měs.

6

Administrativní náklady, poštovné

2

Rezerva

112

CELKEM

167

V ………………. dne ………………..
Návrh rozpočtu byl schválen na jednání SPRŠ dne ……………..
Michal Maják
předseda SPRŠ

1

