Zápis z 2. jednání SPRŠ
ve volebním období 2018 - 2022
konaného dne 8. března 2019 od 9:00 hod.,
Pivovar Falkenštejn, Křinické náměstí 7, 407 46 Krásná Lípa
Přítomni: členové sdružení a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
1. Zahájení, schválení návrhu programu – p. M. Maják
- Slovo starosty Města Krásná Lípa – p. Jan Kolář
2. Problematika zaměstnávání občanů ve Šluknovském výběžku
- Slovo hostů:
- Dipl. - Pol. Jana Maláčová, MSc.
- PhDr. Kateřina Sadílková, MBA
- Mgr. et Mgr. Radim Gabriel
- Mgr. Vlastislav Hlaváč
- Mgr. Dagmar Peterková
3. Různé
4. Organizační záležitosti
5. Závěr

1. Zahájení
Předseda SPRŠ p. Michal Maják (Jiříkov) v 9:00 hod. zahájil 2. jednání sdružení ve městě
Krásná Lípa v Pivovaru Falkenštejn, Křinické náměstí 7, 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. 1/2/2019: SPRŠ schvaluje program 2. jednání ve volebním období 2018 - 2022
konaného dne 08. 03. 2019 v Krásné Lípě. Hlasování: pro – 16 proti – 0 zdržel se – 0
Slovo starosty Města Krásná Lípa – p. Jan Kolář
M. Maják (Jiříkov) požádal starostu, pana Jana Koláře, aby všem přítomným členům SPRŠ
a pozvaným hostům sdělil informace o dění ve Městě Krásná Lípa.
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J. Kolář (Krásná Lípa) – Přivítal všechny přítomné členy SPRŠ a pozvané hosty a představil
město Krásnou Lípu. Seznámil přísedící s aktivitami ve městě, kdy konstatoval, že bylo
v minulém roce realizováno mnoho větších investic. Například zhruba za 13.000.000,- to jsou
aktivity kolem nízkoprahového zařízení pro mládež, kdy byla stará kotelna (výměník)
přeměněna na volnočasové zařízení, a to s pomocí dotace z integrovaného regionálního
operačního programu. Další akcí byla úprava dopravního řešení kolem základní školy, byly
dobudovány chodníky a odstavné parkovací plochy pro automobily. Ve struktuře úřadu mají
Technické služby, s technickým vybavením 4 traktorů na zimní údržbu, nový nakladač,
příkopový stroj, sekací traktůrky atd. Dokončují a dovybavují Wellnes přístavbu u sportovního
areálu. Vybudovali veřejné záchody zhruba za 1mil. Kč. V posledních letech zaznamenali
nárůst turistiky a cestovního ruchu a s tím zvýšenou poptávku po ubytovací kapacitě. Podařilo
se vybudovat dobíjecí stanici pro elektromobily. Pečují o veřejnou zeleň, kdy dokončují
bylinnou zahradu Lužických hor a Labských pískovců. Na letošní rok mají schválený Rozpočet
v celkové výši 102mil. Kč. Na Investice mají vyčleněno cca 32mil Kč, z toho největší částka
půjde na sběrný dvůr, kde se podařilo získat dotaci z operačního programu životního prostředí,
celá akce bude stát 14 mil. Kč a získaná dotace bude kolem 9mil. Kč. Dále mají připravené
budování chodníků s podporou MAS Český sever a také opět díky MAS Český sever bude
vybudována nová učebna fyziky v rámci mobility dostupnosti pro postižené. V příštím roce
proběhnou oslavy 150 výročí povýšení Krásné Lípy na Město. Město má velký architektonický
historický skvost Ditrichovy hrobky, která chátrala až do stavu demolice, ovšem v loňském
roce se podařilo najít partnera, díky kterému se začala hrobka rekonstruovat. Tato významná
památka je historickým odkazem díla německého architekta.

2. Problematika zaměstnávání občanů ve Šluknovském výběžku
M. Maják otevřel téma k problematice zaměstnávání občanů ve Šluknovském výběžku.
V Minulém týdnu proběhlo sezení se starosty a Úřadem práce ČR v Rumburku, kde byli
seznámeni s podmínkami zaměstnávání veřejně prospěšných prací. Na zmiňovaném sezení
bylo starosty měst a obcí dohodnuto, pozvat k této problematice hosty na jednání SPRŠ
(viz. pozvánka).
Na dnešním jednání je přítomen ředitel Odboru zaměstnanosti GŘ ÚP ČR pan Mgr. Jan
Karmazín, MPA, ředitel kontaktního pracoviště ÚP v Děčíně, pan Mgr. Vlastislav Hlaváč
a paní ředitelka kontaktního pracoviště ÚP v Rumburku paní Mgr. Dagmar Peterková.
Mgr. Jan Karmazín, MPA (ředitel Odboru zaměstnanosti GŘ ÚP ČR) objasnil situaci
v oblasti podpory zaměstnanosti, stanovení rozpočtu na rok 2019, financování aktivní politiky
zaměstnanosti z národních zdrojů. Sdělil, že v rámci rozpočtu na aktivní politiku zaměstnanosti
jsou v rozpočtu finanční prostředky ve výši 77mil. Kč. Vysvětlil uvolňování finančních
prostředků k realizaci aktivní politiky zaměstnanosti. Aktivní politika zaměstnanosti byla do
loňského roku získávána z projektu operačního programu zaměstnanosti EÚ s tím, že šlo
o klíčové projekty, a to nové pracovní příležitosti, veřejně prospěšné práce a nové pracovní
příležitosti pro společensky účelná pracovní místa. Tyto projekty skončili a bohužel další tohoto
typu nebyly umožněny. Dále zmiňoval rozpočtovou kázeň a s tím spojené nasmlouvávání
dohod. V současné době mají 1.3miliardy Kč, to je zhruba 65% vyčerpaných peněz, na veřejně
prospěšné práce v roce 2018. Pro informovanost za loňský rok bylo vyčerpáno 1,9miliardy Kč
na veřejně prospěšné práce. Jednotlivá Krajská pobočka disponuje 65% z loňských finančních
prostředků na veřejně prospěšné práce. Dohody se uzavírají s obcemi a městy na dobu
maximálně 6ti měsíců s příslibem dodatků. Dále zveřejnují oficiální statistiky vývoje
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nezaměstnanosti v ČR. Mají 241tis. registrovaných uchazečů o zaměstnání a více jak 330tis.
volných pracovních míst. Dále vysvětlil hlediska nastavení veřejně prospěšných prací pro
letošní rok 2019.
K tomuto projednávanému tématu se rozvinula mezi jednotlivými členy SPRŠ obsáhlá diskuze,
ve které bylo zmiňováno např. nastavení podmínek pro pracovní místa dočasného charakteru,
které jsou necitlivé a demotivační i pro pracovníky veřejně prospěšných prací. Výběr kvality
poskytovaných pracovníků z úřadu práce. Zabezpečování údržby obce vlastními silami bez
možnosti VPP. Zneužívání poskytovaných dávek. Nefunkčnost nastaveného systému, kritérií
a kontrolního řádu. Spolupráce s ministerstvem práce a sociálních věcí. Neoprávněné
a nezákonné vyplácení dávek. Nedostupnost formy zaměstnávání. Potřeba změny systému
a řešení koncepce problému na který je dlouhodobě poukazováno. Zjišťování informací od
ministerstva práce a sociálních věcí a s tím spojené výstupy koncepčního řízení a také návaznost
spolupráce.

Mgr. Dagmar Peterková (ředitelka kontaktního pracoviště ÚP v Rumburku) se vyjádřila ke
zmiňovanému nezákonnému vyplácení dávek, příspěvků a doplatků na bydlení. Postupuje se
podle zákona a dělají se kontroly bydlení. V žádném případě nejsou ve Šluknovském výběžku
vypláceny dávky nezákonně. Probíhají kontroly dávek pracovně neschopných. Od října roku
2018 kontroluje ÚP měsíčně přibližně 20% lidí. V případě nedodržení léčebného režimu jsou
vyřazovány z evidence ÚP. Veřejně prospěšné pracovníky kontroluje OSSZ. Dále zmínila
zákon o hmotné nouzi.
Ing. Zbyněk Linhart (Parlament ČR - senátor) požádal pozvaného hosta z GŘ ÚP ČR o zaslání
poznatků, které předkládají ministerstvu práce a sociálních věcí.
V 10:45 hodin se omluvila a odešla z jednání paní Mgr. D. Žáková (Rumburk).
M. Maják provedl rekapitulaci usnesení z 1. zasedání SPRŠ ve Chřibské (13. prosince 2018),
kde byly hlavním tématem radary. Na základě jednání s Policií ČR byly zaslány dopisy na ŘSD,
SÚS, Policie ČR, k umístění dopravního značení. Z dopisu ŘSD vyplývá, že zmiňované
dopravní značky mohou být osazeny, a to na základě projektu a vlastních nákladů. Dále bylo
projednáváno zachování rychlíků. Opětovně byl požádán p. Komínek, aby sdělil informace z
jednání s Českými drahami, k trati Kolín – Rumburk a na základě toho byla k rychlíkovému
spojení obdržena tisková zpráva. Dále byl odeslán dopis, ve věci používání obecních a
městských místních komunikací k lesní dopravě, na Lesy České republiky, ale do dnešního dne
bez odezvy. Dalším z bodů bylo stáhnutí vlastivěd, se stavem skladových zásob 677 ks knih,
které budou přepočítány a rozděleny na jednotlivé obce a města. Stanovy spolku SPRŠ a
rozpočet 2019 byly schváleny.
M. Maják přednesl návrh pana P. Svobody (Lipová) o možnosti nechat zpracovat dopravní
studii včetně stavebních povolení u pana Ouzkého, v rámci umístění dopravního značení k
radarům na Studánce.
M. Maják požádal přítomné o schválení návrhu zpracování dopravní studie včetně stavebních
povolení k umístění dopravního značení, ke kterému nebylo připomínek a bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 2/2/2019: SPRŠ schvaluje zpracování dopravní studie včetně stavebních
povolení k umístění dopravního značení k radarům na Studánce.
Hlasování: pro – 15 proti – 0 zdržel se – 0
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Další připomínky ke kontrole usnesení nebyly vzneseny.

3. Různé
Stav účtů
Stav hotovosti u KB k 07. 03. 2019:

116.228,98 Kč

Členský příspěvek HSRD
M. Maják předložil členům sdružení dopis Hospodářské a sociální rady okresu Děčín, kde jsou
popsány činnosti s panem senátorem a výhled akcí, které by chtěli následně provést. S tímto je
spojena faktura za členství v Hospodářské a sociální radě okresu Děčín.
M. Maják požádal přítomné o schválení členského příspěvku HSRD na rok 2018, ke kterému
nebylo připomínek a bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 3/2/2019: SPRŠ schvaluje členský příspěvek na rok 2019, Hospodářské
a sociální rady okresu Děčín, ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: pro – 15 proti – 0 zdržel se – 0

M. Maják dal slovo panu Ing. M. Hulánovi ke stavu v recyklaci odpadů.
Ing. M. Hulán (Pro EKO Varnsdorf s.r.o.) přednesl základní informace k vývoji třídění odpadů
a systému třídění komodity plastů v České republice, skládkování a energetické využití odpadů.
K tomuto tématu se přítomní členové SPRŠ dohodli s panem Ing. M. Hulánem na konkrétnější
zaměření se na Šluknovský výběžek a nadále nacházet východiska k projednávané
problematice.
V 11:15 hodin se omluvil a odešel z jednání pan Ing. J. Drozd (Doubice).
Ing. M. Kučera (MAS Český Sever, z.s.) předal přítomným členům SPRŠ zpracovaný
komunitní plán Šluknovska. Od 5.3.2019 IROP otevřel výzvy čerpání finančních prostředků ze
4 opatření, a to bezpečnost - chodníky, školy, sociální infrastruktura a sociální byty. MAS
Český Sever se zabývá kotlíkovými dotacemi a principem možnosti získání finančních
prostředků pro občany. Dále vysvětlil, co obsahuje Článek 20 týkající se rozvoje obnovy vesnic
ve venkovských oblastech. Možnost čerpání prostředků pro veřejné prostranství v obcích,
osvětlení, oplocení, venkovní mobiliář, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, obchody
pro obce, vybrané kulturní památky, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, stezky pro
pěší a hypostezky a výstavní prostory pro obce.
Pan M. Maják otevřel další téma dnešního jednání, kterým mělo být informace k Lužické
nemocnici a poliklinice, a.s. – Rumburk, ovšem zástupci Města Rumburk nebyli přítomni.
Proběhla diskuze ohledně dojezdových časů záchranné služby, v severní části regionu,
v průběhu střídání směn a s tím spojené nedodržení zákonných dojezdových intervalů. Dále pan
starosta J. Kolář objasnil možnost nabídky z Euroregionu Nisa ohledně přeshraniční spolupráce
v rámci zdravotnictví. Přítomní členové SPRŠ se společně domluvili, aby pracovní skupina
starostů na dalším vyjednání, k Lužické nemocnici, fungovala i nadále. Dále bylo domluveno
pozvat na zasedání DSO Sever (5.4. Velký Šenov) ředitele zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje pana MUDr. Ilju Deyla.
M. Maják předal slovo panu J. Kolářovi k Euroregionu Nisa, kde se připravuje Valná hromada.
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J. Kolář (Krásná Lípa) projednal nominaci zástupců Sdružení do Svazu měst a obcí ČR a Rady
Euroregionu Nisa. Přítomní členové sdružení navrhli delegovat na místopředsedu pana
J. Koláře z Krásné Lípy. K tomuto bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 4/2/2019: SPRŠ schvaluje delegaci na místopředsedu Sdružení do Svazu měst
a obcí ČR a Rady Euroregionu Nisa, pana J. Koláře.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0

M. Maják požádal o slovo pana R. Forferu k projednání záležitostí týkajících se Svazu měst
a obcí ČR, v rámci jmenování členů Rady SMO. Přítomní členové sdružení navrhli, jako člena
za okres Děčín, paní I. Minárovou a jako náhradníka pana F. Moravce.
Usnesení č. 5/2/2019: SPRŠ schvaluje nominaci na člena Rady Svazu měst a obcí ČR, paní
I. Minárovou a náhradníka pana F. Moravce.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0

Dále proběhl návrh na jmenování člena kontrolního výboru, a to pana M. Majáka a také návrh
na jmenování člena Dozorčí rady SVS, a.s. za Děčínsko, a to pana P. Svobodu.
Usnesení č. 6/2/2019: SPRŠ schvaluje nominaci na člena Dozorčí rady SVS, a.s., pana
P. Svobodu.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0

Stanovení termínů pro jednání SPRŠ pro rok 2019 – pátek 7.6., 6.9. a 29.11.
Příští jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska proběhne dne 7.6.2019 ve Starých Křečanech.

M. Maják (DSO Sever) informoval přítomné členy o schůzi DSO Sever, která se uskutečnila
ve Chřibské po jednání SPRŠ, kde byl schválen rozpočet pro rok 2019. Další schůze DSO Sever
se uskutečnila v Lipové, kde proběhla volba nového předsedy a místopředsedy DSO Sever.
Novým předsedou DSO Sever se stal pan R. Holec z Dolní Poustevny a místopředseda
pan P. Svoboda z Lipové.
R. Forfera (DSO Tolštejn) informoval přítomné členy o schůzi DSO Sever, která se
uskutečnila ve Chřibské po jednání SPRŠ a další jednání proběhne 15.3.2019.
P. Houdek (agrární komora Děčín) informoval členy SPRŠ o konferenci v rámci vody, která
se uskuteční dne 25.3.2019 od 10 hodin, na Šluknovském zámku. Bylo by vhodné na toto
sezení vyslat některého ze zástupců k této problematice. Oznámil, že zemědělci ve
Šluknovském výběžku mají své zvířectvo čím krmit. Dále informoval o regeneraci půdního
drnu, který je na velmi nízké úrovni. V letošním roce tíží zemědělce divoká prasata.
J. Kolář (Krásná Lípa) otevřel téma v rámci personálních stavů Policie ČR v regionu a signály
o chystané reorganizaci na území. K tomuto tématu se rozvinula diskuze, ze které vyplynulo
pozvat ředitele PČR k poskytnutí bližších informací. Dále byl uložen úkol předsedovi zaslat
dopis s dotazem o informaci o základních útvarech, systému a hlídkové službě ve Varnsdorfu.
Pan F. Moravec připraví podklady k odeslání dopisu.
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4. Organizační záležitosti
Volba orgánů SPRŠ
Končí volební období současnému předsedovi SPRŠ panu Michalu Majákovi, který se vyslovil,
že dál kandidovat, na předsedu ani jiného orgánu SPRŠ, již nebude. Návrhy na orgány SPRŠ:
Návrh na předsedu SPRŠ: Jan Kolář (Krásná Lípa)
Návrh na místopředsedu SPRŠ za DSO Sever: Robert Holec (Dolní Poustevna)
Návrh na místopředsedu SPRŠ za DSO Tolštejn: Roman Forfera (Rybniště)
Usnesení č. 7/2/2019: SPRŠ rozhodlo zvolit na čtyřleté volební období předsedu SPRŠ,
pana Jana Koláře.
Hlasování: pro – 13 proti – 0 zdržel se – 1
Usnesení č. 8/2/2019: SPRŠ rozhodlo zvolit na čtyřleté volební období místopředsedu
SPRŠ za DSO Sever, pana Roberta Holce. Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 9/2/2019: SPRŠ rozhodlo zvolit na čtyřleté volební období místopředsedu
SPRŠ za DSO Tolštejn, pana Romana Forferu.
Hlasování: pro – 14 proti – 0 zdržel se – 0

5. Závěr
Další jednání SPRŠ se uskuteční 7. června 2019 od 9:00 hodin ve Starých Křečanech.

M. Maják ukončil jednání SPRŠ ve 13:20 hod., poděkoval přítomným za účast a aktivitu při
jednání.

Zapsala: pí Šárka Fojtová
V Jiříkově dne 18.3.2019

Michal Maják
předseda SPRŠ
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