Zápis z 3. jednání SPRŠ
ve volebním období 2018 – 2022
konaného dne 7. června 2019 od 08.30 hod.
Restaurace Dymník, Výletní 775, 408 01 Rumburk
Přítomni: členové sdružení a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
1. Zahájení, schválení návrhu programu
2. Slovo hostitele, informace z DSO Tolštejn a DSO Sever
- slovo starosty obce Staré Křečany – p. František Moravec
3. Problematika zajištění přeshraniční zdravotní péče
- slovo hostů:
JUDr. Václav Janalík
Ing. Antonín Klimša
4. Financování rozpočtů obcí v SRN
- slovo hosta:
Ing. Jiří Aster
5. Bezpečnostní situace na Šluknovsku
- slovo hostů:
plk. Ing. Petr Sytař
plk. Jiří Pechy
6. Různé, diskuze, náměty
7. Závěr
1. Zahájení
Předseda SPRŠ p. Jan Kolář (Krásná Lípa) zahájil v 8:30 hod. v pořadí 3. jednání sdružení ve městě
Rumburk v restauraci Dymník. Přivítal přítomné 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.
J. Kolář požádal přítomné o schválení navrženého programu, ke kterému nebylo připomínek a bylo
přijato usnesení:

Usnesení č. 1/3/2019
SPRŠ schvaluje program 3. jednání ve volebním období 2018 – 2022 konaného
dne 07.06.2019 v Rumburku. (hlasování: 15-pro, 0-proti, 0-zdržel se)
2. Slovo hostitele
F. Moravec (Staré Křečany) představil jednotlivé aktivity a shrnul činnosti v mezidobí jednání
(např. průzkum komunikací, Eurex, připraveno jednání k dopravě, vlakové nádraží v Křečanech,
plánování olympiády DSO Sever a Tolštejnských slavností).

3. Problematika zajištění přeshraniční zdravotní péče
J. Kolář otevřel téma k problematice zajišťování zdravotní péče pro občany Šluknovského výběžku.
Slovo bylo předáno přítomným hostům panu JUDr. Václavu Janalíkovi, MHA, řediteli pro smluvní
vztahy a správní řízení a Ing. Antonínu Klimšovi, MBA, výkonnému řediteli, oba za společnost
RBP, zdravotní pojišťovna.
Oslovení hosté představili zdravotní pojišťovnu RBP, regionální zaměstnaneckou zdravotní
pojišťovnu v České republice, která je členem Svazu zdravotních pojišťoven.
Zástupci uvedené zdravotní pojišťovny si jsou vědomi problémů ve Šluknovském výběžku
s dostupností zdravotní péče a představili nabídku určité spolupráce s možností zahraniční péče.
Plánují zajištění služeb své zdravotní pojišťovny pro celý Ústecký kraj, kde by zřídili také svoji
pobočku. Přihlášení se k jejich zdravotní pojišťovně je bez složité administrativy.
Jsou připraveni s propagací tohoto projektu – zveřejnění možnosti přestupu k jejich pojišťovně pro
zajištění zahraniční péče, jejich podmínky a program péče.
Diskuze:
K tomuto projednávanému tématu se rozvinula mezi jednotlivými členy SPRŠ a pozvanými hosty
obsáhlá diskuze k nastavení podmínek, např. pásmové omezení od německých hranic (Šluknovský
výběžek je dost velký), zmapování oblasti jak na české straně, tak německé, zahrnutí všech 17 obcí
do programu, rozsah poskytování péče, oslovení českých lékařů ke spolupráci.
Členové SPRŠ budou jednotlivě zvažovat možnost připojit se k projektu, v případě zájmu
kontaktovat pojišťovnu a osloví občany.
4. Financování rozpočtů obcí v SRN
Ing. Jiří Aster, tajemník a člen předsednictva Hospodářské a sociální rady okresu Děčín z. s.,
představil ve své prezentaci způsob vyrovnávání hospodářské úrovně regionů v Německu
s porovnáním s regionální politikou České republiky. Oproti našemu regionu se přilehlé Sasko
vyvíjí intenzivněji. Poukázal na tzv. restart v České republice, který má již dlouhodobý průběh a
nefunguje.
5. Bezpečnostní situace na Šluknovsku
Jan Kolář (Krásná Lípa) představil pozvané hosty plk. Ing. Petra Sytaře, náměstka ředitele
krajského ředitelství pro vnější službu Policie ČR – KŘP Ústeckého kraje a v zastoupení plk.
.Pechy a předal jim slovo, aby se vyjádřili k personálním stavům v našem regionu.
plk. Ing. Petr Sytař informoval o klesající kriminalitě v porovnání s předchozími roky. Okres
Děčín patří mezi nejzatíženější obvody kraje, největší problém v rámci kriminality je drogová
problematika. Jsou si vědomi sníženého počtu policistů na Šluknovsku, chtějí zvýšit stavy ve městě
Krásná Lípa, Šluknov, zvažuje se spojení útvarů Šluknov a Velký Šenov. Vše tak, aby byla
zajištěna efektivita a řádný výkon služby. Zvažuje se i zrušení Hlídkové služby ve Varnsdorfu a její
přemístění do Rumburku.
Diskuze:
Pavel Svoboda (Lipová) poukázal na špatné systémové nastavení. Na nízký počet policistů, kteří
chybí v terénu. Otevřel otázku, zda se chystají personální změny a bude docházet v rámci
reorganizace ke zrušení některých útvarů policie. Dle signálů by měl být zrušen útvar ve Velkém
Šenově pro zvýšení stavu ve Šluknově.
František Moravec (Staré Křečany) zmínil chyby z minulosti, kdy došlo ke zrušení cizinecké
policie, kteří nyní chybí, hlavně v terénu. Poukázal na drogovou problematiku již u nezletilých.

Iva Minárová (Dolní Podluží) vznesla dotaz, zda bude plánováno další jednání s obcemi v této věci
a bude předložena konkrétní analýza Policie ČR.
Jan Kolář (Krásná Lípa) upozornil na opakovanou žádost o zaměření pozornosti na Šluknovsko
z důvodu nedostatečného stavu policie. Lokalita celého Šluknovska je problém. Zda by řešením
nebylo spíše naplnit stavy ve Velkém Šenově a Šluknově. Zda KŘP Ústeckého kraje plánuje
spolupráci se samosprávami, případně se sdruženími DSO, SPRŠ, a byla možnost na toto téma ještě
diskutovat.
plk. Ing. Petr Sytař informoval o nezdaru získávat nové policisty z náborů, což je problém v rámci
celé ČR. Reorganizace je reakce na určité skutečnosti. Zmínil bezpečně fungující centrálu
operačního systému. Zatím není s obcemi plánováno žádné další jednání, bude předložena pracovní
verze. Pozval členy SPRŠ na prohlídku operační centrály.
Ing. Zbyněk Linhart (senátor) požádal o tabulkový počet zaměstnanců policie ČR pro Ústecký
kraj.
Jan Kolář (Krásná Lípa) vznesl návrh utvořit tým, a do dalšího jednání SPRŠ uskutečnit schůzku
s ředitelem Krajského ředitelství Policie ČR a projednat, co takový návrh v této věci znamená, aby
sdružení SPRŠ mohlo na připravovanou analýzu reagovat připomínkami.

Usnesení č. 2/3/2019
SPRŠ ukládá Janu Kolářovi zajistit společnou návštěvu Krajského ředitelství
Policie v Ústí nad Labem, vč. exkurze centrálního operačního oddělení.
6. Různé, diskuze, náměty
Jan Kolář předal slovo Jiřímu Suchardovi za odbor krizové řízení Varndorf.
Důležitým úkolem současnosti je připravenost na stále častější a intenzivnější epizody sucha.
Jednou z dílčích problematik je i zajištění pitné vody. Zajistit pitnou vodu není povinností obce, ale
dodavatele vody. Jakmile je občan připojen k veřejné dodávce vody, zodpovídá za její dodání
příslušný dodavatel. S připraveností na sucho pomáhají také dotační tituly.
V návaznosti na bezpečnostní situaci na Šluknovsku informoval, že není jen nízký stav policie, ale
také málo doktorů v záchranné službě.
Prioritou je zajistit kvalitu poskytovaných služeb, tzn. zajištěn časový dojez a kvalita péče.
Pavel Svoboda (Lipová) navrhl oslovit obec Chřibská pro zajištění důstojnějšího překladiště pro
převoz osob záchranou službou. Požádat o pozemek pro překladiště, kdy financování není problém.

Usnesení č. 3/3/2019
SPRŠ ukládá předsedovi SPRŠ jednat s Ústeckým krajem o zřízení zázemí pro
překládku pacientů RZS. (hlasování: 15-pro, 0-proti, 0-zdržel se)
Jan Kolář (Krásná Lípa) informoval o konzultaci s JUDr. Evou Ruthovou ve věci převodu
zájmového sdružení právnických osob na zapsaný spolek. Doporučení je se převodu vyhnout, zůstat
jako sdružení, není důvod měnit, žádné omezení to nepřináší.

Stav hospodaření SPRŠ:
Stav hotovosti u KB k 02.06.2019

120 259,53 Kč (viz příloha)

Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. Rumburk
Členové SPRŠ projednávali případnou záchranu nemocnice v Rumburku.
Ing. Ladislav Růžička, 2. místostarosta města Rumburk, přiblížil aktuální situaci nemocnice. Město
Rumburk zaslalo společnosti Krajská zdravotní, a. s. dopis, kde žádají o jejich jasné stanovisko
k zachování Lužické nemocnice a zřejmý konečný termín pro její převzetí.
Krajská zdravotní stále prodlužuje termín k dokončení auditu pro způsob řešení kritické situace.
Město Rumburk je schopno financovat provoz nemocnice do konce září 2019.
Členové SPRŠ se po rozsáhlé diskuzi dohodli, že zajedou na zasedání Ústeckého kraje, které se
koná dne 24.6.2019, aby mohli projednat celou vzniklou záležitost.
Příští jednání se bude konat 6. 9. 2019 v Rybništi. Program, místo a čas jednání bude upřesněn.
V Krásné Lípě 10. 6. 2019

Jan Kolář, předseda SPRŠ

