Dobrovolný svazek obcí Tolštejn

Zápis z Valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konané dne 4. 5. 2018
od 8:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolním Podluží

Přítomni: Ing. Roman Forfera, p. Bohuslav Kaprálik, p. Karel Kopecký, p. Iva Minárová, p. Jaromír
Nepovím
Hosté: Ing. Stanislav Horáček, Ing. Martin Kučera, Ing. Zbyněk Linhart, p. Martin Louka, p. Josef Zoser

Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Virtuální procházka obcemi – p. Roman Exner
4) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT
5) Finance
-

čerpání rozpočtu 1 – 3/2018

-

příspěvek na Tolštejnské slavnosti

6) MAS Český Sever, informace
7) Výchova fotbalových žáků – ZŠ Dolní Podluží
8) „Pro méně odpadu“ – Ing. Rajnišová
9) Sportovní hry škol – propozice
10) Vandrování po Tolštejnském panství – M. Louka
11) Turistická lávka na „Šébru“ – budoucí údržba po výstavbě
12) JD Rozhlasy – možnost rozšíření hnízd
13) Pronájmy a prodeje obecních pozemků – „cenové mapy“
14) Různé
15) Diskuse a závěr

Bod 1) Zahájení
Úvodem zasedání přivítal předseda DSOT Ing. R. Forfera všechny přítomné a informoval o změně
pořadí jednotlivých bodů zasedání. Paní I. Minárová informovala přítomné o dění v obci Dolní Podluží
(rekonstrukce kina, vybudování dětského hřiště, rekonstrukce sportovního areálu, odkanalizování obce,
nové propagační předměty).
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Bod 2) Schválení programu
Ing. Forfera seznámil přítomné s navrženým programem a upozornil na změnu pořadí jednotlivých bodů
zasedání. Z řad zástupců DSOT nebyl podán žádný návrh na rozšíření programu.
Usnesení č. 7/2018
Přítomní členové DSOT schválili předložený program bez připomínek.
Výsledek hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 0

Bod 3) Virtuální procházka obcemi – p. Roman Exner
Pan Exner seznámil přítomné s nabídkou vstupu do projektu „Virtuálně obcemi ČR“. V rámci tohoto
projektu lze vytvořit virtuální procházku atraktivními místy DSOT. Cena za zpracování jednotlivého
místa je 2.500,- Kč při objednání 20 míst. Roční udržovací poplatek je 300,- Kč.
Pan Zoser vznesl dotaz, zda sleva platí pouze při objednání 20 míst. Pan Exner uvedl, že slevu lze zajistit
i bez prezentace 20 míst. Ing. Forfera vznesl dotaz, zda se musí fakturovat DSOT nebo lze jednotlivým
obcím. Pan Exner uvedl, že je možné obojí.
Zástupci obcí dají do 18. 5. podklady Ing. Forferovi.

Bod 4) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT
Ing. R. Forfera informoval přítomné o stavu plnění usnesení a úkolů z minulého jednání DSOT – některé
úkoly z prosincového zasedání nejsou splněny a běží tedy dál.

Bod 5) Finance
a) Čerpání rozpočtu
Ing. Forfera informoval o čerpání rozpočtu za období 1 – 3/2018.
Usnesení č. 8/2018
DSOT schvaluje čerpání rozpočtu DSOT za 1 - 3/2018.
Výsledek hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 0

b) Příspěvek na Tolštejnské slavnosti
Zástupci DSOT projednali výši příspěvku na Tolštejnské slavnosti.
Usnesení č. 9/2018
DSOT schvaluje příspěvek na Tolštejnské slavnosti ve výši 50.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

pro: 5

proti: 0
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zdrželi se: 0

Bod 6) Turistická lávka na „Šébru“ – budoucí údržba po výstavbě
Ing. Forfera uvedl, že měl jednání se zástupci KÚÚK o budoucí údržbě turistické lávky na Šébru.
Z jednání vyplynuly tyto požadavky:
-

propagace projektu, zajištění běžné údržby (sekání, úklid odpadků), oznámení závad - ano

-

nátěr lávky po záruce, údržba cyklostezky – spíše ne

Pan Zoser uvedl, že DSOT nemůže dělat dlouhodobé závazky, protože nemusí existovat. Karel Kopecký
navrhl vytvořit rezervu v rozpočtech obcí na údržbu lávky. Ing. Forfera uvedl, že smlouvu lze podepsat
a později od ní odstoupit.
Budou zjištěny podmínky u jiných provozovatelů infrastruktury (Nový Bor) a poté znovu projednáno.

Bod 7) Pronájmy a prodeje obecních pozemků – „cenové mapy“
Ing. Forfera požádal zástupce obcí o zaslání ceníku pronájmu a prodeje pozemků v členských obcích,
aby mohla být zpracována cenová mapa. Ing. Kučera uvedl, že existuje cenová mapa pozemků ČR.

Ing. Horáček informoval přítomné, že město Varnsdorf vykupuje byty v problémové lokalitě. Dále
uvedl, že nevyužité prostory varnsdorfské nemocnice byly pronajaty Krajské zdravotní, která rozšíří
lékařskou péči o indikační ambulanci. V nemocnici také probíhá rekonstrukce suterénu včetně
vybudování nové kuchyně.

Bod 8) Výchova fotbalových žáků – ZŠ Dolní Podluží
Pan Kopecký vznesl dotaz k ředitelce ZŠ Mgr. Hobzové, zda by bylo možné zařadit do hodin tělesné
výchovy fotbalový trénink. Mgr. Hobzová uvedla, že školní vzdělávací program stanoví, že nelze zařadit
do hodin tělesné výchovy jen fotbal. Ten bývá do hodin tělesné výchovy zařazován jako ostatní sporty.
Lze to řešit formou zájmového kroužku, který může navazovat na výuku, ale vedoucí musí být
spolehlivý.
Pan Kopecký navrhl, aby se spojily všechny tři obce a platily trenéra. Pan Zoser uvedl, že měl před
rokem jednání ve Varnsdorfu o přestupech hráčů z Varnsdorfu do Jiřetína a pan Gabriel mu tehdy navrhl,
aby obce daly dohromady děti ze tří obcí a Varnsdorf, že jim dá pro ně trenéra.

Bod 9) „Pro méně odpadu“ – Ing. Rajnišová
Ing. Rajnišová z firmy JRK s. r. o. seznámila přítomné s nabídkou firmy – zahradní kompostéry,
elektrické kompostéry, výstavba sběrového dvora od A do Z. Dále informovala o možnostech získat
dotaci z OPŽP a Ústeckého kraje.
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Ing. Forfera uvedl, že obec Rybniště kompostéry již má a za dva roky nejsou všechny využity.
Pan Nepovím uvedl, že Obec Chřibská nemá o kompostéry zájem. Paní Minárová uvedla, že obec Dolní
Podluží potřebuje spíše štěpkovače, ale nebrání se anketě pro občany (zájem občanů o kompostér).
Zástupci DSOT se shodli, že společný projekt v odpadovém hospodářství dělat nebudou a v případě
zájmu

mohou

obce

přímo

kontaktovat

Ing.

Veroniku

Rajnišovou

–

731 478 368,

veronika.rajnisova@meneodpadu.cz

Bod 10) Vandrování po Tolštejnském panství – M. Louka
Pan Louka informoval o schůzce se zástupci jednotlivých obcí, na které bylo řešeno, jak v současné době
probíhá hra „Vandrování po Tolštejnském panství“ a jak ji do budoucna zlepšit, aby přitáhla zpět
vandrovníky.
Pan Zoser vznesl dotaz, zda se bude v letošním roce fakturovat. Pan Louka uvedl, že když se bude
fakturovat, tak až ve druhém pololetí. Poté proběhla diskuse k fakturaci a to jednak kdy fakturovat a kdo
bude fakturovat.
Usnesení č. 10/2018
DSOT schvaluje odložení fakturace tzv. „poskytovatelům“ ve hře Vandrování do doby, než budou
pracovní skupinou (vedenou p. Loukou) dány návrhy, jak ve hře pokračovat.
Výsledek hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 0

Bod 11) MAS Český Sever, informace
Ing. Kučera informoval o dotačních titulech, o které lze požádat prostřednictvím MAS Český Sever
(chodníky, sídelní zeleň, rekonstrukce škol).
Ing. Linhart informoval, že SFŽP uvolní během tří let 8 miliard Kč.
Dále bylo projednána účast v projektu Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě – možnost
získat asistenta.
Usnesení č. 11/2018
DSOT schvaluje záměr podání žádosti do výzvy 03_17_080 (Efektivní veřejná správa) prostřednictvím
MAS Český sever s rozpočtem max. 2 mil. Kč, spoluúčast 5 %.
Výsledek hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdrželi se: 1 (p. Kopecký)

Bod 12) JD Rozhlasy – možnost rozšíření hnízd
Zástupci obcí se dohodly, že rozšíření rozhlasu o nová hnízda si budou obce zajišťovat individuálně
a ne prostřednictvím DSOT.
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Bod 13) Sportovní hry škol – propozice
Zástupcům obcí byly předány propozice a organizační zajištění sportovních her škol. Horní Podluží
přiveze putovní pohár, DSOT uhradí balíčky, Dolní Podluží zajistí zdravotní dozor.
Usnesení č. 12/2018
DSOT schvaluje propozice sportovních her škol.
Výsledek hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 0

Bod 14) Různé
Pan Zoser pozval přítomné a předal jim propozice na Hry legrace a smíchu.
Pan Kopecký informoval, že musí odstranit parkoviště u vleku. Dále navrhl, že by si obce mohly
vzájemně vypomáhat prostřednictvím veřejně prospěšných zaměstnanců.
Pan Zoser uvedl, že napsal dopis hejtmanovi ÚK k problematické zatáčce u bývalého kravína v Jiřetíně
pod Jedlovou.
Ing. Forfera informoval, že při kontrole bylo DSOT vytknuto, že nemá zasedání každé tři měsíce, jak je
stanoveno v zákoně o obcích.
Zasedání DSOT bude dne 22. 6. 2018 a místo bude upřesněno.

Bod 15) Diskuse a závěr
Tento bod nikdo nevyužil.

…………………………………..
Ing. Roman Forfera
předseda DSOT

V Dolním Podluží dne 11. 5. 2018
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