
Dobrovolný svazek obcí Tolštejn 
 
 

Zápis z Valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konané dne 22. 06. 2018 
od 8:30 hodin v Restauraci Radnice ve Chřibské 

 
Přítomni: Ing. Roman Forfera, Bohuslav Kaprálik, Karel Kopecký, Iva Minárová, Jan Machač 
 
Hosté: MUDr. Dalibor Karbula 
 
 
Program: 
1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Provoz nemocnice v Rumburku očima lékaře – MUDr. Karbula 
4) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT 
5) Finance – závěrečný účet DSOT za rok 2017 
       - účetní závěrka DSOT k 31. 12. 2017 
6) MAS Český Sever – možnost organizace semináře na elektronizaci veřejných zakázek 
7) Sportovní hry škol – zhodnocení 
8) Tolštejnské slavnosti 2018 – 11. 8. 2018 
9) Turistická lávka na „Šébru“ – budoucí údržba po výstavbě 
10) Zayferus – dravci pro školy – 19. 9. 2018 od 10 do 11:15 hod. na hřišti v Dolním Podluží 
11) Poslední zasedání DSOT před volbami – návrh 21. 9. 2018 
12) Různé 
13) Diskuse a závěr 
 
 
Bod 1) Zahájení 
Úvodem zasedání přivítal předseda DSOT Ing. R. Forfera všechny přítomné a požádal pana                
J. Machače (starosta města Chřibská), aby informoval o dění ve městě Chřibská.  
Pan Machač informoval o otevření nové kavárny „Kavárna u Tadeáše“ a informačního centra, 
o rekonstrukci a vybudování městských bytů v době čp. 253 ve Chřibské, o vybudování a 
přestěhování ordinace pro praktického lékaře, o opravě silnice a vybudování chodníků do 
Dolní Chřibské.  
 
 
Bod 2) Schválení programu 
Ing. Forfera seznámil přítomné s navrženým programem. Z řad zástupců DSOT nebyl podán 
žádný návrh na rozšíření programu.  
 
Usnesení č. 13/2018 
Přítomní členové DSOT schválili předložený program bez připomínek.  
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0 
  
 
 



Bod 3) Provoz nemocnice v Rumburku očima lékaře – MUDr. Karbula  
MUDr. Dalibor Karbula uvedl, že na zasedání DSOT přišel, aby poprosil členy o „osvětovou 
pomoc“. Uvedl, že nemocnice Rumburk má sice problémy, ale funguje. Na sociální síti jsou 
mylné informace. Informoval o chodu nemocnice a systému financování.  
 
Pan Karel Kopecký a Ing. Roman Forfera se shodli, že největší chybu udělalo vedení města 
Rumburk. Vedení města mělo sázet na jistotu. Převod nemocnice měli zrealizovat dříve.  
 
Ing. Forfera uvedl, že sám osobně byl v nemocnici jako pacient a nemůže si stěžovat, 
s lékařskou péčí byl spokojen. Navrhl, aby nemocnice zveřejňovala i pozitivní články, které je 
možno rozesílat jednotlivým radnicím výběžku pro možnost zveřejnění v obecních novinách.  
 
Paní Iva Minárová vyjádřila souhlas s Ing. Forferou, aby nemocnice na sociální síti 
informovala více občany a uveřejňovala více pozitivních článků.  
 
 
Bod 4) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT 
Ing. Forfera informoval přítomné o stavu plnění usnesení a úkolů z minulého jednání DSOT.  
 
Usnesení č. 14/2018 
DSOT schvaluje kontrolu zápisu a plnění usnesení včetně úkolů z minulého zasedání svazku.  
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
  
 
Bod 5) Finance – závěrečný účet DSOT za rok 2017 
 
Předseda DSOT předložil k nahlédnutí „Zprávu o přezkoumání hospodaření DSOT za rok 
2017“ a informoval o vyvěšení závěrečného účtu DSOT za rok 2017 na úředních deskách 
členských obcí.  
 
Usnesení č. 15/2018 
DSOT schvaluje celoroční hospodaření svazku a závěrečný účet svazku za rok 2017, včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017, bez výhrad.  
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
                          - účetní závěrka DSOT k 31. 12. 2017 
 
Usnesení č. 16/2018 
DSOT schvaluje podle § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 84 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, účetní závěrku DSOT sestavenou ke dni                 
31. 12. 2017.  
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 



 
Bod 6) MAS Český Sever – možnost organizace semináře na elektronizaci veřejných 
zakázek 
Ing. Forfera seznámil členy DSOT o možnosti organizace semináře na elektronizaci veřejných 
zakázek ve Varnsdorfu. Od 18.10.2018 nastane pro všechny veřejné zadavatele povinná 
elektronizace zadávacích řízení, s tím se bude pojit výhradně elektronická komunikace. 
Uvedl, že obec Rybniště se semináře nezúčastní, jelikož elektronizace souvisí s profilem 
zadavatele, který má obec Rybniště v pořádku – splňuje požadavky nové právní úpravy. 
(Obec Rybniště má elektronický profil zadavatele Tender arena).  
 
Usnesení č. 17/2018 
DSOT navrhuje obcím prověřit si svůj profil zadavatele, zda splňuje požadavky na 
elektronizaci veřejných zakázek, které budou účinné od 18.10.2018.   
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Bod 7) Sportovní hry škol – zhodnocení 
Členové DSOT zhodnotili akci „Sportovní hry škol“ jako povedenou akci, poděkovali obci 
Jiřetínu pod Jedlovou za poskytnutí areálu ke konání akce zdarma. Ostatní náklady akce byly 
hrazeny ze Svazku obcí Tolštejn.  
 
 
Bod 8) Tolštejnské slavnosti 2018 – 11. 8. 2018 
Pan Bohuslav Kaprálik informoval o organizaci a financování Tolštejnských slavností.  
Uvedl, že slavnosti má na starosti pan Martin Louka.  
 
Ostatní členové navrhli dobrovolné vstupné a požádali o zaslání plakátku, aby mohli dále akci 
propagovat.  
 
 
Bod 9) Turistická lávka na „Šébru“ – budoucí údržba po výstavbě 
Ing. Forfera navázal na bod z minulého zasedání DSOT - Turistická lávka na „Šébru“ – 
budoucí údržba po výstavbě. Informoval členy DSOT o zjištěných podmínkách u jiných 
provozovatelů infrastruktury, a to v Novém Boru. 
 
Seznámil členy DSOT s úkoly, které jsou uvedeny ve smlouvě a DSOT by mělo zabezpečit:  
- 1) spolupráci na propagaci projektu,  
- 2) zajištění běžné údržby po dobu trvání záruční doby, 
- 3) zajištění běžné údržby a oprav turistické stezky a lávky po ukončení záruční doby stavby,  
- 4) oznámení vzniklých škod na majetku příjemce neprodleně od jejich zjištění.   
 
Paní Minárová uvedla, že je pro bod 1), 2) a 4), ale s bodem 3) nesouhlasí. Navrhla spoluúčast 
nebo přispívat v poměru za počet obyvatel.  
 
Pan Kaprálik vnesl dotaz, co bude po volbách. DSOT nemusí dále fungovat a kdo se bude o 
lávku starat.  
 
Pan Kopecký uvedl, že na této akci by se měl podílet kraj i svazek.   



 
Pan Machač uvedl, že na bod 3) by nepřistoupil a uvidí se, jaká bude reakce ze strany 
Krajského úřadu Ústeckého kraje.  
 
Pan Kopecký se domnívá, že pokud nebude DSOT s bodem 3) souhlasit, tak celou akci 
„zaříznou“. Navrhl tedy přizvat zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje a ujednat 
podmínky.  
 
 
Usnesení č. 18/2018 
DSOT pověřuje předsedu DSOT k projednání bodu „Oprava turistické stezky a lávky na 
Šébru, po ukončení záruční doby stavby“ se zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje.  
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Bod 10) Zayferus – dravci pro školy – 19. 9. 2018 od 10 do 11:15 hod. na hřišti v Dolním 
Podluží 
Ing. Forfera připomněl členům DSOT připravovanou akci „Zayferus – dravci pro školy“, 
která se uskuteční 19. 9. 2018 od 10 do 11:15 hod. na hřišti v Dolním Podluží. Uvedl, že se 
členové DSOT musí ujednotit na vstupném na tuto akci za dítě. Navrhl tedy 50,- - 80,- 
Kč/dítě.  
 
Členové DSOT se po krátké diskusi dohodli na výši 50,- Kč/dítě, zbytek bude uhrazen 
z rozpočtu Svazku obcí Tolštejn.  
 
Usnesení č. 19/2018 
DSOT schvaluje vstupné ve výši 50,- Kč/dítě na akci „Zayferus – dravci pro školy“ konané 
dne 19. 9. 2018 na hřišti v Dolním Podluží.  
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
 
Bod 11) Poslední zasedání DSOT před volbami – návrh 21. 9. 2018 
Ing. Forfera navrhl termín posledního zasedání DSOT před volbami, a to 21. 9. 2018. Místo 
konání bude upřesněno. Členové DSOT toto vzali na vědomí. 
 
 
Bod 12) Různé 
Ing. Forfera seznámil členy s emailem paní Mgr. Romany Cupalové (MěÚ Varnsdorf, odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí centra Modrý kámen) ohledně pečovatelské služby. 
Uvedl, že obec Rybniště využívá služby „NOEMA“ Rumburk.  
Paní Minárová uvedla, že oslovila a požádala o pomoc Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
ve Varnsdorfu ohledně poskytnutí služby – doprava k lékaři.  
Pan Kaprálik uvedl, že obec Jiřetín pod Jedlovou si tyto služby zajišťuje svépomocí.  
Ing. Forfera navrhl, aby každá obec se k tomu emailu postavila podle vlastního uvážení.  
 
 



Ing. Forfera dále informoval o plánovaném „XVI. Mimořádném sněmu SMO ČR, 7. 9. 2018“ 
ve Španělském sále Pražského hradu. Této akce se zúčastní paní Iva Minárová.  
 
 
Ing. Forfera informoval o založení spolku „DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.“. Navrhl 
obcím, aby toto předložili na svém zasedání zastupitelstva obce a rozhodli se, zda do tohoto 
spolku vstoupí.  
 
 
Pan Jan Machač pozval členy DSOT na plánované akce, a to „Cesta pohádkovým lesem“ dne 
05. 07. 2018, „Fotbalový turnaj Josefa Špíze“ dne 06. 07. 2018 a „Chřibský rockový nálet“ 
dne 21. 07. 2018.  
Paní Minárová požádala o zaslání plakátků na tyto akce.   
 
 
Bod 13) Diskuse a závěr 
Tento bod nikdo nevyužil.  
 
 
 
 
 
Ing. Forfera poděkoval přítomným za účast na zasedání a uvedl, že další konání svazku se 
uskuteční 21. 9. 2018, místo bude upřesněno.  
 
 
 
 
 
 
Ing. Roman Forfera 
předseda DSOT 
 
 
 
Ve Chřibské dne 22. 06. 2018  
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