
Dobrovolný svazek obcí Tolštejn 
 

Zápis z valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konané dne 16.11.2018 
od 8:00 hodin na Obecním úřadu v Rybništi 

 
Přítomni: Ing.Roman Forfera, Bohuslav Kaprálik, Petr Hoření, Iva Minárová, Jan Machač,     
                Ing.Jan Drozd 
 
Hosté:  Josef Zoser, Ing.Stanislav Horáček, Bc. Petra Vojtěchová 
 

Program:   

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT 
4) Lávka na „Šébru“ – smlouva s Ústeckým krajem 
5) Finance  -    čerpání rozpočtu 1-10/2018 

- návrh rozpočtu na r. 2019 
- návrh členských příspěvků pro r. 2019 
- zpráva z dílčího přezkumu hospodaření 

6) Orgány svazku po komunálních volbách (předseda, místopředseda, kontrolní 
komise, tajemník) 

7) Návrh kandidáta na Milanovu cenu – Jan Kolář za neutuchající snahu angažovat 
kraj v Lužické nemocnici 

8) Různé  
9) Diskuse a závěr 

 
Bod 1) Zahájení 
Úvodem zasedání přivítal předseda DSOT Ing. R. Forfera všechny přítomné.  
 
Bod 2) Schválení programu 
Ing. Forfera seznámil přítomné s navrženým programem. Z řad zástupců DSOT nebyl podán 
žádný návrh na rozšíření programu.  
 
Usnesení č. 25/2018 
Přítomní členové DSOT schválili předložený program bez připomínek.  
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0 
  
Bod 3) 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. 26/2018 
DSOT schvaluje kontrolu zápisu a plnění usnesení včetně úkolů z minulého zasedání svazku.  
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 



Bod 4) Lávka na „Šébru“ – smlouva s Ústeckým krajem 

Ing. Forfera uvedl, že Ústecký kraj, jako investor budoucí „Lávky na Šébru“, chce mít 
nejdříve s DSOT uzavřenou Smlouvu o partnerství, kterou nám úřednice předložili v květnu 
2018. Až po podpisu této smlouvy, v níž se DSOT zaváže k budoucí údržbě lávky, budou 
úřednice na kraji konat další kroky, které povedou k výstavbě lávky (výpočet a vynětí z LPF, 
výběrové řízení na dodavatele, …). Již z dřívějších zasedání DSOT víme, že údržba spočívá 
v nátěru lávky jednou za 3 roky, kdy nátěr obdobné lávky u Nového Boru stál 120 tis. Kč před 
několika lety. Po deseti letech by také mělo dojít k výměně fošen, po kterých se bude chodit. 
Dále se bude jednat o opravy cyklotrasy. Předseda navrhuje, abychom v rozpočtu vyčlenili 
prostředky, které si budeme každoročně odkládat a tím si vytvoříme „fond na opravu lávky“. 
Návrh je 50 tis. Kč ročně. Ing. Horáček, který zastupuje město Varnsdorf, uvedl, že by se 
ročně podíleli za Varnsdorf částkou 40.000,-Kč. Pokud se k budoucí údržbě lávky smluvně 
neuvážeme, pak se lávka stavět nebude.  

Usnesení č. 27/2018 
DSOT schvaluje uzavření „Smlouvy o partnerství“ mezi DSOT a Ústeckým krajem ve věci 
výstavby „Lávky Šébr přes Stožecké sedlo“, kterou se DSOT zavazuje k údržbě lávky. 
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
  
Bod 5) Finance - čerpání rozpočtu 1- 10/2018 

-  návrh rozpočtu na rok 2019 
-       návrh členských příspěvků na rok 2019 
-       zpráva z dílčího přezkumu hospodaření 

 
Předseda DSOT předložil k nahlédnutí čerpání rozpočtu 1-10/2018, přítomní měli toto čerpání 
k nahlédnutí před jednáním. Dále ve věci rozpočtu na rok 2019 navrhl navýšení členských 
příspěvků na rok 2019 pro obce o 1.000,-Kč, aby hospodaření byla cca. vyrovnané. Navrhuje 
navýšení kapitoly Tolštejnské slavnosti na 60.000,-Kč a dále vytváření „fondu na údržbu“ 
budoucí lávky na Šébru ve výši 50 tis. Kč. 
Ing. Forfera také Ing. Horáčka požádal o zvážení návratu Varnsdorfu do DSOT, kdy Ing. 
Horáček uvedl, že s příspěvkem na údržbu lávky počítá se 40.000,- Kč ročně a o vstupu do 
DSOT bude jednat s radními Varnsdorfu (do konce roku 2018).  

Dále Ing. Forfera seznámil členy DSOT se zprávou z dílčího přezkumu hospodaření DSOT 
s výsledkem bez výhrad. 

 
Usnesení č. 28/2018 
DSOT schvaluje čerpání rozpočtu 1-10/2018 (viz. příloha zápisu) 
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Usnesení č. 29/2018 
DSOT schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 ke zveřejnění (viz. příloha zápisu) 
 



Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Usnesení č. 30/2018 
DSOT schvaluje navýšení členských příspěvků každé obce o 1.000,-Kč. Nová výše členských 
příspěvků na r. 2019 je přílohou zápisu. 
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Bod 6) Orgány svazku po komunálních volbách (předseda, místopředseda, kontrolní 
              komise, tajemník) 
Předseda DSOT navrhl, aby došlo k nové volbě či potvrzení jednotlivých orgánů svazku. 
 
Usnesení č. 31/2018 
DSOT zvolilo předsedou DSOT Ing. Romana Forferu 
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Usnesení č. 32/2018 
DSOT zvolilo místopředsedou DSOT Bohuslava Kaprálika 
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Usnesení č. 33/2018 
DSOT zvolilo členy kontrolního výboru DSOT – Ivu Minárovou, Jaromíra Nepovíma a Petra 
Hořeního  
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Usnesení č. 34/2018 
DSOT rozhodlo ponechat funkci tajemníka prozatím neobsazenou 
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Usnesení č. 35/2018 
DSOT potvrdilo Jana Machače jako zástupce DSOT v představenstvu MAS Český sever 
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 

Usnesení č. 36/2018 
DSOT rozhodlo, že Bohuslav Kaprálik bude DSOT zastupovat na valné hromadě MAS Český 
sever 
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 



Dále předseda informoval, že účetní svazku je a nadále bude p. Alexandra Veverková, účetní 
obce Rybniště. 

Bod 7) Návrh kandidáta na Milanovu cenu – Jan Kolář za neutuchající snahu angažovat     
            Ústecký kraj v Lužické nemocnici 
    
Členové DSOT projednali a navrhli pana Jana Koláře na Milanovu cenu. 

Usnesení č. 37/2018 
DSOT schválilo kandidáta pana Jana Koláře na Milanovu cenu a to za neutuchající snahu 
angažovat Ústecký kraj v Lužické nemocnici 
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 

 
Bod 8) Různé  

Je možno podávat žádosti o dotaci na kulturu na kraj (upozornil Ing. Horáček) 

Ing. Horáček informoval o jednáních o Lužické nemocnici. 

Probíralo se rovněž financování nově vzniklé destinace turistického ruchu DMO Lužické a 
Žitavské hory s možností zažádat Ústecký kraj o příspěvek, s ohledem na to, že se jedná o 
destinaci s přesahem z Libereckého kraje do Ústeckého. Liberecký kraj bude přispívat ročně 
400 tis. Kč. Krajský zastupitel a starosta Varnsdorfu Ing. Horáček přislíbil pomoc v této věci. 

Starosta Chřibské, p. Jan Machač, informoval, že 16.3.2019 bude ve Chřibské maškarní 
karneval Tolštejnského panství. 

 

Bod 9) Diskuse a závěr 

Starostové informovali o průběhu komunálních voleb v členských obcích. 

Ing. Forfera poděkoval přítomným za účast na zasedání a uvedl, že další konání svazku svolá 
v prosinci min. kvůli schválení rozpočtu DSOT na r. 2019. 
 
 
Ing. Roman Forfera 
předseda DSOT 
 
 
V Jiřetíně pod Jedlovou dne 19.11. 2018  
zapsala Alena Matějková 


