
Dobrovolný svazek obcí Tolštejn 
 

Zápis z Valné hromady Svazku obcí Tolštejn, konané dne 10. 05. 2019 
od 8:30 hodin v Spolkovém domě v Jiřetíně pod Jedlovou 

 
Přítomni: Ing. Roman Forfera, Bohuslav Kaprálik, Jaromír Nepovím, Iva Minárová, Petr 
Hoření 
 
Hosté:  Josef Zoser 
 

Program:   

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT 
4) Finance  -    čerpání rozpočtu 1-3/2019 

- střednědobý výhled 
5) Sportovní hry škol - propozice 
6) Tolštejnské slavnosti – informace 
7) Varovný protipovodňový systém – servisní smlouvy 
8) ŘSD – opravy silnic I. tříd 
9) Různé 
10) Diskuse a závěr 

 
Bod 1) Zahájení 
Úvodem zasedání přivítal předseda DSOT Ing. R. Forfera všechny přítomné a požádal pana                
B. Kaprálika (starosta obce Jiřetín pod Jedlovou), aby informoval o dění v obci Jiřetín pod 
Jedlovou.  
Pan Kaprálik informoval o probíhajících opravách na budově IC – nová střecha, 
opalubkování, natěračské práce. Pustili jsme se do prací na hornické cyklostezce, zatím jen 
výkopové práce, ale tento rok bychom ji chtěli mít hotovou. Dále budou probíhat další akce 
jako pokračování v dláždění Husovy ulice (dotace z kraje), nové zábradlí na hradě Tolštejně, 
příprava projektu chodníku z Jiřetína na kruhovou křižovatku Mejto, atd.   
 
Bod 2) Schválení programu 
Ing. Forfera seznámil přítomné s navrženým programem. Z řad zástupců DSOT nebyl podán 
žádný návrh na rozšíření programu.  
 
Usnesení č. 10/2019 
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. 11/2019 
DSOT schvaluje kontrolu zápisu a plnění usnesení včetně úkolů z minulého zasedání svazku.  
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  



  
Bod 4) Finance  

a) čerpání rozpočtu 1- 3/2019 
 

Předseda DSOT předložil k nahlédnutí čerpání rozpočtu 1-3/2019, přítomní měli toto čerpání 
k nahlédnutí před jednáním  
Usnesení č. 12/2019 
DSOT schvaluje čerpání rozpočtu 1-3/2019 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 b) střednědobý výhled 2020 – 2022 
Předseda DSOT předložil k nahlédnutí Návrh střednědobého výhledu 2020 – 2022 s tím, že 
na tomto zasedání je potřeba provést návrh plánovaných akcí do výhledu, přítomní měli tento 
návrh k nahlédnutí před jednáním. 
Usnesení č. 13/2018 
DSOT schvaluje zapracovat následující akce do střednědobého výhledu na roky 2020 - 2022 : 
1) Most přes Stožecké sedlo – údržba, 2) proznačení cyklotras Tolštejnského cyklotreku, 3) 
Sportovní hry škol svazkových obcí, 4) Tolštejnské slavnosti, 5) Rolba na úpravu běžeckých 
tratí 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Bod 5) Sportovní hry škol – propozice 

Starosta jiřetína rozeslal všem zúčastněným propozice na letošní sportovní hry škol, úkoly 
jsou všem jasné.  Starostka D.P. má jako vždy na starosti tabulky, Chřibská pohár a Rybniště 
čokoládové medaile 

Bod 6) Tolštejnské slavnosti – informace 

Bohuslav Kaprálik informoval přítomné, že probíhají schůzky ohledně organizace TS, zábavu 
bude mít na starosti jako každý rok firma STOLART s.r.o., pana Petra Stolaře. Probíhají 
schůzky ohledně programu. Obec Jiřetín podala žádost na MAS Český sever o dotaci na 
pořádání slavností 50.000,-- Kč, v příštím týdnu je veřejná obhajoba této žádosti. Dále nám 
sama MASka přislíbila 20.000,-- Kč, ještě se nějaké peníze získají od sponzorů                    
cca 15.000,-- Kč 

Bod 7) Varovný protipovodňový systém – servisní smlouvy 

Ing. Forfera informoval, že prověří, kdy končí udržitelnost varovného protipovodňového 
systému, poté budou jednotlivé systémy převedeny do majetků obcí. Z firmy JD Rozhlasy 
byla předložena servisní smlouva v částce 10.000,-- Kč bez DPH ročně na každou obec na 
údržbu systému. Tuto smlouvu je v podstatě nutné podepsat, aby byl systém i nadále 
v provozu – jedná se o systém varování obyvatelstva v případě katastrof, nikoliv jen hlášení 
rozhlasu. Do systému má dálkový přístup IZS, běžně se systémem svolávají dobrovolní 
hasiči. Systém byl pořízen z dotace právě na krizové informování obyvatelstva, primárně před 
povodní. 

Bod 8) ŘSD – opravy silnic I. třídy 



Ing. Forfera informoval o schůzce s ŘSD Chomutov v Krásné Lípě, na popud p. Karla 
Kopeckého (bývalý starosta Horního Podluží). P. Kopecký rozporoval potřebnost letošních 
oprav úseků silnice I. třídy č. 9, která je podle jeho názoru v pořádku a neopravují se silnice, 
které jsou v daleko horším stavu. Na tomto základě byl odeslán dopis od SPRŠ v tomto 
duchu. Pan ředitel ŘSD Chomutov, Ing. Martin Vidimský, vyvolal schůzku s předsedou SPRŠ 
p. J. Kolářem v Krásné Lípě, ke které byli ještě pozváni předsedové svazků, p. Forfera, p. 
Holec, dále p. Kopecký a p. Ing. Jiří Aster. Byl představen plán oprav komunikací I. tříd 
v Ústeckém kraji, ročně je na opravy v našem kraji uvolněna částka 1 miliarda korun. Dle dle 
diagnostiky vozovky (důkladný průzkum, sondy, …) se vyhodnotí stav komunikace a poté se 
rozhodne, jaké se budou opravovat. Tímto je nastavena cesta předcházení velkých poškození. 
Pokud se nyní musí odstranit větší vrstva, bude správně opravena, a včas se bude měnit 
obrusná vrstva, mělo by se tím ve finále v budoucnu ušetřit. V podstatě má ŘSD zpracovaný 
systém oprav silnic, který má na první pohled „hlavu a patu“. Samozřejmě mají na to 
odpovídající finance, které jim to umožňují. Silnice prvních tříd jsou vázány mezinárodními 
smlouvami, z tohoto důvodu musí být v odpovídajícím stavu.  

Bod 9) Různé 

Lávka na Šébru – Ing. Forfera informoval, že  pan starosta Varnsdorfu Ing.  S. Horáček 
přislíbil 40.000,-- Kč ročně na údržbu lávky. Pan Ing. Forfera pana starostu telefonicky 
kontaktoval a také napsal dopis na radu města, jakým způsobem by tento příspěvek DSOT 
dostávalo a zda by nebylo lepší, aby Varnsdorf znovu vstoupil do svazku. Protože DSOT již 
navýšilo příspěvky členských obcí právě o částku, která bude vynaložena na údržbu této lávky 
a je vedena odděleně. Osobní schůzku s panem starostou mají dohodnutou na středu 
15.5.2019. 
Tento týden zasedala rada Ústeckého kraje, kde by měla být schválena smlouva mezi DSOT   
a krajem. Vynětí z lesního fondu je podáno na životním prostředí, smlouva s Lesy ČR se řeší 
(Kraj ji řeší). 
 
zasedání SVS v Ústí nad Labem - zúčastnili se jí Ing. R. Forfera, M. Maják (starosta 
Jiříkova), F. Moravec (starosta Starých Křečan) jednalo se o obsazení míst v dozorčí radě 
SVS, naši zástupci chtěli navrhnout pana Pavla Svobodu (starostu Lipové), ten se však 
nedostavil. Za Děčínsko byl doporučen Jaroslav Hrouda (primátor Děčína)  

certifikace TS - jednání o vydání certifikátu bude probíhat v červnu 

nominace do předsednictva SMO - do předsednictva byla nominována Obec Dolní Podluží  
a jako náhradník Obec Staré Křečany 

fotbal v Jiřetíně – B. Kaprálik informoval o špatném stavu týmu v Jiřetíně, hráči netrénují, 
někdy se nesejdou ani na zápas – uvidíme jak se rozhodnou, jestli budou chtít pokračovat. 
Tím by fotbal v Jiřetíně skončil, protože SK nemá ani žáky ani dorost. Podobná situace je 
podle Ing. Forfery i v Rybništi.  

Bod 10) Diskuse a závěr 

Josef Zoser –  proběhla návštěva fotbalového reprezentačního týmu starostů, starostové  
  v Jiřetíně a okolí strávili 4 dny 

- bude se konat 2. ročník Her legrace a smíchu v termínu buď 15.6, 22.6. nebo     



   14.9., termín bude včas upřesněn 
 
Příští zasedání DSOT se bude konat v pátek 21. června 2019 od 8,30 hod. v Doubici či 
Horním Podluží. 
 
Další příspěvek nikdo z přítomných neměl. 
Ing. Forfera poděkoval přítomným za účast na zasedání. 
 
 
Ing. Roman Forfera  
předseda DSOT 
 
 
 
V Jiřetíně pod Jedlovou 10.5.2019 
Zapsala: Jiřina Kapráliková 


