
Dobrovolný svazek obcí Tolštejn 
 
 

Zápis z Valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konané dne 21. 06. 2019 
od 8:30 hodin v Horním Podluží v obecním klubu 

 
Přítomni: Ing. Roman Forfera, Bohuslav Kaprálik, Petr Hoření, Iva Minárová, Jaromír 
Nepovím, Jan Drozd 
 
 
Hosté: ing.Zbyněk Linhart, ing. Stanislav Horáček 
 
 
Program: 
1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT 
4) Finance – závěrečný účet DSOT za rok 2018 
       - účetní závěrka DSOT k 31. 12. 2018 
                  - střednědobý výhled 2020 – 2022 - schválení 
5) Žádost města Varnsdorf o vstup do svazku 
6) Sportovní hry škol - vyhodnocení 
7) ARTHUR – rozšířená realita – plánuj výlety – od 9,30 hod do 10,00 hod 
8)  Lávka na „Šébru“ – informace o stavu projektu 
9) Tolštejnské slavnosti 2019 - informace 
10) Informace ze SPOV a SMOČR 
11) Různé 
12) Diskuse a závěr 
 
 
 
Bod 1) Zahájení 
Úvodem zasedání přivítal předseda DSOT Ing. R. Forfera všechny přítomné a požádal pana                
P. Hořeního (starosta obce Horní Podluží), aby informoval o dění v obci.  
Pan Hoření informoval o rekonstrukci obecního domu včetně rekonstrukce bytů na č.p.110, 
vybudování chodníku III.etapa a také o problémech s dokončením I.etapy chodníku, o 
vybudování prodloužení kanalizačního řadu na Světlík a vybudování prodloužení 
vodovodního řadu ve dvou lokalitách v obci určených na výstavbu RD. 
 
Ing.Forfera přivítal pana senátora ing.Zbyňka Linharta a předal mu slovo. 
Pan Linhart informoval o situaci ohledně nemocnice v Rumburku. Příští týden bude jednat 
zastupitelstvo města Rumburk, kde se musí rozhodnout. 
Paní Minárová poděkovala panu senátorovi, že to nevzdává, a že stále bojuje za udržení 
nemocnice v Rumburku. 
 
 
Bod 2) Schválení programu 
Ing. Forfera seznámil přítomné s navrženým programem. Z řad zástupců DSOT nebyl podán 
žádný návrh na rozšíření programu.  



Usnesení č.14 /2019 
Přítomní členové DSOT schválili předložený program bez připomínek.  
 
Výsledek hlasování:  pro: 6   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. 15/2019 
DSOT schvaluje kontrolu zápisu a plnění usnesení včetně úkolů z minulého zasedání svazku.  
 
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
  
 
Bod 4) Finance – závěrečný účet DSOT za rok 2018 
 
Předseda DSOT předložil k nahlédnutí „Zprávu o přezkoumání hospodaření DSOT za rok 
2018“ a informoval o vyvěšení závěrečného účtu DSOT za rok 2018 na úředních deskách 
členských obcí.  
 
Usnesení č. 16/2019 
DSOT schvaluje celoroční hospodaření svazku a závěrečný účet svazku za rok 2018, včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018, bez výhrad.  
 
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
                               - účetní závěrka DSOT k 31. 12. 2018 
 
Usnesení č. 17/2019 
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. 2018.  
 
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 

- střednědobý výhled 2020 – 2022 
 
Usnesení č. 18/2019 
DSOT schvaluje střednědobý výhled svazku na období 2020 – 2022. 
 
  
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  



 
Bod 5) Žádost města Varnsdorf o vstup do svazku 
 
Ing.Forfera informoval, že vystoupení, ale i vstoupení obce nebo města musí schválit všechny 
členské obce na svém zastupitelstvu. Požádal tedy všechny starosty o schválení. 
Ing.Horáček informoval, že město Varnsdorf schválilo vstup do svazku na svém jednání 
zastupitelstva dne 30.5.2019. Dále schválilo příspěvek 50.000,-Kč. 
Paní Minárova vznesla dotaz, co bylo důvodem pro návrat města Varnsdorf do svazku. 
Ing. Horáček odpověděl, že důvodem byla výstavba lávky na Šébru. 
   
Usnesení č. 19/2019 
DSOT schvaluje vstup města Varnsdorf do svazku. 
 
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Bod 6) Sportovní hry škol – vyhodnocení 
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 z rozpočtu Svazku obcí Tolštejn. 
Pan Kaprálik zhodnotil akci jako povedenou, počasí vyšlo, příští rok se bude účastnit i škola 
z Varnsdorfu. 
Ing.Forfera žádá ing.Horáčka aby se domluvili a aby za Varnsdorf soutěžila jedna škola. Dále 
má připomínku, aby byli řádně proškoleni všichni rozhodčí, hlavně u minigolfu, aby 
nedocházelo k porušování pravidel.  
Paní Minárová slíbila, že na to dohlédne. 
 
Odchází host pan senátor ing. Zbyněk Linhart. 
 
 
Bod 7) ARTHUR - rozšířená realita – plánuj výlety 
Pan Ponechal zahájil prezentaci představením služby, jedná se o mobilní aplikaci, která se 
stále rozvíjí. Funguje s rozšířenou realitou. Jedná se o vizualizaci obcí. 
V rámci služby je možné i zobrazovat všechny akce a události v obci, nabízí se i soutěže. 
Představil celou nabídku, co všechno jsou schopni zajistit. 
Nabídka je vytvořena pro šest samospráv od 1.7.2019 by měl být ve svazku i Varnsdorf, proto 
zašle novou nabídku, rozšířenou o Varnsdorf 
Ing.Forfera uvedl, že se musí rozhodnout, zda tuto mobilní aplikaci využije svazek nebo si to 
bude řešit každá obec zvlášť. Myslí si však, že by tím svazek neobtěžoval, ať si to každá obec 
řeší po svém. 
Pan Drozd informoval, že obec Doubice o tuto službu zájem nemá. 
Ing.Forfera poděkoval panu Ponechalovi za prezentaci. 
 
Host odchází. 
 
Následuje diskuse o této aplikaci.  
 
 
 



Usnesení č. 20/2019 
 
DSOT schvaluje, že každá obec si vizualizaci bude řešit po svém. 
 
  
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0 
 
 
Bod 8)  Lávka na Šébru“ – informace o stavu projektu 
Ing.Forfera  informoval přítomné o dalším postupu přípravy projektu. Ústeckým krajem byla 
podána žádost o vynětí z LPF a následně musí kraj uzavřít smlouvu s Lesy ČR. 
Smlouva na údržbu lávky mezi naším svazkem a Ústeckým krajem již byla podepsána. 
 
 
Bod 9) Tolštejnské slavnosti 2019 - informace 
Pan Kaprálik informoval, že se v zásadě nic nemění. Obec požádala o dotaci z fondu 
hejtmana, původně žádala o dotaci z MAS Český Sever, ale nebyli úspěšní.  
Ing.Forfera kvitoval to, že se Tolštejnské slavnosti nepořádají na Tolštejně, ale v Jiřetíně pod 
Jedlovou na náměstí.  
 
 
Bod 10) Informace ze SPOV a SMOČR 
Paní Minárová se zúčastnila sněmu SMOČR a informovala všechny přítomné o průběhu 
sněmu, který se konal ve dnech 23.5. – 24.5.2019. všechny informace jsou zveřejněny na 
webových stránkách. 
Jednalo se o prioritách, které se schvalovaly. Bylo jich několik. 
Dále informovala, že vystoupila na sněmu v rámci priority o zdravotnictví a informovala 
všechny přítomné o situaci Rumburské nemocnice. 
Další priorita byla o sociální oblasti. Konkrétně bydlení pro seniory. Podmínky na výstavbu 
bydlení pro seniory jsou velmi složité. 
Ing. Horáček informoval o sociální situaci ve Varnsdorfu, mají zažádáno o dotaci z MMR a 
další jsou rozjednané. 
Paní Minárová dále informovala, že všechny priority byly schváleny a jsou zveřejněny na 
webových stránkách SMOČR. Dále se hlasovalo o změně stanov, ten kdo je členem rady, má 
větší povinnosti. Paní Minárová slíbila, že bude DSOT informovat a dalším dění ve 
SMOČRu. 
 
Pan Kaprálik informoval ze SPOV. Byla velmi malá účast. 
Projednávala se soutěž Vesnice roku, bylo navrženo, že komise by se měla obměňovat.   
 
 
Bod 11) Různé 
Ing.Forfera zahájil téma Rumburské nemocnice. 
Ing.Horáček si vzal slovo, na začátek uvedl, že nesouhlasí se senátorem. 
Kraj bude rozhodovat na základě rozhodnutí Krajské zdravotní. Představitelé Krajské 
zdravotní navštívili nemocnici ve Varnsdorfu. Pokud Rumburská nemocnice vyhlásí 
insolvenci, Varnsdorf je připraven jednat. Varnsdorf nebude zatím dělat žádné kroky, počká 
na rozhodnutí Rumburku.  
Přítomným byly rozdány letáčky s pozvánkou na Hry legrace a smíchu do Jiřetína pod 
Jedlovou, které se budou konat v sobotu 7.9.2019 od 15 hod. ve sportovním areálu. 



 
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 20.9.2019 od 8,30 hod. v Doubici.  
 
 
 
 
 
 
Ing. Roman Forfera 
předseda DSOT 
 
 
 
V Horním Podluží dne 21.6.2019  
zapsala Renáta Mikelová 
 
 
 
 


