
Dobrovolný svazek obcí Tolštejn 
 
 

Zápis z Valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konané dne 20. 09. 2019 
od 8:30 hodin v Doubici na obecním úřadu 

 
Přítomni: Ing. Roman Forfera, Bc. Kamil Nováček, Petr Hoření, Ing. Adéla Macháčková, Ing. 
Jan Drozd, ThMgr. Roland Solloch 
 
 
Hosté: Břetislav Jemelka 
 
 
Program: 

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT 
4) Finance  -    čerpání rozpočtu 1-8 / 2019 

- členský příspěvek Města Varnsdorf za r. 2019 
- darovací smlouva mezi Jiřetínem p. Jedlovou a DSOT 

(Tolštejnské slavnosti 2019) 
5) Tolštejnské slavnosti 2019 - zhodnocení 
6) Infocentrum v Jiřetíně pod Jedlovou 
7) Volba člena kontrolní komise  
8) Informace ke členství ve SMOČR – zástupce v Radě Svazu za okres Děčín – 

Dolní Podluží 
9) Různé 
10) Diskuse a závěr 

 
 
 
Bod 1) Zahájení 
 
Úvodem zasedání přivítal předseda DSOT Ing. R. Forfera všechny přítomné a požádal pana 
Ing. J.Drozda (starosta obce Doubice), aby informoval o dění v obci.  
Obec má rozpočet kolem cca. 3 mil. ročně, má zhruba 200 domů a z toho jich tak v cca. 60ti 
bydlí někdo trvale, ostatní jsou chalupy a v poslední době se rozrůstají chalupy na pronájem. 
Vedení obce udělá každoročně 2 setkání s občany, které je hojně navštěvováno i chalupáři. 
V obci působí, a spolupracuje s vedením obce, Spolek přátel Doubice. V obci je „starý 
německý hřbitov“, kde se povedla „adopce hrobů“, tedy že se o staré hroby starají majitelé 
nemovitostí z obce. 
V obci jsou dost drahé nemovitosti, což nenahrává tomu, aby se do obce stěhovali mladé 
rodiny s dětmi a obec dost stárne. Obec si sama provozuje vodovod, mají prameniště na 
Vápence a vrt 160 m hluboký u Staré hospody, odkud se čerpá voda do vodojemu pod 
Spravedlností, v současné době je „spotřeba“ vody v obci na úrovni 0,5 l/s, v létě to je až 3 l/s, 
vodné mají 45 Kč/m3, každoročně investují a provádějí opravy.  
V nedávné době byly z dotačních peněz pořízeny kompostéry se štěpkovačem, díky čemuž 
byly zrušeny popelnice na bioodpad (kompostéry rozdány do domácností), tím se ušetřilo na 
likvidaci odpadů. Připravuje se projekt na odbahnění velkého rybníka ve středu obce, kdy 



odhadované náklady jsou 10 mil. Kč. Dále se zpracovává studie na odkanalizování části obce 
pomocí systému sdružených či lokálních domovních čistíren odpadních vod. 
 
 
Bod 2) Schválení programu 
 
Ing. Forfera seznámil přítomné s navrženým programem. Z řad zástupců DSOT nebyl podán 
žádný návrh na rozšíření programu.  
 
Usnesení č.21 /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. 22/2019 
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 – čerpání rozpočtu 1-8/2019 
 
Předseda DSOT předložil k nahlédnutí čerpání rozpočtu svazku za prvních 8 měsíců roku 
2019 a komentoval některé položky.  
 
Usnesení č. 23/2019 
DSOT schvaluje čerpání rozpočtu 1-8/2019  
 
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
- členský příspěvek Města Varnsdorf za r. 2019 
 
Dle dřívější dohody se starostou Varnsdorfu Ing. Stanislavem Horáčkem navrhuje předseda 
DSOT členský příspěvek Varnsdorfu na r. 2019 ve výši 50 tis. Kč.  
 
Usnesení č. 24/2019 
DSOT schvaluje členský příspěvek města Varnsdorfu na r. 2019 ve výši 50 000 Kč.  
 
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 



- darovací smlouva mezi Jiřetínem p. Jedlovou a DSOT (Tolštejnské slavnosti 2019) 
 
Letošní Tolštejnské slavnosti pořádal Jiřetín pod Jedlovou a zažádal o dotaci na krajský úřad, 
kterou snad obdržel. V rozpočtu má svazek 60 tis. Kč na pořádání TS. Po dohodě mezi 
účetními obce a svazku se jeví jako nejjednodušší 60 tis. Kč na pořádání TS Jiřetínu darovat. 
 
Usnesení č. 25/2019 
DSOT schvaluje darovací smlouvu mezi DSOT a Jiřetínem p. Jedlovou na pořádání 
Tolštejnských slavností ve výši 60 tis. Kč.  
  
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Bod 5) Tolštejnské slavnosti 2019 - zhodnocení 
 
O průběhu referoval místostarosta Jiřetína pod Jedlovou Bc. Kamil Nováček. Slavnosti byly 
hojně navštíveny, program byl zajímavý, tradičně již (nejen) nejmenší diváky bavilo divadlo 
Petra Stolaře, na pódiu hrály 2 kapely, stánků s občerstvením a prodejem drobných předmětů 
bylo dostatek – stánkaři s občerstvením byli spokojeni. Lidé by rádi seděli a bavili se déle, 
nejlépe až do noci, což by ale zase narušovalo světluškový pochod na hrad Tolštejn a tamní 
program. Velké poděkování směřovalo k p. Jindře Koldové, která má spousty věcí kolem 
slavností na starosti. 
 
 
Bod 6) Infocentrum v Jiřetíně pod Jedlovou 
 
Místostarosta Jiřetína pod Jedlovou podal informace o tom, že p. J. Koldová dala výpověď a 
k 31.10.2019 tak končí své dlouholeté působení v IC v Jiřetíně pod Jedlovou. Hledají náhradu 
a budou rádi za jakýkoliv tip na nového pracovníka do IC. 
 
Bod 7) Volba člena kontrolní komise 
 
Kontrolní komise DSOT je tříčlenná a je na konkrétní osoby. Členové jsou Jaromír Nepovím, 
Petr Hoření a bývalá starostka Dolního Podluží Iva Minárová. Místo ní je potřeba zvolit 
nového člena. Z diskuze vyplynulo, že novým členem by se mohl stát místostarosta 
Varnsdorfu ThMgr. Roland Solloch.  
 
Usnesení č. 26/2019 
 
DSOT schvaluje členem kontrolní komise DSOT ThMgr. Rolanda Sollocha, místostarostu 
Varnsdorfu. 
  
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0 
 
 
Bod 8)  Informace ke členství ve SMOČR – zástupce v Radě Svazu za okres Děčín – 
Dolní Podluží 
 
Ing.Forfera  informoval přítomné o nominaci na člena a náhradníka v Radě svazu SMOČR, 
který je druhým nejvyšším orgánem svazu po Sněmu. Z počátku roku byla nominována obec 



Dolní Podluží za okres Děčín na člena Rady a obec Staré Křečany jako náhradník do Rady 
svazu. P. ing. Macháčková, starostka Dolního Podluží, sdělila, že příští týden se koná 
zasedání Komory obcí a následně Rady svazu a že se jej zúčastní a následně nás bude 
informovat o aktuálním dění ve Svazu. Je připravena v Radě působit. 
 
Bod 9) Různé 
 
Lávka na Šébru – předseda informoval, že dle jeho informací od p. Hajšmana z krajského 
úřadu je dořešeno vynětí z lesního půdního fondu a lávka by se měla stavět příští rok 
 
Hry legrace a smíchu v Jiřetíně pod Jedlovou – předseda se účastnil, akce se mu líbila, jen 
drobná připomínka z jeho týmu ( ale i z jiných ), že by bylo fajn měnit jednotlivé soutěžní 
disciplíny. 
 
Dále se probíralo čerstvé napadení ovcí vlkem, k tomuto tématu zašle Ing. Drozd informace, 
co v tomto případě dělat, na koho se obrátit atp. Ideální by bylo, kdyby se tato informace 
dostala k lidem skrze naše obecní noviny.  
 
Bod 10) Diskuse a závěr 
Tento bod nikdo nevyužil.  
 
 
 
 
Ing. Forfera poděkoval přítomným za účast na zasedání a uvedl, že další konání svazku se 
uskuteční v pátek 8.11.2019 od 8,30 hod. ve Varnsdorfu. 
 
Ing. Roman Forfera 
předseda DSOT 
 
 
 
V Doubici dne 20.9.2019  
zapsal Roman Forfera 
 
 
 
 


