
Dobrovolný svazek obcí Tolštejn 
 

Zápis z valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konané dne 12.12.2019 
od 8:30 hodin na Městském úřadě ve Varnsdorfu 

 
Přítomni: Ing.Roman Forfera, Bohuslav Kaprálik, Petr Hoření, Jan Machač, Ing. Adéla 
Macháčková, ThMgr. Roland Solloch 
 
Hosté:  Ing. Martin Kučera 
 

Program:   

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Kontrola zápisu, usnesení a úkolů z minulého zasedání 
4) Finance  -    výše členských příspěvků na r. 2020  

- schválení rozpočtu na r. 2020 
- předběžný souhlas k provedení rozpočtových změn od 

poslední VH do konce roku 2019 
- rozpočtová změna č. 1/2019 – příspěvek Varnsdorfu 
- účetní odpisový plán na r. 2020 
- zápis z dílčího přezkumu hospodaření 

5) Změna zástupce DSOT v představenstvu MAS Český Sever, z.s. 
6) MAS ČS – ing. Kučera - informace k IROP v následujícím období 
7) p. Jana Červinková – KÚ ÚK - Spolek pro obnovu venkova 
8) Úprava běžkařských tratí v Rybništi, v území DSOT a v návaznosti na budoucí 

lávku na Šébru, Slovan Varnsdorf ? 
9) Aktualizace strategického rozvojového dokumentu DSOT na r. 2020 - 2027 
10) Různé (SMOČR – stav. úřady,…)  
11) Diskuse a závěr 

 
Bod 1) Zahájení 
Úvodem zasedání přivítal předseda DSOT Ing. R. Forfera všechny přítomné a předal slovo 
zástupci Varnsdorfu, p. místostarostovi ThMgr. Solochovi. P. místostarosta komentoval 
aktuální dění ve městě, shrnul investice uplynulého roku a nastínil výhled do budoucna. 
 
Bod 2) Schválení programu 
Ing. Forfera seznámil přítomné s navrženým programem. Z řad zástupců DSOT nebyl podán 
žádný návrh na rozšíření programu.  
 
Usnesení č. 27/2019 
Předseda požádal o rozšíření bodu finance o přehled čerpání rozpočtu za 1-11/2019 a dále o 
schválení aktualizace strategického rozvojového dokumentu DSOT. Přítomní členové DSOT 
schválili rozšířený 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. 28/2019 
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  
- výše členských příspěvků na r. 2020 
 
Předseda DSOT předložil návrh výše členských příspěvků na r. 2020, který zůstává stejný, 
jako pro rok letošní.  
 
Usnesení č. 29/2019 
DSOT schvaluje výši členských příspěvků na r. 2020 podle předloženého návrhu.  
 
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
  
- schválení rozpočtu na r. 2020 
- předběžný souhlas k provedení rozpočtových změn od poslední VH do konce 

roku 2019 
 
Předseda DSOT předložil návrh rozpočtu na r. 2020, který byl vyvěšen na úředních deskách 
členských obcí.  
Dále účetní žádá o udělení souhlasu k provedení případných rozpočtových změn, které by 
mohly nastat od konání poslední valné hromady do konce r. 2019 s tím, že případná přijatá 
rozpočtová opatření budou předložena DSOT na první valné hromadě v roce 2020. 
 
Usnesení č. 30/2019 
DSOT schvaluje rozpočet na rok 2020 (viz. příloha zápisu) 
 
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Usnesení č. 31/2019 
DSOT vyslovuje předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření od konání 
poslední valné hromady do konce r. 2019 s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou 
předložena svazku na první valné hromadě roku 2020. 
 
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
- rozpočtová změna č. 1/2019 – příspěvek Varnsdorfu 
 
Předseda DSOT informoval, že příspěvek Města Varnsdorf na letošní rok ve výši 50 tis. Kč je 
potřeba zapracovat do rozpočtu rozpočtovou změnou, která je součástí zápisu.  
 
Usnesení č. 32/2019 
DSOT schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2019. 
 



Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
- účetní odpisový plán na r. 2020 
Předseda informoval, že se odepisuje pouze „Varovný protipovodňový systém“, který bude 
v příštím roce převeden na jednotlivé obce. 
 
Usnesení č. 33/2019 
DSOT schvaluje účetní odpisový plán na r. 2020. 
 
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
- zápis z dílčího přezkumu hospodaření 
 

Předseda informoval o provedeném dílčím přezkumu hospodaření, zprávu předložil 
k nahlédnutí, DSOT vzal zprávu na vědomí. 

 

Bod 5) Změna zástupce DSOT v představenstvu MAS Český sever, z.s. 

V představenstvu MAS je jako zástupce obcí DSOT starosta Chřibské p. Jan Machač, který se 
již dlouhodobě chce vzdát členství v představenstvu a v současné době rezignuje. Místo něj je 
navržena místostarostka obce Rybniště, p. Bc. Petra Vojtěchová, která by následně měla 
kandidovat na pozici předsedy MAS. 

Usnesení č. 34/2019 
DSOT schvaluje změnu zástupce obcí DSOT v představenstvu MAS Český Sever. 
 
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Bod 6) MAS ČS – ing. Kučera - informace k IROP v následujícím období 

P. ing. Kučera představil plány a možnosti MAS v dalším programovém období. V 
programovém období od r. 2021 se počítá se 70 % dotace a 30 % spoluúčasti žadatele. Místní 
komunikace, cestovní ruch a jednotky sboru dobrovolných hasičů by měli jít přes MASky.  

IROP by měl jet podle pravidla N+2 a jedná se o období 2021 – 2027, ČR by měla obdržet 17 
mld. EUR na období, z toho by mělo být 75 % na „zelenou Evropu“, 7% na silnice. MAS by 
měla v IROPu rozdělovat cca. 70 mil. Kč. V IROPu by nadále už nemělo být zateplení, ale 
nadále bude veřejná infrastruktura, regenerace veř. prostranství, elektronizace veř. správy, 
bezpečnost v dopravě, cyklodoprava, … více na tomto odkazu : 
https://www.irop.mmr.cz/cs/IROP-2021-2027 a https://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-

prijemci/Akce/Roadshow-IROP-2021/Predstaveni-Integrovaneho-regionalniho-operacniho 

 

Bod 7) p. Jana Červinková – KÚ ÚK – Program obnovy venkova a Spolek pro obnovu 
venkova 



P. Červinková informoval o blížícím se vyhlášení dotačního titulu Krajského úřadu pro obce – 
Programu obnovy venkova (POV). V programu je 30,5 mil. Kč, bude otevřen 20.1.2020 a 
příjem žádostí bude probíhat až do 21.2.2020. Ročně se uzavře cca. 150 smluv, v současné 
době by měl mít program rámec na 3 roky a žádosti o dotace je možno podávat do pěti oblastí, 
nelze však jednou obcí zažádat ve všech programech (viz. konkrétní podmínky). Program je 
pro obce do 2 tis. obyvatel. Oblasti podpory : 1) Střediska volného času (kulturní domy), 
školní jídelny, modernizace kabin na hřištích, požární nádrže, max. příspěvek 250 tis. Kč, 2) 
chodníky, místní komunikace, mostky, propustky, veřejné osvětlení v souběhu s investicí 
ČEZ, 3) Technika do obcí – 100 tis. Kč, kdo neměl v uplynulých dvou letech, tak by měl 
dostat fin. prostředky, 4) 50 tis. Kč na projekty do OPŽP, 5) Vesnice roku – dotační titul pro 
úspěšné obce v soutěži 

SPOV pořádá s krajským úřadem motivační zájezdy, v r. 2020 se jede na Semilsko 
v Libereckém kraji 1. až 3. dubna 2020. 

SPOV se na celorepublikové bázi spolčují se SMSČR, jinak moc aktivní sám o sobě spolek 
není. 

 

Bod 8) Úprava běžkařských tratí v Rybništi, v území DSOT a v návaznosti na budoucí 
lávku na Šébru, Slovan Varnsdorf ? 

Předseda DSOT a starosta Rybniště p. Forfera znovu připomněl, že Rybniště zakoupilo 
sněžný skútr, nechali vyrobit „stopaře“ na úpravu běžkařských tratí a v případě dobrých 
sněhových podmínek bude na loukách v Rybništi opět vytvářet běžkařské okruhy. Dále 
opětovně nabídl možnost vytvoření okruhů v sousedních obcích v případě, že mimo techniku 
bude k dispozici hlavně obsluha techniky. Trochu si posteskl nad tím, že na liberecké straně 
Lužických hor se o toto stará SKI POLEVSKO, které je tahounem a radnice jen vypomáhají. 
Je nutno se zamyslet nad tím, až jednou bude stát lávka na Šébru, tak kdo se bude starat o 
běžkařské tratě v této lokalitě. Jak je to se Slovanem Varnsdorf, kdysi se starali jak o vlek na 
Jedlové tak i o běžkařské tratě. P. starosta Jiřetína, B. Kaprálik, hovořil o p. Maškovi, který 
nefunguje úplně podle představ obce a slíbil, že se spojí s p. Žďárským ze Slovanu Varnsdorf 
ohledně možné spolupráce : 

Úkol pro p. Kaprálika : Kontaktovat p. Žďarského a zkusit s ním dohodnout možnou 
spolupráci na poli běžkařských tras 

 

Bod 9) Aktualizace strategického rozvojového dokumentu DSOT na r. 2020 - 2027 

Předseda představil aktualizaci strategického dokumentu na období let 2020 až 2027. 
K tématu proběhla krátká diskuze.  

Usnesení č. 35/2019 
DSOT schvaluje aktualizaci strategického rozvojového dokumentu DSOT na r. 2020 - 2027. 
 
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  



 
 

 

Bod 10) Různé (SMOČR – stav. úřady,…) 

P. starostka Dolního Podluží, ing. Adéla Macháčková, informovala členy DSOT o výtkách 
SMOČR vůči stavebnímu úřadu, předložila již dříve desatero, které Svaz zaslal na MMR. 
Předseda předložil názor vedoucího stavebního úřadu ve Varnsdorfu. K tématu proběhla 
krátká diskuze. 

P. ing. Macháčková nabízí „schodolez“ , který je  v jejich obci k dispozici a to pouze za 
„odvoz“. V případě zájmu kontaktujte p. Ivanovou na obecním úřadě.  

 

 

Bod 11) Diskuse a závěr 

Ing. Forfera poděkoval přítomným za účast na zasedání, popřál členům klidné vánoce a 
úspěšný nový rok 2020. 
 
 
Ing. Roman Forfera 
předseda DSOT 
 
 
V Jiřetíně pod Jedlovou dne 19.12.2019  
zapsal R. Forfera 


