
Dobrovolný svazek obcí Tolštejn 
 

Zápis z valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konané dne 6.3.2020 
od 8:30 hodin na Obecním úřadě v Rybništi 

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

Program:   

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT 
4) Finance  -    čerpání rozpočtu 1-12/2020 

- inventarizační zpráva za r. 2019 
5) Varovný protipovodňový systém – dohoda o způsobu převodu na obce  
6) Sportovní hry škol – termín, základní informace 
7) Tolštejnské slavnosti – termín, finance, program, dotace a certifikace  
8) Různé   -    Turistická lávka na „Šébru“ – stav projektu 

- Turistická stezka Hraniční buk  
- Večer se starostou a správkyní v podstávce 

9) Diskuse a závěr 
 
Bod 1) Zahájení 
Úvodem zasedání přivítal předseda DSOT Ing. R. Forfera všechny přítomné a seznámil je 
s děním v obci Rybniště. Informoval o postupu prací při rekonstrukci KD Rybniště 
s nabídkou krátké prohlídky objektu po skončení zasedání. Zároveň upřesnil termín konání 
obecního plesu.  
 
 
Bod 2) Schválení programu 
Ing. Forfera seznámil přítomné s navrženým programem. Z řad zástupců DSOT nebyl podán 
žádný návrh na rozšíření programu. 
 
 
Usnesení č. 1/2020 
 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. 2/2020 
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 
  
- Čerpáni rozpočtu 1-12/2020 
 
Předseda DSOT předložil čerpání rozpočtu za 1-12/2020, komentoval některé položky, nebyl 
vznesen žádný dotaz.  
 
Usnesení č. 3/2020 
DSOT schvaluje čerpání rozpočtu za 1-12/2020 podle předloženého návrhu (viz. příloha 
zápisu). 
  
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
  
-            Inventarizační zpráva za rok 2019 
 
Předseda DSOT předložil inventarizační zprávu za rok 2019, přítomní měli zprávu k dispozici 

před jednáním. Z řad členů DSOT nebyly vzneseny žádné dotazy.   

 

Usnesení č. 4/2020   

DSOT schvaluje inventarizační zprávu za rok 2019 (viz. příloha zápisu).  

 

Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  

  
 
Bod 5) Varovný protipovodňový systém-dohoda o způsobu převodu na obce 

V průběhu jednání se dostavil pan Jan Machač, který se také zúčastnil následujícího 
hlasování. 

Předseda předložil návrh převodu varovného protipovodňového systému na obce 
prostřednictvím kupní smlouvy mezi jednotlivými obcemi a DSOT. 

Ing. Macháčková předložila návrh převodu varovného protipovodňového systému na základě 
vystavené faktury na 1 Kč. Vrátila se ke „smlouvě o společné úhradě nákladů vynaložených 
na projektovou přípravu a realizaci akce“ z roku 2014, která byla schválen jednotlivými 
zastupitelstvy našich obcí a měst a svazkem. Po krátké diskuzi byla nalezena shoda na tomto 
řešení 
 

Usnesení č. 5/2020 
DSOT schvaluje převod varovného protipovodňového systému na základě smlouvy 
z vlastnictví Svazku obcí Tolštejn na jednotlivé obce vystavením faktury na částku   1,-Kč 
 



Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Bod 6) Sportovní hry škol – termín, základní informace 

 Zástupci DSOT projednali organizaci sportovních her škol. Navrženy byly tyto termíny 
konání: 18.5.,19.5,21.5. nebo 22.5.2020, organizační zajištění – Obec Jiřetín pod Jedlovou. 

Pan starosta Kaprálik zjistí přesný termín konání dle obsazenosti sportovního areálu v Jiřetíně 
pod Jedlovou, následně se termín rozešle pro potvrzení do jednotlivých škol. 

 

Bod 7) Tolštejnské slavnosti – termín, finance, program, dotace a certifikace 

Zástupci DSOT projednali organizaci 20. ročníku Tolštejnských slavností. Termín je stanoven 
na 7.8. a 8.8.2020. Hlavním pořadatelem zůstává Jiřetín pod Jedlovou, hlavní program bude 
opět na náměstí v Jiřetíně pod Jedlovou a opět se celým dnem bude prolínat s divadlem 
„Hnedle vedle“. Na spolufinancování dává DSOT 60 tis. Kč, dalšími zdroji financování jsou 
sponzorské dary a Obec Jiřetín pod Jedlovou. Obec se rovněž pokusí požádat na MAS o 
dotaci, případně do Fondu Ústeckého kraje. 
Předseda informoval starosty o podepsání smlouvy o užívání značky „ČESKOSASKÉ 
ŠVÝCARSKO regionální produkt“, kdy Tolštejnské slavnosti jsou „certifikovaným 
zážitkem“. Smlouva byla schválena svazkem zhruba před rokem, k podpisu došlo na začátku 
března 2020 z důvodů zdržení nikoliv na naší straně. 
 

Bod 8) Různé  

- Turistická lávka na „Šébru“ – stav projektu 

Předseda informoval o dalších potížích, které opět oddalují výstavbu turistického mostu na 
„Šébru“. V současné době Ústecký kraj řeší, jak uhradit Lesům ČR odvody za předčasné 
smícení lesního porostu v místě, kudy povede turistická stezka a bude stát most. Jedná se o 
cca. 35 tis. Kč. V rozpočtu kraje je na lávku vyčleněno více než 10 mil. Kč, jenže investiční 
odbor se „dohaduje“ s majetkovým odborem, kdo že to má platit. Nicméně v době konání 
DSOT snad již byl znám mechanismus, jak uhradit onu částku, následně se musí s Lesy ČR 
uzavřít smlouva o nájmu a snad se začne soutěžit, rádi by vypsali výběrové řízení na 
dodavatele stavby na přelomu března a dubna. 

- Turistická stezka Hraniční buk 
 
Zástupci DSOT projednali email od p. Martina Zíky ohledně projektu stezky „Hraniční Buk“, 
který vymyslel a prezentoval na DSOT ve Chřibské již před třemi lety. Po krátké diskuzi se 
zástupci DSOT dohodli, že ze strany měst a obcí DSOT nebude tomuto projektu věnována 
další pozornost. Pokud bude p. Zíka v projektu pokračovat, pak to je čistě jeho aktivita, asi 
jako tomu bylo doposud. 
 
- Večer se starostou a správkyní v podstávce 



Starosta Jiřetína pod Jedlovou informoval, že na čtvrtek 26. března od 18 hodin přijala 
pozvání na besedu v rámci „Podvečera se starostou“ insolvenční správkyně Lužické 
nemocnice JUDr. et Mgr. Martina Jinochová Matyášová. Beseda proběhne v Obecním domě 
v podstávce, Náměstí Jiřího 36. Jsou zváni i obyvatelé okolních obcí. 

 
- MAS Český sever, z.s., Ing. Eva Hamplová 

V průběhu jednání se dostavila ředitelka MAS Český sever paní Eva Hamplová a přednesla 
několik informací a novinek z činnosti MAS. MAS má novou předsedkyni, kterou je Bc. Petra 
Vojtěchová, místostarostka Rybniště, která je nominovaná za DSOT a tedy předsedou MAS je 
zástupce DSOT. Seznámila zúčastněné s tématy z Národní stálé konference konané 
v Broumově. Pozvala všechny přítomné na valnou hromadu MAS, která se bude konat v KD 
v Krásné Lípě 10.3.2020 od 14:00 hod. 

S ohledem na nečerpání některých dotačních titulů bude „aktivován“ tzv. čl. 20, který bude 
určen na Kulturní domy a bude v něm alokováno cca. 12 mil. Kč, projekty jsou připraveny, 
peníze se utratí. Dále bude vypsána výzva na sociální podniky v alokaci 4,6 mil. Kč, kde se 
budou ucházet o finance 3 sociální podniky. U OPŽP to vypadá, že již všechny alokované 
finance jsou vyčerpány a další výzvy nebudou. 

I pro letošní rok bude MAS administrovat finance z krajského dotačního titulu „Komunitní 
život 2020“, pro celý kraj je připraveno 5 mil. Kč, MAS ČS bude mít k dispozici 640 tis. Kč. 
Rozdělení mezi MAS je takové, že každá MAS v území kraje dostává jako základ 300 tis. Kč 
a zbytek se rozděluje podle počtu obyvatel v územní působnosti MAS na území Ústeckého 
kraje. Existuje jedna MAS v kraji, která splnila podmínku 10 tis. obyvatel pro založení MAS 
a tvoří jí pár obcí. Z pohledu naší MAS, která „obhospodařuje“ několikanásobně větší 
množství obyvatel to je nespravedlivé. Spolky budou mít 85 % dotaci, obce pouze 50 %, 
přednost budou mít ti, kteří nežádali v minulých letech.  

Krátce se také dotkla financování MAS, kdy MAS musí mít 5 % spoluúčast na administraci 
projektů (provoz kanceláře). Ročně dostává 60 tis. Kč od Libereckého kraje – 7 obcí v MAS 
je z LK. Ústecký kraj dal na dofinancování 1 mil. Kč MASce na programové období.  

V dalším programovém období (2021 – 2027) se zatím neví, jaká bude spoluúčast MAS a zda 
se podaří provoz MAS ufinancovat. Od r. 2020 do r. 2023 přidá ÚK 5% na spoluúčast. 
V CLLD bude 170 mil. Kč na období, první výzvy budou nejdříve v r. 2022 a zase bude platit 
pravidlo N+2 (financování projektů bude možno provádět ještě 2 roky po skončení období). 

V Dobrovolném svazku obcí Sever je momentálně v běhu projekt Efektivní veřejná správa, 
který probíhá do 03/2021, náš svazek neuspěl s žádostí. Pokud bychom potřebovali vytvořit 
některé dokumenty (rozvojové dokumenty, školení, …), je potřeba se na MAS včas obrátit 
s podněty. 

- DVD Země Pod Tolštejnem, Jiří Elsner 

Předseda seznámil přítomné s nabídkou služeb televizního studia p. Elsnera, který natáčí a 
dodává profesionální dokumentární filmy, reklamní spoty apod. V minulosti pro svazek 



vyrobil DVD „Země pod Tolštejnem“ a tak se dotazuje, zda-li by DSOT neměl zájem o nový 
pořad.  

K tématu proběhla krátká diskuze, kdy se většina přítomných shodla na tom, že tento typ 
propagace DSOT nepotřebuje a nabídku nepřijme. 

 

 

Bod 9) Diskuse a závěr  

Tento bod nikdo nevyužil. 

 

Ing. Forfera poděkoval přítomným za účast na zasedání. 
 
 
 
Ing. Roman Forfera 
předseda DSOT 
 
 
 
V Rybništi dne 6.3.2020 
zapsala S.Hamerská 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

1) Čerpání rozpočtu 1 – 12/2020  

2) Inventarizační zpráva za rok 2019 
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