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Zápis z Valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konané dne 12. 06. 2020 

od 8:30 hodin v Dolním Podluží -  obecní úřad 

 
 
Přítomni:  Ing. Roman Forfera, Bohuslav Kaprálik, Petr Hoření, Ing. Adéla Macháčková, 

Jaromír Nepovím, Ing. Jan Drozd, THMgr. Roland Solloch 
 

Hosté:  Josef Zoser 
 
 
Program: 
1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulých zasedání DSOT 
4) Finance  – závěrečný účet DSOT 2019 
        – účetní závěrka za rok 2019 
  – čerpání rozpočtu za 1-3/2020 
5) Varovný protipovodňový systém – informace o způsobu převodu na obce 
6) Dopad pandemie COVID 
7) Aktivity SMS ČR, SMO ČR, SPOV 
8) Různé – Turistická lávka na „Šébru“ – informace 
  – Tolštejnské slavnosti - informace 
9) Diskuse a závěr 
 
 
 
Bod 1) Zahájení 
 

Úvodem zasedání přivítal předseda DSOT Ing. Roman Forfera všechny přítomné a požádal 
starostku obce Dolní Podluží Ing. Adélu Macháčkovou, aby informovala přítomné o projektech, 
novinkách a aktuálním dění v obci.  
Ing. Adéla Macháčková ve stručnosti informovala přítomné o současné situaci v obci – úspěchy 
v dotačních projektech (nová učebna v ZŠ, rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ, hrobka Brasse), 
o plánech na rekonstrukci kinokavárny a přípravách na rekonstrukci vnitřních prostor hasičárny. 
Ing. Roman Forfera se dotázal na projekt kanalizace, v jaké fázi se tato akce nachází. 
Ing. Adéla Macháčková na dotaz sdělila skutečnost, že výstavba kanalizace byla zastavena. 
Uvedené doplnila zdůvodněním nerealizovatelného projektu, na který bylo vydáno pravomocné 
rozhodnutí stavebního úřadu (územní souhlas). 
Ing. Roman Forfera se dotázal, která projekční kancelář byla vybrána jako zpracovatel. 
Ing. Adéla Macháčková sdělila, že se jedná o firmu Medium Projekt EU s. r. o., Ing. Martina 
Bažanta, a doplnila, že spolupráce odvolané starostky Ivy Minárové na projektu byla nedostačující, 
proto došlo k mnoha fatálním pochybením. Zároveň doplnila informace o složitostech realizace 
projektu vzhledem k oblasti, kde se kanalizace řešila (gravitační kanalizace). Informovala rovněž 
o nákladech zmařeného projektu a předpokladu zvýšení nákladů na pořízení úprav projektové 
dokumentace, které by značně převýšily povolené procento navýšení víceprací dle zákona 
o veřejných zakázkách. 
Pan Petr Hoření se dotázal na projekt rekonstrukce hasičské zbrojnice, zda se bude jednat 
o celkovou rekonstrukci nebo novou výstavbu. 
Ing. Adéla Macháčková odpověděla, že se jedná o projekt rekonstrukce vnitřních prostor 
hasičárny, tedy zázemí hasičské zbrojnice (sociální zařízení, šatny), a uvedla další informace 
k dotačnímu titulu. 
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Bod 2) Schválení programu 
 

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera seznámil přítomné s navrženým programem. Z řad zástupců 
DSOT nebyl podán žádný návrh na rozšíření programu.  
 
Usnesení č. 6 /2020 
Přítomní členové DSOT schválili předložený program bez připomínek.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 7   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
 
Bod 3) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT 
 

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera informoval přítomné o stavu plnění usnesení a úkolů 
z minulého jednání DSOT.  
 
Usnesení č. 7/2020 
DSOT schvaluje kontrolu zápisu a plnění usnesení včetně úkolů z minulého zasedání svazku.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 7   proti: 0   zdrželi se: 0  
  
 
 
Bod 4) Finance  
– závěrečný účet DSOT za rok 2019 
 

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera předložil k nahlédnutí „Zprávu o přezkoumání hospodaření 
DSOT za rok 2019“ a informoval o vyvěšení závěrečného účtu DSOT za rok 2019 na úředních 
deskách členských obcí. Doplnil, že při přezkumu hospodaření nebyly nalezeny chyby 
a nedostatky, a seznámil přítomné se zkušenostmi s pracovní činností kontrolora provádějícího 
přezkum (Příloha č. 1). 
 
Usnesení č. 8/2020 
DSOT schvaluje celoroční hospodaření svazku a závěrečný účet svazku obcí Tolštejn za rok 2019, 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019, bez výhrad.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 7   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
– účetní závěrka DSOT k 31. 12. 2019 
 

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera předložil k nahlédnutí účetní závěrku svazku obcí Tolštejn 
sestavenou ke dni 31.12.2019. Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosáhnout 
věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky (Příloha č. 2). 
 
Usnesení č. 9/2020 
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 svazku obcí Tolštejn sestavenou ke 
dni 31. 12. 2019.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 7   proti: 0   zdrželi se: 0 
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– čerpání rozpočtu za 1-3/2020 
 

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera seznámil přítomné členy DSOT s plněním rozpočtu (příjmy 
a výdaje) za období 1-3/2020. K uvedenému informoval o průběhu a realizacích akcí za uvedené 
období, přičemž doplnil stručný přehled akcí, které se z důvodu koronavirové krize nemohly 
a následně ani nebudou konat (Příloha č. 3).  
 
Usnesení č. 10/2020 
DSOT schvaluje čerpání rozpočtu za období 1-3/2020. 
  

Výsledek hlasování:  pro: 7   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
 
Bod 5) Varovný protipovodňový systém – informace o způsobu převodu na obce 
 

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera informoval o nových skutečnostech s převodem majetku do 
vlastnictví obcí – varovný protipovodňový systém (mobilní rozhlas pořízený z dotace). Sdělil, že 
na základě informací od účetních (účetní z obcí Rybniště a Dolní Podluží) a po konzultaci 
s odborníky je v rámci zachování hodnoty majetku a správných účetních postupů potřeba změnit 
způsob předání majetku, a to bezúplatným převodem.  
Účetní obce Dolní Podluží Bc. Renáta Ivanová, DiS. doplnila informace z konzultace s Ing. Ivou 
Schneiderovou, auditorkou a školitelkou akreditované vzdělávací instituce ACHA OBEC 
ÚČTUJE s. r. o. a sdělila poznatky k návrhu varianty řádného převodu majetku do vlastnictví obcí 
při zachování hodnoty majetku v souladu s řádnými účetními postupy. Uvedla, že zpracovatelská 
firma Enviom servis s. r. o. udělala v rámci projektu několik pochybení, které by v důsledku 
převodu dle špatně nastaveného smluvního vztahu vedly k nadměrnému snížení hodnoty majetku. 
Doplnila, že po zjištění všech skutečností je tedy navrhováno řešení vedoucí ke změně smlouvy 
dodatkem, který schválí jednotlivé obce ve svých zastupitelstvech, a majetek bude ke konci roku 
2020 předán obcím včetně postupu účtování a s podrobným rozpisem částek na předávacích 
protokolech (hodnota majetku - spolupodíly obcí, transfer SFŽP, odpisy, výše rozpuštěného 
transferu) tak, aby bylo vše bezchybně proúčtováno u všech zúčastněných. 
Předseda DSOT Ing. Roman Forfera přednesl na základě všech uvedených skutečností návrh 
Dodatku č. 1 Smlouvy o společné úhradě nákladů vynaložených na projektovou přípravu 
a realizaci akce: Varovný protipovodňový systém pro DSO „Tolštejn“ - bezúplatný převod 
majetku (Příloha č. 4).  
   
Usnesení č. 11/2020 
DSOT revokuje usnesení č. 5/2020 o převodu varovného protipovodňového systému za smluvní 
částku 1,-- Kč. 
 

Výsledek hlasování:  pro: 7   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Usnesení č. 12/2020 
DSOT schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o společné úhradě nákladů vynaložených na projektovou 
přípravu a realizaci akce: Varovný protipovodňový systém pro DSO „Tolštejn“.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 7   proti: 0   zdrželi se: 0  
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Bod 6) Dopad pandemie COVID 
 

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera informoval o financování potřeb v rámci pandemie COVID. 
Členové DSOT zhodnotili dopady pandemie COVID v jednotlivých obcích. Společně se shodli na 
realizovaných opatřeních a postupech v rámci konání kulturních akcí v obcích i na odložení 
společných projektů v rámci DSOT. Projednali postupy vlády i přístup obcí k nařízením 
a delegovaným povinnostem ze státu na obce. Zhodnotili aktivitu nadřízených orgánů, obcí 
i dobrovolníků a konstatovali, že v rámci pandemie COVID byly v obcích DSOT učiněny 
dostatečné kroky k zajištění potřeb občanů, příspěvkových organizací i fungování úřadů.  
 
K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly.  
 
 
Bod 7) Aktivity SMS ČR, SMO ČR, SPOV 
 

Ing. Roman Forfera uvedl, že aktivity organizací SMS ČR, SMO ČR i SPOV navazují na 
současnou situaci, tj. pandemie COVID. Dotázal se, ve kterých obcích DSOT jsou řešeny podpory 
„protestních“ akcí – vyvěšování vlajek, účast na protestních akcích apod.  Členové DSOT 
reagovali v krátké diskusi, kde se k uvedenému tématu všichni vyjádřili a sdělili své zkušenosti 
a reakce občanů. 
Přítomní členové DSOT se v souvislosti s pandemií také krátce pozastavili u problematiky dopadů 
financování obcí, včetně tématu očekávaných reakcí - pozastavení projektů či rozhodování 
o nutných realizacích některých akcí s ohledem na avizované krácené financování z rozpočtového 
určení daní, dopady na hospodaření obcí v rámci jejich hospodářské nebo ekonomické činnosti 
(kulturní domy, restaurace,…), uzavření škol. 
Ing. Roman Forfera informoval přítomné o odložených, neuskutečněných i plánových jednáních 
SPOV a o účasti na semináři „energeticky úsporná obec“. Pan Bohuslav Kaprálik doplnil, že 
o zjištěních ze semináře budou členy DSOT informovat na příštím jednání.   
Členové DSOT, kteří mají zastupující funkci v orgánech členských organizací v krátkosti sdělili 
informace o členství v radě a komoře obcí, o zrušených jednáních s ohledem na koronavirovou 
dobu a o předpokládaných termínech jednání. 
 

K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly.  
 
 
Bod 8) Různé  
 

- Turistická lávka na Šébru“ – informace 
Ing. Roman Forfera  informoval přítomné o stavu příprav projektu – vyhlášení výběrových řízení 
na dodavatele stavby, technický dozor investora a koordinátora BOZP s tím, že jedna soutěž je již 
vypsaná a dne 22.06.2020 je plánováno jednání výběrová komise. 
Pan Josef Zoser (host) sdělil informace o prezentaci projektu a dotázal se, jak bude v lesích řešena 
problematika kůrovce. 
Pan Jan Drozd na dotaz odpověděl, že je plánováno osazování lesů dle přirozeného biotopu směsí 
dřevin tak, aby v budoucnu zasažené oblasti nebyly vymýcené od veškerého stromového porostu 
(smrk, borovice, duby, buky). Dále doplnil, že na území CHKO nelze sázet dřeviny, které nejsou 
původním biotopem.  
V průběhu jednání proběhla na okraj tématu krátká diskuse o přírodě a dopadech sucha (meliorace, 
nedostatek vody v přírodě, škůdci,…)  
Ing. Roman Forfera se vrátil zpět k tématu výstavby turistické lávky na Šébru a doplnil, že stále 
bude chybět krátká část napojení na Hřebenovku s tím, že v současné době nejsou známy přesné 
informace, jak v projektu postupuje Liberecký kraj. 
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Pan Josef Zoser doplnil, že Liberecký kraj nepodniká žádné kroky, neboť čeká na řešení projektu 
vedení 110 kV. 
Ing. Adéla Macháčková sdělila, že řešení projektu vedení 110 kV v katastrálním území obce Dolní 
Podluží je závislé na dořešení územního plánu v obci, přičemž doplnila informace k problematice 
nedokončené změny územního plánu v souvislosti s nepříznivou situací v dodavatelské firmě 
AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6, projektant: Ing. Stanislav Zeman, která pro obec měla 
zpracovat dokumentaci k územnímu plánu. Ve firmě došlo k potížím a vzhledem k odchodu pana 
Vladivoje Řezníka z firmy došlo k problematické situaci, kdy obci nebyla v souladu se smluvním 
vztahem dodána dokumentace. 
K tématu proběhla krátká diskuse o dění ve firmě AUA a dopadech k narovnání majetkoprávních 
vztahů mezi dodavatelem a objednatelem. 
 
K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly.  
 
 
- Tolštejnské slavnosti 2019 - informace 
 

Pan Bohuslav Kaprálik informoval o zrušení Tolštejnských slavností v roce 2020 s ohledem na 
současnou pandemii COVID. Uvedl, že tyto Tolštejnské slavnosti mají být výroční a zasluhují si 
řádnou přípravu. 
 
K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly.  
 
 
- Hry legrace a smíchu 
 

Pan Josef Zoser shrnul výčet zrušených společných akcí – Sportovní hry škol mikroregionu, 
Tolštejské slavnosti, a sdělil, že je zájem občanů o konání Her legrace a smíchu, které se 
v současné době připravují. Připomněl, že z Chřibské se obvykle neúčastní žádné družstvo, bylo 
by tedy dobré nějaké družstvo vyslat. Doplnil, že termín akce je stanoven na sobotu 05.09.2020, 
na akci bude živá hudba a každá soutěžní skupina může mít 4 členy + 1 náhradníka. (Příloha č. 5). 
 
K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly.  
 
 
- ostatní 
 

Pan Jaromír Nepovím sdělil informace o akci města v Chřibské „Rockový nálet“ 18.7.2020 s tím, 
že akce bude zajištěna pořadatelskou službou, která bude hlídat uzavřený prostor. Všichni 
účastníci budou označeni páskou. 
 
Pan Josef Zoser pozval zájemce o geologii na výstavu/vernisáž o místní geologii. Bude se 
besedovat na téma složení struktur tohoto regionu.  
 
Ing. Roman Forfera informoval o zaslané nabídce z MAS Český sever na digitální úřední desku – 
obec24.cz. Členské obce neprojevili o nabízenou službu zájem. 
 
K uvedeným tématům nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly.  
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Bod 9) Diskuse a závěr 
 

Proběhla krátká diskuse o komunální politice a dění na radnici ve Varnsdorfu – polemika o vnitřní 
situaci v ANO, morálním kodexu apod. 
 
Proběhla krátká diskuse o aktivitách spolků v obcích – doba internetu, nedostatek aktivních členů 
(únava dlouhodobě pracujících dobrovolníků ve spolcích), malá motivace dobrovolníků k další 
práci. 
 
Proběhla diskuse o odpadovém hospodářství – skladování odpadu, nakládání s tříděných odpadem 
apod. Odpadové hospodářství je novodobý byznys, přičemž úředníci na rozhodujících pozicích 
v tom nevidí problém. Poplatky za skládkování se zvyšují a obce tak budou v budoucnu muset 
řešit další potíže s odpadem. Skládky jsou naplněné a spaloven je málo. 
 
K uvedeným tématům nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly.  
 
 
Ing. Forfera poděkoval přítomným za účast na zasedání a uvedl, že termín dalšího jednání DSOT 
bude upřesněn v září.  
 
Jednání bylo ukončeno v 10:30 hod. 
 
 
 
 
 
Ing. Roman Forfera 
předseda DSOT 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
1. Závěrečný účet svazku obcí Tolštejn za rok 2019 
2. Účetní závěrka svazku obcí Tolštejn ke dni 31.12.2019 
3. Dodatek č. 1 Smlouvy o společné úhradě nákladů vynaložených na projektovou přípravu 

a realizaci akce: Varovný protipovodňový systém pro DSO „Tolštejn“.  
4. Přehled čerpání rozpočtu 1-3/2020 
5. Pozvánka – Hry legrace a smíchu 
 
 
 
V Dolním Podluží dne 12.06.2020  
Zapsala: Renáta Ivanová 

 
 


