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Zápis z Valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konané dne 11.9.2020 

od 8:30 hodin Rybništi -  Kulturní dům 

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

Jan Drozd, THMgr. Roland Solloch 
 

Omluveni:  Jaromír Nepovím 
 
Hosté:  Ing. Jiří Rak, Ing. Zbyněk Linhart, Martin Louka, Bc. Petra Vojtěchová 
 
 
Program: 

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT 
4) Finance  -    čerpání rozpočtu 1-8/2020 
5) Vlaková doprava – p. Jiří Rak, OPS České Švýcarsko 
6) Varovný protipovodňový systém – podpis dodatku  
7) Turistická lávka na „Šébru“ – smlouva s krajem 
8) Bál Tolštenského panství – Martin Louka, cca. 10:00 hod. 
9) Různé  -    výjezdní zasedání SPRŠ v Liberci 
10) Diskuse a závěr 

 
 
Bod 1) Zahájení 
 

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera přivítal přítomné na sále Kulturního domu Rybniště. Sál 
prošel celkovou rekonstrukcí a je zkolaudován, byly přistaveny sociální zařízení a pomocný bar, 
ze kterého je možné obsloužit provoz na sále, pokud nefunguje hospoda. Nebytové prostory v 2. 
NP bude možno využít pro volnočasové aktivity (jsou tam tři sálky), vznikla tam malá kancelář a 
téměř připraven je byt. Hospoda je ve fázi stavební rozestavěnosti. Obec prozatím proinvestovala 
14 mil. Kč, cca 4 mil. Kč byla dotace na energetické úspory. 
Přítomní ocenili rekonstruované prostory. 
 
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. Předseda bude měnit pořadí jednotlivých 
bodů programu dle potřeby příchozích hostů. 
 
Usnesení č. 13/2020 
Přítomní členové DSOT schválili předložený program bez připomínek.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 4  proti: 0  zdrželi se: 0  
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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. 14/2020 
DSOT schvaluje kontrolu zápisu a plnění usnesení včetně úkolů z minulého zasedání svazku.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 4   proti: 0   zdrželi se: 0  
  
 
Bod 4) Finance - čerpání rozpočtu 1-8/2020 
 
Předseda DSOT Ing. Roman Forfera krátce k přehledu čerpání rozpočtu 1-8/2020 shrnul, že budou 
úspory ve výdajové části (nekonaly se Tolštejnské slavnosti a Sportovní hry škol). 
 
Usnesení č. 15/2020 
DSOT schvaluje čerpání rozpočtu 1-8/2020.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 4   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 

Bod 5) Vlaková doprava – p. Jiří Rak, OPS České Švýcarsko 
 

Ing. Jiří Rak, zástupce o.p.s. České Švýcarsko požádal o setkání s DSOT z důvodu vyjádření 
podpory pro zachování železniční trati Rybniště – Varnsdorf. Připomněl, že ve středu 16.9.2020 
se koná za účasti zástupců Ústeckého kraje jednání o dopravní obslužnosti.  
Od platnosti nového jízdního řádu v prosinci je plánováno, že trať Rybniště – Varnsdorf 
převezmou České dráhy (Trilex ji provozoval doteď), ze strany Ústeckého kraje je příslib, že 
návaznosti spojů zůstanou zachovány. Plánuje se hodinový takt Varnsdorf – Liberec, 
dvouhodinový pak do Rybniště a ke Kocourovi.  
Apeluje na starosty, aby si tento požadavek pohlídali a měli zájem na tom, aby byly využity 
stávající / modernizované koleje, a aby potlačili ve svých vyjádřeních stanovisko, že jim 
autobusová doprava stačí. Provoz tratě se dostává na okraj zájmu, proti tomu by se starostové měli 
ohradit.  
 
Ing. Macháčková shrnula potřeby lidí spojené s dojížděním, dle ní je nutné spojení do Varnsdorfu 
– obce s rozšířenou působností – to je pokryto dostatečně autobusy, u železniční tratě zdůraznila 
důležitost spojení Rybniště – Kolín, odkud je spojení kamkoliv v republice. Požádala, aby Ing. 
Rak byl jakýmsi mluvčím potřeb obcí v železniční a autobusové dopravě, není v silách 
jednotlivého starosty hlídat každé jednání, na kterém by své požadavky mohli vznést (např. o 
jednání ve středu 16.9. nevěděla). 
 
Ing. Rak se s tímto návrhem ztotožňuje a nemá problém za obce na správných místech hovořit.  
 
P. Kaprálik se domnívá, že požadavky na přímé autobusové spoje upadly v souvislosti s úpadkem 
nemocnice v Rumburku. Od občanů nemá žádné stížnosti na nedostatečnou dopravní obslužnost.  
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P. Linhart v zásadě s postřehy starostů souhlasí, nicméně je před úředníky kraje na svých 
požadavcích trvat, jinak nastane další omezování železničních spojů. Vyzdvihl osobu krajského 
ředitele SŽDC, který je aktivní a plánuje a prosazuje opravy nádraží nebo kolejí. V jiných 
regionech stávající infastruktura upadá. Bohužel investice do tratí mnohdy nejsou v souladu 
s krajským plánem dopravní obslužnosti.  
 
Ing. Macháčková zpochybnila některé konkrétní investice na trati v Dolním Podluží. Všechny 
přejezdy jsou osazeny zabezpečovacími zařízeními.  
 
Ing. Forfera uzavřel diskusi s tím, že starostové vyjadřují Ing. Rakovi podporu, aby jménem obcí 
prosazoval zájmy k zajištění dopravní autobusové i železniční obslužnosti v regionu.  
 
K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly. 
 
Bod 6) Varovný protipovodňový systém – podpis dodatku 
 

V souladu s usnesením č. 11/2020 DSOT byl přítomnými podepsán Dodatek č. 1 Smlouvy o 
společné úhradě nákladů vynaložených na projektovou přípravu a realizaci akce: Varovný 
protipovodňový systém pro DSO „Tolštejn“ - bezúplatný převod majetku.  
   
K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly (Chřibské to přiveze k podpisu Ing. Forfera v náhradním termínu). 
 
Bod 7) Turistická lávka na „Šébru“ – smlouva s krajem 
 
V tomto bodě otevřela Ing. Macháčková obavy z uzavřené smlouvy o partnerství s Ústeckým 
krajem v souvislosti se stavbou a provozem mostku přes Šébr. Dle jejího názoru je na DSOT 
přenášena velká odpovědnost za technický stav mostu. Chtěla znát důvody, proč se smlouva 
v tomto znění uzavírala. 
 
Ing. Forfera vysvětlil, že příprava zahájení realizace výstavby mostku byla ze strany Ústeckého 
kraje zdlouhavá a uzavření smlouvy o partnerství bylo z jeho pohledu zmatečné, smlouva je vágní 
a výklad všech ustanovení nejednoznačný. První návrh smlouvy dokonce obsahoval název 
projektu z ROP Severozápad. Nicméně, pokud by se smlouva neuzavřela, nebyla by akce lávky 
zařazena na rozpočtu kraje a nerealizovala by se. Možnost výpovědi existuje stále i pro DSOT, 
doporučoval by to však řešit až po dokončení / kolaudaci lávky.  
 
V tomto smyslu se na tom přítomní shodli.  
 
K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly.  
 
 
Bod 8) Bál Tolštenského panství – Martin Louka 
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Martin Louka, jeden z pořadatelů Bálu Tolštejnského panství, přijal pozvání Ing. Forfery, aby 
vysvětlil, kdo ples pořádá, a eventuálně posoudili návrh uspořádat ho v KD v Rybništi.  
 
Martin Louka uvedl, že myšlenka uspořádání Bálu Tolštejnského panství vznikla v dobách jeho 
ředitelování v Městské divadle Varnsdorf. Spolupořadatelky jsou kolegyně z Krásné Lípy, 
Rumburku a Šluknova. Ples se snažili plánovat a organizovat tak, aby byl výdělečný – výtěžek se 
používal na provoz webových stránek www.kulturouseveru.cz. Maškarní ples je již tradiční, ale 
jiný v tom, že mění místo konání, naposledy ve Chřibské.  
 
Možnost organizování bálu v Rybništi, včetně finanční podpory ze strany DSOT je otevřené, 
přítomní neměli žádné výhrady.  
 
V diskusi se ještě krátce věnovali otázce Tolštejnského panství a obnovení jeho značky. P. 
Louka se přimlouvá, aby regionální označení obce používaly a byly ochotny se záměrům na 
vzkříšení věnovat. K myšlence se připojil p. Kaprálik a připustil, že za okleštěných podmínek 
v menším regionu by mohlo TP fungovat. 
 
K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly.  
 
 
Bod 9) Různé  -    výjezdní zasedání SPRŠ v Liberci 
 

Ing. Forfera připomněl, že návštěva spalovny v Liberci v pátek 18.9.2020 je zároveň výjezdním 
zasedání SPRŠ. Přítomní se domluvili na společné dopravě.  
 
K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly.  
 
 
Bod 10) Diskuse a závěr 
 

Ing. Forfera poděkoval přítomným za účast na zasedání. 
 
Jednání bylo ukončeno v 11:30 hod. 
 
Ing. Roman Forfera 
předseda DSOT 
 
 
Přílohy: 
1. Přehled čerpání rozpočtu 1-8/2020 
 
V Rybništi dne 11.9.2020  
Zapsala: Bc. Petra Vojtěchová 


