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Zápis z Valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konané dne 15.12.2020 

od 8:30 hodin v Restauraci Dymník v Rumburku 

 
 
Přítomni:  Ing. Roman Forfera, Bohuslav Kaprálik, Petr Hoření, Ing. Jan Drozd, THMgr. Roland 

Solloch, Jan Machač 
 

Omluveni:  Ing. Adéla Macháčková 
 
Hosté:   Ing. Lumír Kus, starosta Rumburku  
 
 
Program: 

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT 
4) Finance  -    výše členských příspěvků na r. 2021 

- schválení rozpočtu na r. 2021 
- předběžný souhlas k provedení rozpočtových změn od poslední VH do 

konce roku 2020 
5) Žádost o dotaci do MMR – spolupráce na rozvoji obcí 
6) Různé  
7) Diskuse a závěr 

 
 
Bod 1) Zahájení 
 

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera přivítal přítomné a vyzval hosta starostu Rumburku 
k představení města, který tak v několika minutách učinil.  
 
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, jednání tedy bude probíhat podle předem 
zaslaného programu.  
 
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. 16/2020 
DSOT schvaluje kontrolu zápisu a plnění usnesení včetně úkolů z minulého zasedání svazku.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
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Bod 4) Finance – výše členských příspěvků 
 
Předseda DSOT Ing. Roman Forfera předložil návrh členských příspěvků pro rok 2021. Navrhuje 
stejnou výši jako v r. 2020.  
 
Usnesení č. 17/2020 
DSOT schvaluje výši členských příspěvků na r. 2021 podle předloženého návrhu.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 

Bod 4) Finance – schválení rozpočtu na rok 2021 
 

Předseda předložil k projednání rozpočet svazku na r. 2021. Počítá zhruba se stejnými položkami, 
jako v právě končícím roce, i když si je vědom, že na výdajové straně může být opět ovlivněn 
COVIDem.  
 
Usnesení č. 18/2020 
DSOT schvaluje rozpočet na rok 2021 (viz. příloha zápisu) 
 
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 

Bod 4) Finance – předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových změn od poslední 
VH do konce r. 2020 
 
Předseda žádá členy DSOT o předběžný souhlas, kdyby se do konce roku vyskytla nějaká 
nečekaná rozpočtová událost. 
 
Usnesení č. 19/2020 
DSOT vyslovuje předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření od konání 
poslední valné hromady do konce r. 2020 s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předložena 
svazku na první valné hromadě roku 2021. 
 
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Bod 5) Žádost o dotaci do MMR – spolupráce na rozvoji obcí 
 

Předseda přednesl návrh na možnost zažádání o dotaci do dotačního titulu MMR na „posílení 
spolupráce a získávání zkušeností“ mezi obcemi. S ohledem na to, že se v rámci SPRŠ znovu 
zabýváme odpady, tak bychom případný projekt mohli částečně zaměřit na toto téma. Jednalo by 
se o semináře a třídenní výjezd za „příklady dobré praxe“.  
   
Usnesení č. 20/2020 
DSOT schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Posílení spolupráce a rozvoje obcí 
Šluknovského výběžku“ z Programu obnovy a rozvoje venkova MMR 2021 (DT 117d8210K) a 
závazek spolufinancování v min. výši 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu. 
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Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Bod 6) Různé  
 

K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly.  
 
 
Bod 7) Diskuse a závěr 
 

Ing. Forfera poděkoval přítomným za účast na zasedání. 
 
Jednání bylo ukončeno v 10:00 hod. 
 
Ing. Roman Forfera 
předseda DSOT 
 
 
Přílohy: 
1. Rozpočet na rok 2021 
2. Výše členských příspěvků na r. 2021 
 
V Rybništi dne 18.12.2020  
Zapsal: R. Forfera 


