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Zápis z Valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konané dne 12. 02. 2021 

od 8:30 hodin na Městském úřadě ve Chřibské 

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

Jaromír Nepovím 
 

Omluveni:  Ing. Adéla Macháčková , Ing. Jan Drozd 
 
Hosté:         Ing. Mgr. Marek Hartych (MAS Český sever) 
 
 
Program: 

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT 
4) Finance  -    rozpočtová změna č. 1/2021 – rozhlasy 

- inventarizační zpráva za rok 2020 
- čerpání rozpočtu za 1-12/2020 

5) Nominace na Milanovu cenu – Jiří Rak „za dlouholetou, systematickou a přínosnou 
práci v oblasti cestovního ruchu a veřejné dopravy“  

6) Odpadové hospodářství – diskuse o dopadech změn pro obce  
7) Energetická koncepce DSOT – možnost žádosti o dotaci 
8) Běžkařské trasy v DSOT 
9) Zimní údržba odstavné plochy na Šébru – parkování běžkaů 
10) Naučné a informační tabule u lávky na Šébru 
11) Informace o podané žádosti o dotaci na MMR 
12) Různé  -     DSOT v křížovkách 

- Tolštejnské slavnosti  
- Sportovní hry škol 

13) Diskuse a závěr 
 

 
Bod 1) Zahájení 
 

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera přivítal přítomné a požádal pana Jaromíra Nepovíma, aby 
informoval o dění ve městě Chřibská.  
Pan Nepovím přivítal přítomné a informoval o naplánovaných akcí ve Chřibské, a to vybudování 
dětského hřiště v Horní Chřibské, rekonstrukce silnice u panelových domů, opravy na faře a 
rekonstrukce objektu za školní družinou, který bude součástí školy.  
 
 
Bod 2) Schválení programu 
 

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera seznámil přítomné s navrženým programem a podal návrh na 
jeho rozšíření o knihu Čarovné České Švýcarsko a okolí a o nominaci kandidáta do struktur MAS 
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ČS. Z řad zástupců DSOT nebyl podán žádný návrh na rozšíření programu. Předseda bude měnit 
pořadí jednotlivých bodů programu dle potřeby příchozích hostů. 
 
Usnesení č. 1/2021 
Přítomní členové DSOT schválili předložený program s rozšířením bez připomínek.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 5  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. 2/2021 
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  
- rozpočtová změna č. 1/2021 -  
 
Předseda DSOT Ing. Roman Forfera informoval o fakturách za SIM karty z povodňových čidel za 
rok 2020 k proplacení (v rámci projektu rozhlasů). Navrhl, aby od letošního roku si každá obec 
platila poplatky za SIM karty ze svého rozpočtu, protože rozhlasy byly převedeny na jednotlivé 
obce. 
Dále je třeba provést rozpočtovou změnu kvůli objednávce knih Čarovné České Švýcarsko a okolí. 
A ještě došlo ke špatnému odhadu zůstatku na účtu na konci r. 2020, což je potřeba zapracovat 
rovněž rozpočtovou změnou. 
 
Usnesení č. 3/2021 
DSOT schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2021 – viz. příloha zápisu. 
 

Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
- inventarizační zpráva za rok 2020 
Předseda DSOT Ing. Roman Forfera navrhl, aby z inventarizační zprávy pro rok 2021 byla 
odstraněna studie cyklotras a lávka na Šébru.   
 
Usnesení č. 4/2021 
DSOT schvaluje inventarizační zprávu za rok 2020.   
 

Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
 
- čerpání rozpočtu za 1-12/2020 
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Předseda DSOT Ing. Roman Forfera krátce informoval o čerpání rozpočtu za rok 2020.    
 
Usnesení č. 5/2021 
DSOT schvaluje čerpání rozpočtu 1-12/2020.   
 
 

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

Bod 7) Energetická koncepce DSOT – možnost žádosti o dotaci  
 

Ing. Mgr. Marek Hartych představil členům DSOT „Energetickou koncepci“ s možností žádosti o 
dotaci. MAS Český sever je schopna zajistit vše kolem dotace.  
 
Ing. Roman Forfera navrhl nechat si termín na rozmyšlenou do dubna roku 2021. Požádal              
Ing. Mgr. Marka Hartycha o zajištění ceny za projekt.  
 
Pan Bohuslav Kapralík uvedl, že obec Jiřetín pod Jedlovou je z 80 procent vedena jako místní 
památková zóna, tudíž si nedokáže představit, jak by energetickou koncepci využil.  
 
Ing. Mgr. Marek Hartych přislíbil rozeslání prezentace této koncepce všem členům DSOT 
emailem k prostudování.  
 
Ing. Mgr. Marek Hartych dále krátce představil členům DSOT projekt „Podnikni to!“ Jedná se o 
kurz o naučení, jak najít nápad a nastartovat svůj projekt v podnikání.  
 
Pan Jaromír Nepovím zdůraznil, že velký problém do budoucna bude s odpadovým hospodářstvím 
a spalovnami. THMgr. Roland Solloch na toto uvedl, že město Varnsdorf také stále jedná o 
spalovně ve městě.  
Ing. Mgr. Hartych sdělil, že odpadové hospodářství se také dá řešit energetickou koncepcí.  
Pan Nepovím zdůraznil, že se nejedná o lokální problém, ale o problém celého státu.  
 
K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly. 
 
 
Bod 6) Odpadové hospodářství – diskuse o dopadech změn na obce  
 

Ing. Roman Forfera uvedl, že odvoz odpadu zajišťují firmy AVE Rumburk s.r.o. nebo EKO servis 
Varnsdorf a.s..  Město Varnsdorf a Dolní Podluží upřednostňuje placení poplatku za vývoz odpadu 
na osobu, ostatní obce využívají známkový prodej.  Dále byla vyvolána krátká diskuse ohledně 
sběrných dvorů v obci.  
Ing. Roman Forfera navrhl svolat setkání se zástupci firem zabývající se odpadovým 
hospodářstvím.  
 
Pan Jaromír Nepovím uvedl, že si pohrává s myšlenkou, ohledně poskytování sběrného dvoru ve 
Chřibské, který by byl zadarmo, ale zvýšila by se cena za odvoz komunálního odpadu.  



Zápis ze zasedání Svazku obcí Tolštejn, konané dne 12. 02. 2021 
 

4 

 
Členové DSOT diskutovali o zvýšení poplatku za komunální odpad. V tomto smyslu se všichni 
přítomní členové DSOT shodli.  
 
K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly. 
 
 
Bod 5) Nominace na Milanovu cenu – Jiří Rak „za dlouholetou, systematickou a přínosnou 
práci v oblasti cestovního ruchu a veřejné dopravy“ 
 
Ing. Roman Forfera informoval členy DSOT o nominaci Jiřího Raka na Milanovu cenu za 
dlouholetou, systematickou a přínosnou práci v oblasti cestovního ruchu a veřejné dopravy. 
Přítomný členové DSOT s návrhem Ing. Forfery souhlasili.  
 
Usnesení č. 6/2021 
DSOT schvaluje nominaci na Milanovu cenu – Jiřího Raka „za dlouholetou, systematickou a 
přínosnou práci v oblasti cestovního ruchu a veřejné dopravy“.    
 
 

Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Bod 8) Běžkařské trasy v DSOT 
 
Ing. Roman Forfera seznámil členy s vytvořením běžkařských tras v Rybništi a jeho okolí, na které 
jsou pozitivní ohlasy. Poukázal na problém s nedostatkem dobrovolníků na vytváření těchto tras.  
Uvedl, že na Polevsku toto zajišťují sportovci.  
 
K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly.  
 
 
Bod 9) Zimní údržba odstavné plochy na Šébru – parkování běžkařů  
 
Ing. Roman Forfera uvedl, že byl požádán Jiřím Rakem o vyřešení zimní údržby odstavné plochy 
na Šébru – parkování běžkařů. Informoval členy DSOT o dohodě Ski Polevska s panem Musilem 
(traktorista), který odstavnou plochu na Šébru začal v této zimě udržovat za 800 Kč na jeden úklid. 
Předkládá návrh SKI POLEVSKA, zda-li by DSOT byl ochoten platit tuto údržbu na půl. 
Ing. Forfera navrhuje, aby tato zimní údržba byla zakomponována do rozpočtu DSOT na rok 2021 
rozpočtovou změnou.    
 
Usnesení č. 7/2021 
DSOT schvaluje doplnění rozpočtu DSOT na rok 2021 o položku „zimní údržba odstavného 
parkoviště na Šébru – parkování běžkařů“, která bude prováděna panem Musilem.   
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Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
 

Bod 10) Naučné a informační tabule u lávky na Šébru 
 
Ing. Roman Forfera seznámil členy DSOT s umístěním naučných a informačních tabulí u lávky 
na Šébru, které budou v letním i zimním provedení. O tyto tabule vyjádřil zájem i klub turistů, 
který by rád na jedné z tabulí uveřejnil historii Šébru. U lávky na Šébru budou umístěny tři stojany, 
dva stojany budou financovány z rozpočtu Ústeckého kraje a jeden stojan bude financován 
z rozpočtu DSOT. Potisk do všech tří stojanů bude financován z rozpočtu DSOT.  
 
Pan Jaromír Nepovím navrhl zveřejnit jmenovitě konkrétní investory na tabulích.   
 
Usnesení č. 8/2021 
DSOT schvaluje financování jednoho stojanu a třech informačních cedulí na těchto stojanech u 
lávky na Šébru z rozpočtu DSOT, s tím, že na cedulích budou zveřejněni jmenovitě konkrétní 
investoři.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Bod 11) Informace o podané žádosti o dotaci na MMR 
 
Ing. Roman Forfera seznámil členy s podanou žádostí DSOT o dotaci na MMR. Za Ústecký kraj 
je podaná pouze jedna žádost o dotaci, a to od DSOT. MAS Český sever přislíbil pomoc s žádostí 
o dotaci a všemi úkony s touto žádostí spojené.  
 
K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly.  
 
 
Bod 12) Různé 
DSOT v křížovkách  
Ing. Roman Forfera předložil přítomným členům DSOT ukázku křížovek, kterou obec Rybniště 
zveřejňuje ve svém místním tisku (pod)Vodník. Požádal členy DSOT, aby popřemýšleli, zda by 
křížovka nebyla přínosem i pro DSOT nebo i pro jednotlivé obce. Z proběhlé diskuze vyplynulo, 
že DSOT tento koncept propagace nevyužije.  
 
K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly.  
 
Tolštejnské slavnosti  
Ing. Roman Forfera konstatoval, že z důvodu nepříznivé epidemická situace COVID-19 neví, zda 
se tento rok budou konat Tolštějnské slavnosti. Do konce března tohoto roku by se mělo 
rozhodnout, aby se stihly přípravy spojené s touto akcí.  
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K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly.  
 
Sportovní hry škol 
Ing. Roman Forfera konstatoval, že z důvodu nepříznivé epidemická situace COVID-19 se tato 
akce ruší.  
 
K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly.  
 
Martin Zíka 
Ing. Roman Forfera informoval přítomné členy DSOT o emailu od pana Martina Zíky, jednatele 
CCR OHK Děčín, ohledně stezky Tolštejnského panství.   
 
K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly.  
 
 
Čarovné České Švýcarsko a okolí 
Předseda představil nabídku nakladatelství CBS na knihu o Českém Švýcarsku a okolí. Obchodní 
zástupce nakladatele byl již s nabídkou u některých členských obcí DSOT. Předseda navrhuje, 
abychom využili zvýhodněnou nabídku pro celý svazek a do projektu šli společně. Budeme mít na 
prezentaci větší prostor v knize a získáme i více knih za výhodnějších podmínek, než by tomu bylo 
v případě jednotlivých obcí. Klíč k rozdělení knih do jednotlivých obcí bude upřesněn na dalším 
zasedání DSOT. 
 
Usnesení č. 9/2021 
DSOT schvaluje zapojení se do projektu „Čarovné České Švýcarsko a okolí“ v rámci DSOT s tím, 
že knihy budou hrazeny z rozpočtu DSOT. Na toto bude provedena rozpočtová změna.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Nominace členů do statutárních orgánů MAS Český sever, z.s. 
Předseda informoval, že byl osloven MAS k nominaci osob do statutárních orgánů MAS ČS. 
V současné době je za DSOT nominována a vykonává funkci předsedy představenstva MAS ČS 
místostarostka obce Rybniště Bc. Petra Vojtěchová, která je ochotna ve své práci v představenstvu 
pokračovat. Nikdo z přítomných členů DSOT nenavrhl jiného člena a všichni souhlasí s nominací 
p. Vojtěchové do představenstva MAS. 
 
Usnesení č. 10/2021 
DSOT navrhuje Bc. Petru Vojtěchovou na člena představenstva MAS Český sever, z.s. za 
Dobrovolný svazek obcí Tolštejn.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
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Bod 13) Diskuse a závěr 
Ing. Roman Forfera uvedl, že téma Lužické hory a strategie cestovního ruchu bude na programu 
na příštím zasedání DSOT.  
 
Ing. Roman Forfera poděkoval přítomným za účast na zasedání. 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 11:30 hod. 
 
Ing. Roman Forfera 
předseda DSOT 
 
 
Přílohy: 
1. Přehled čerpání rozpočtu 1-12/2020 
2. Rozpočtová změna č. 1/2021 
3. Energetika v DSOT + výzvy k dotacím 
 
Ve Chřibské dne 12. 02. 2021  
Zapsala: Michaela Šefarová  


