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Zápis z Valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konaného dne 14.5. 2021 

od 8:30 hodin v Obecním domě v Jiřetíně pod Jedlovou 

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

Macháčková 
 

Omluveni:  THMgr. Roland Solloch, Ing. Jan Drozd 
Hosté:           
 

Program:   

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT 
4) Finance  -    čerpání rozpočtu za 1-3/2021 
5) DMO Lužické hory – strategický plán rozvoje cestovního ruchu 
6) Energetická koncepce DSOT – možnost žádosti o dotaci 
7) Tolštejnské slavnosti a jejich certifikace 
8) Kniha Čarovné České Švýcarsko 
9) Různé   -  rozhlasy – převod SIM karet na jednotlivé obce    

- Lávka na Šébru 
10) Diskuse a závěr 

 
Bod 1) Zahájení 
 

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera přivítal přítomné a požádal pana Bohuslava Kaprálika, aby 
informoval o dění v Jiřetíně pod Jedlovou.  
Pan Bohuslav Kaprálik přivítal přítomné a informoval, že máme zkolaudovanou cyklostezku, 
která vede z náměstí ke statku a napojuje se na cyklostezku do Horního Podluží. Cyklostezku 
jsme si stavěli bez dotace, protože nevyhovoval sklon podmínkám dotace a 2 x nám dotaci 
zamítli. Rozpočet byl 3.098.000,--Kč a nám se podařilo ji postavit za 2.028.000,-- Kč. 
Dále čekáme na nabytí právní moci stavebního povolení na chodník (šířka 2 m) vedoucí od velké 
garáže na Mýto, který by měl poté pokračovat za touto křižovatkou po levé straně do Dolního 
Podluží, zde budeme muset vykoupit pozemky od Dolního Podluží a pana Mgr. Jaroslava Čapka, 
takže nás čekají odhady pozemků. 
 
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. 11/2021 
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 
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Předseda DSOT Ing. Roman Forfera informoval přítomné o stavu plnění usnesení a úkolů 
z minulého jednání DSOT.  
Usnesení č. 12/2021 
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  -    čerpání rozpočtu za 1-3/2021 
Předseda DSOT Ing. Roman Forfera informoval přítomné o čerpání rozpočtu 1-3/2021, toto měli 
členové DSOT k prostudování již před jednáním 
Usnesení č. 13/2021 
DSOT schvaluje čerpání rozpočtu 1-3/2021. 
Čerpání rozpočtu 1-3/2021 je přílohou č. 1 tohoto zápisu  
 

Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Bod 5) DMO Lužické hory – strategický plán rozvoje cestovního ruchu 
- setkání svazku obcí Novoborsko a Podralsko, Ing. Jan Sviták – požadavek na podání návrhů od 
obcí, co nám chybí vůči turistům, např. parkovací plochy, atd. 
Paní starostka z Dolního Podluží má zpracovaný projekt na sociální zázemí na koupališti, 
zaměřené na cykloturistiku, které bude situované za sběrovým dvorem (stávající budova bude 
zbourána   a bude zde pláž), čeká pouze na vyhlášení dotačního programu z národního programu 
na podporu cestovního ruchu. Z diskuze vyplynuly následující body : 
- revitalizace stávajících vodních toků a ploch 
- veřejné záchodky se sprchou 
- rychlé občerstvení 
- zázemí pro cykloturistiku (nabíječky na elektrická kola a elektrické automobily) 
- záchytná parkoviště (např. pod „Šébrem“ k lanovce na Tolštejn) 
- lanovka na Tolštejn 
- výhledová místa (rozhledny, vyhlídky) 
- propojení stávajících turistických cílů 
- údržba a dobudování turistické infrastruktury (opravy stezek, jejich značení a naučných tabulí) 
 
Členové DSOT pověřují předsedu svazku k zaslání podnětů do strategického plánu paní Kárové 
Usnesení č. 14/2021 
DSOT pověřuje předsedu svazku DSOT Ing. Romana Forferu k zaslání podnětů do strategického 
plánu paní Kárové 
 

Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Bod 6) Energetická koncepce DSOT – možnost žádosti o dotaci 
na minulém zasedání svazku byl přítomen jako host pan Ing. Mgr. Marek Hartych z MAS Český 
Sever, který prezentoval energetickou koncepci, týkající se společného projektu svazku obcí, 
fotovoltaika atd. Místostarosta Chřibské J. Nepovím nevidí v našem regionu smysl pro takovýto 
projekt z důvodu, že u nás nejsou vhodné podmínky. Starosta Jiřetína se připojuje k názoru 
Chřibské, hlavně z důvodu SCHKO LH a památkové péče.  Starosta Rybniště Ing. Forfera, 
starostka Dolního Podluží Ing. Adéla Macháčková a starosta Horního Podluží Petr Hoření také 
nejsou pro zpracování 
Usnesení č. 15/2021 
DSOT neschvaluje podání žádosti o dotaci na zpracování „Místní energetické koncepce- 
program EFEKT“ 
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Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Bod 7) Tolštejnské slavnosti a jejich certifikace 
- předseda DSOT seznámil přítomné s obnovou certifikace Tolštejnských slavností na 2 roky  – 
certifikovaný zážitek – zařizuje Bc. Petra Vojtěchová, která byla zvolena do předsednictva MAS 
Český Sever a zároveň zvolena předsedkyní MAS 
- do týdne by mělo být jasné, zda se letos budou konat Tolštejnské slavnosti – starosta Jiřetína 
rozhodne 
 
Bod 8) Kniha Čarovné České Švýcarsko  
- korekturu textů má na starosti paní Bc. Petra Vojtěchová, objednáno 200 knih za 78.980,-- Kč, 
uhrazena záloha 47.410,-- Kč. Knihu si ještě objednala základní škola Edisonova z Varnsdorfu, 
probrat se starostou Varnsdorfu jak budou knihy uhrazeny 
 
Usnesení č. 16/2021 
DSOT pověřuje předsedu svazku Ing. Romana Forferu k jednání se starostou Varnsdorfu, kdo a 
jakým způsobem uhradí knihy pro ZŠ Edisonova 
 

Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Bod 9) Různé   -   rozhlasy – převod SIM karet na jednotlivé obce    
 JD Rozhlasy - proběhl převod SIM karet na jednotlivé obce 
 
Lávka na Šébru –         přijde faktura za zimní údržbu odstavného parkoviště 

-  příští pátek 21.5. proběhne na stavbě lávky kontrolní den 
- v pondělí 17.5. přiveze nadměrný náklad lávku a 29.5. by měla být lávka 

namontována  (zhotovitel bude natáčet dronem), ještě nevíme hodinu  
  - info cedule bude financovat svazek, budou dvě oboustranné 
  - stojany bude financovat kraj 
  - přírodovědnou mapu zpracuje pan Besta z CHKO LH a historickou mapu  
   archiv Děčín 
- starostové dostali pozvánku na schůzi SVS v Teplicích – starosta Rybniště již dříve 

vznesl dotaz, proč není účtována dvousložková cena vody, z tohoto důvodu se zúčastní a 
bude informovat ostatní starosty 

- problematika odpadů – studie proveditelnosti, založení společné firmy? Bude částečně na 
programu SPRŠ příští pátek. 

 
Bod 10) Diskuse a závěr 
Další zasedání DSOT proběhne v pátek 25.6.2021 od 8,30 hod. v Horním Podluží. 
Ing. Roman Forfera 
předseda DSOT 
 
Přílohy: 
1. Přehled čerpání rozpočtu 1-3/2021 
 
V Jiřetíně pod Jedlovou dne 17. 05. 2021  
Zapsala: Jiřina Kapráliková  


