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Zápis z Valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konané dne 25. 06. 2021 

od 10:00 hodin v Horním Podluží -  Restaurace U Vleku 

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

THMgr. Roland Solloch 
 

Omluveni : Jaromír Nepovím, Ing. Jan Drozd 
Hosté:  Mgr. Filip Mágr 
 
 
Program: 
1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulých zasedání DSOT 
4) Finance  – závěrečný účet DSOT 2020 
        – účetní závěrka za rok 2020 
  – střednědobý výhled DSOT 
5) Bezpečná cyklodoprava v regionu – p. Mágr v cca. 11,00 hod. 
6) Budoucnost svazků ve Šluknovském výběžku 
7) Dotace od MMR 
8) Různé  
9) Diskuse a závěr 
 
 
 
Bod 1) Zahájení 
 

Úvodem zasedání přivítal předseda DSOT Ing. Roman Forfera všechny přítomné a požádal 
starostu obce Horní Podluží Petra Hoření, aby informoval přítomné o projektech, novinkách a 
aktuálním dění v obci.  
Na zasedání zastupitelstva chodí 1 až 2 občané z řad veřejnosti, zastupitelstvo máme devítičlenné. 
Prodáváme posledních pár parcel na výstavbu RD v lokalitě na Světlíku, připravujeme nové 
parcely (9) v lokalitě nad nádražím včetně výstavby tří bytových domů o šesti bytech. 
Připravujeme posílení čerpací stanice na vodu do lokality na Světlíku, SVS částečně na investici 
přispěje. Udělali jsme nabíječku pro elektrokola u vleku, plánujeme pár dětských prvků k vleku a 
rádi bychom do budoucna udělali u vleku jednoduché ubytování v chatičkách. Opravili jsme 
svépomocí několik mostků přes Lužničku, opravujeme svépomocí bytové domy a jejich okolí. 
K tomu nám slouží 6 trvalých zaměstnanců obce, mezi nimiž jsou 3 zedníci, elektrikář, instalatér, 
tesař a truhlář, tedy taková malá stavební firma. V příštím roce bychom rádi požádali o dotaci na 
novou mateřskou školu, která by měla vyrůst v blízkosti té staré naproti obecnímu úřadu. Stará 
školka by pak mohla být přestavěna na byty případně zbourána. 
 
Bod 2) Schválení programu 
 

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera seznámil přítomné s navrženým programem a požadavkem 
na jeho rozšíření o bod Dotace MMR a střednědobý výhled DSOT. Z řad zástupců DSOT nebyl 
podán žádný návrh na rozšíření programu.  
 
Usnesení č. 17 /2021 
Přítomní členové DSOT schválili rozšířený program bez připomínek.  
 



Zápis z Valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konané dne 25. 06. 2021 

2 

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. 18/2021 
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  
– závěrečný účet DSOT za rok 2020 
 

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera předložil k nahlédnutí „Zprávu o přezkoumání hospodaření 
DSOT za rok 2020“ a informoval o vyvěšení závěrečného účtu DSOT za rok 2020 na úředních 
deskách členských obcí. Doplnil, že při přezkumu hospodaření nebyly nalezeny chyby 
a nedostatky (Příloha č. 1). 
 
Usnesení č. 19/2021 
DSOT schvaluje celoroční hospodaření svazku a závěrečný účet svazku obcí Tolštejn za rok 2020, 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020, bez výhrad.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
– účetní závěrka DSOT k 31. 12. 2020 
 

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera předložil k nahlédnutí účetní závěrku svazku obcí Tolštejn 
sestavenou ke dni 31.12.2020. Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosáhnout 
věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky (Příloha č. 2). 
 
Usnesení č. 20/2021 
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. 2020.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0 
 
– střednědobý výhled DSOT – 2022 - 2024 
 

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera seznámil přítomné členy DSOT s návrhem střednědobého 
výhledu DSOT pro roky 2022 – 2024 a vyzval přítomné členy k návrhu akcí, které by bylo možno 
v rámci DSOT v uvedeném období uskutečnit.  
 
Usnesení č. 21/2021 
DSOT navrhuje následující seznam akcí do střednědobého výhledu pro roky 2022 - 2024. 

- Proznačení a úprava cyklotras Tolštejnského cyklotreku 
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- Sportovní hry škol 
- Tolštejnské slavnosti 
- Technika na úpravu a údržbu zimních běžeckých tratí  
- Údržba Lávky Šébr a přilehlých stezek 
- Podpora elektromobility – dobíjecí stanice 
-  

  

Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Bod 5) Bezpečná cyklodoprava v regionu – p. Mágr 
 

Na zasedání DSOT se dostavil p. Mgr. Filip Mágr, který prezentoval stávající síť cyklotras 
v regionu a přišel s výzvou na jejich doplnění či propojení. Již před zasedáním byl seznámen 
s projektem Tolštejnského cyklotreku, který v r. 2014 vytipoval rozšíření stávající sítě cyklotras 
v širším regionu, ale nedošlo k jejich proznačení. To se v současné době vzalo jako základ pro 
současnou aktivitu s tím, že je potřeba v terénu prověřit vykreslené trasy, zda-li je možné všude 
na kole projet. Poté by stávající mapy mohly být o tyto nové upraveny. Další trasy již nebyly 
navrženy. 
 

K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly. 
 
Bod 6) Budoucnost svazků ve Šluknovském výběžku 
 

Předseda by rád rozpoutal diskuzi o směřování svazků ve Šluknovském výběžku, jestli jich není 
moc (Tolštejn, Sever, SPRŠ) a jestli je nesloučit. Dále upozorňuje, že na konci tohoto volebního 
období by rád předsednictví svazku někomu předal, pokud nedojde ke sloučení a profesionalizaci. 
V rámci diskuze jsme dospěli k tomu, že je příjemnější se sejít v naší užší skupince sedmi členů 
DSOT, než když nás sedí 18 na SPRŠ a k danému tématu si chce pak každý něco říct, tak se konání 
SPRŠ neadekvátně natahuje na 4 – 5 hodin. Předseda upozorňuje, že nemá dostatek času na větší 
angažovanost pro region, je dost vytížen ve své obci a do toho má ještě soukromé pracovní aktivity. 
Proto nelze čekat z jeho strany větší „tah na branku“ a častější setkávání. Ostatní členové DSOT 
jsou na tom velmi podobně a se stávajícím konceptem fungování DSOT jsou víceméně smíření či 
spokojení. Z diskuze tedy vyplynulo, že členové DSOT chtějí zachovat fungování svazku v této 
členské základně a nechtějí slučovat svazek se Severem. Zároveň se diskutovalo fungování a 
potřeba SPRŠ. Opět se dospělo k tomu, že je to zastřešující organizace, která má v zádech všech 
18 měst a obcí výběžku a že je v případě palčivějších problémů více slyšet a její hlas má větší 
váhu. Zároveň je dobře, že když je potřeba, tak se dokážeme spojit a táhnout za jeden provaz. Přeci 
jen nás Lužické hory oddělují od zbytku republiky přirozenou hranicí a tak k sobě máme blíže. 
Skončilo se tím, že za rok, kdy už budeme muset být rozhodnutí, jestli půjdeme do voleb, otázku 
fungování a budoucnosti svazku otevřeme znovu.  
 
K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly.  
 
Bod 7) Dotace MMR 
 

Ing. Roman Forfera seznámil členy DSOT se získanou dotací z MMR z programu „Podpory 
rozvoje regionů 2019+“, podprogramu „Podpory a rozvoje venkova“, dotačního titulu „Podpora 
venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí“. V prosinci byla podána žádost o dotaci 
s názvem akce „Posílení spolupráce a rozvoje obcí Šluknovského výběžku“. V rámci žádosti byly 
vyčísleny celkové náklady na 255.500,- Kč a požadovaná dotace 172.400,- Kč. Dotace byla 
přiznána v plné výši. 
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Usnesení č. 22/2021 
DSOT schvaluje přijetí dotace z programu Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji 
obcí na projekt „Posílení spolupráce a rozvoje obcí Šluknovského výběžku“ ve výši 172.400,- Kč, 
schvaluje závazek ke spolufinancování této akce a schvaluje objednávku k realizaci aktivit 
projektu firmě Partnerství pro Český sever, o.s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ 27041450. 
 

Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Bod 8) Různé  
 

- Turistická lávka na Šébru“ – informace 
Stavba pokračuje výstavbou stezky „plynárenská“, kde se sanuje zvodnělé podloží nad rámec 
původního projektu vrstvou štěrku do velikosti 250 mm. Podélný sklon této stezky bude dosahovat 
až 18 %, tedy pro běžkaře to s velkou pravděpodobností nebude. Vytipovaly se místa pro umístění 
mobiliáře. Pracuje se na zimní běžkařské mapě a je připravena historická cedule od p. Němce, 
vedoucího oblastního státního archivu v Děčíně. Do konce srpna by mělo být hotovo.  
 
- Odpadové hospodářství – třídící sleva 
Dle posledních informací z AVE se do množství odpadů, na které se uplatňuje tzv. „třídící sleva“ 
započítává pouze směsný komunální odpad, nikoliv velkoobjemový odpad.  
 
K uvedeným tématům nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly.  
 
Bod 9) Diskuse a závěr 
 

Dle sdělení B. Kaprálika se naskýtá možnost otevření další nové ordinace ortopeda. Mimo to se 
vrátil zpět do rumburské nemocnice MUDr. Veselý, který ordinuje přímo v nemocnici 
v Rumburku u bazénu každé pondělí, středu a pátek. 
 
 
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 v září, předběžně v pátek 17.9.2021 
 
Jednání bylo ukončeno ve 12:50 hod. 
 
 
Ing. Roman Forfera 
předseda DSOT 
 
 
Přílohy: 
1. Závěrečný účet svazku obcí Tolštejn za rok 2020 
2. Účetní závěrka svazku obcí Tolštejn ke dni 31.12.2020 
 
 
V Horním Podluží dne 25.06.2021  
Zapsal: Roman Forfera 


