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Zápis z Valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konané dne 21. 09. 2021 

od 8:30 hodin na Obecním úřadu v Dolním Podluží 

 
 
Přítomni:  Ing. Roman Forfera, Bohuslav Kaprálik, Ing. Adéla Macháčková, Jiří Sucharda, Ing. 

Jan Drozd, Jaromír Nepovím 
 

Omluveni : Petr Hoření 
Hosté:  - 
 
 
Program: 
1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulých zasedání DSOT 
4) Finance  – čerpání rozpočtu 1-8/2021 

– pomoc obcím postiženými přírodními živly (tornádo na Moravě, povodeň ve 
výběžku) 
- rozpočtová změna č. 2/2021  

  – střednědobý výhled DSOT pro roky 2022 – 2024 - schválení 
5) Čarovné České Švýcarsko – odběr knih a vyúčtování 
6) Dotace MMR – pracovní výjezd za odpady, pracovní materiály, semináře 
7) Lávka na Šébru – kolaudace, otevření, cedule, údržba – plán, rozpis  
8) Údržba běžkařských tras – Rybniště, Krásná Lípa, Doubice, Jiřetín, Varnsdorf 
9) ZEVO Varnsdorf 
10) Různé  
11) Diskuse a závěr 
 
 
 
Bod 1) Zahájení 
 

Úvodem zasedání přivítal předseda DSOT Ing. Roman Forfera všechny přítomné a požádal 
starostku obce Dolní Podluží Ing. Adélu Macháčkovou, aby informovala přítomné o projektech, 
novinkách a aktuálním dění v obci.  
V posledních letech se každý rok v létě opravuje elektřina v ZŠ, proběhly již 3 etapy, čtvrtá 
závěrečná je připravena na příští rok, něco je z dotace, něco není. Byla získána dotace na novou 
učebnu fyziky a chemie a také na jazykovou učebnu. Škola je plná dětí (cca. 250), letos otevřeny 
2 první třídy a přípravná třída. Na konci obce směrem k Varnsdorfu zřejmě vyroste velká 
fotovoltaická elektrárna jako soukromá investice ČEZ, kde by mělo docházet k transformaci 
elektřiny na vodík a ten by se měl tankovat do autobusů na vodíkový pohon. Příští rok bychom se 
rádi vrhli do opravy Brasovy hrobky na hřbitově.  
 
Bod 2) Schválení programu 
 

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera seznámil přítomné s navrženým programem a požadavkem 
na jeho rozšíření o bod schválení střednědobého výhledu DSOT. Z řad zástupců DSOT nebyl 
podán žádný návrh na rozšíření programu.  
 
Usnesení č. 23 /2021 
Přítomní členové DSOT schválili rozšířený program bez připomínek.  
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Výsledek hlasování:  pro: 6   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. 24/2021 
DSOT schvaluje kontrolu zápisu a plnění usnesení včetně úkolů z minulého zasedání svazku.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
  
 
 
Bod 4) Finance  
– čerpání rozpočtu DSOT za období 1-8 roku 2021 
  

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera předložil k nahlédnutí čerpání rozpočtu za období 1-8/2021 
a podrobněji komentoval některé položky. V aktualizaci účetnictví došlo k přečerpání z důvodu 
přechodu na novější typ softwaru, některé výdajové položky již další čerpání nebudou vyžadovat, 
Rybniště zaplatí členský příspěvek ke konci roku, kvůli případné potřebě hotovosti v pokladně 
svazku. V komentářích rovněž ukázal na kapitoly rozpočtu, které se čerpat vůbec nebudou a které 
lze případně využít pro plánovanou rozpočtovou změnu. 
 
Usnesení č. 25/2021 
DSOT schvaluje čerpání rozpočtu za 1-8/2021.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
– pomoc obcím postiženým přírodními živly (tornádo na Moravě, povodeň ve výběžku 
 

Předseda DSOT se tímto bodem vrací k tématu, které bylo předmětem mailové komunikace po 
skončení minulé VH. Ke konci června poškodilo některé obce na jižní Moravě tornádo a v půlce 
července obce u nás ve výběžku blesková povodeň (Dolní Poustevna, Lobendava, Mikulášovice). 
Informoval rovněž o stanovisku Zastupitelstva obce Rybniště, kdy v diskuzi padlo o velké 
medializaci Moravského tornáda, ale že „Šluknovská povodeň“ se takové publicity „netěšila“. 
Tedy navrhuje podpořit obce u nás ve výběžku a to částkou 10 000,- Kč za každou naši členskou 
obec. Po krátké diskuzi o nutnosti „účelového vázání“ naší podpory se nakonec přítomní dohodli 
na formě darovací smlouvy mezi DSOT a obcí Lobendava a mezi DSOT a městem Dolní 
Poustevna, přičemž každé obci darujeme 35 tis. Kč a nepožadujeme dar účelově vázat.  
 
Usnesení č. 26/2021 
DSOT schvaluje poskytnutí daru obci Lobendava ve výši 35 tis. Kč a pověřuje předsedu 
podepsáním smlouvy.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0 
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Usnesení č. 27/2021 
DSOT schvaluje poskytnutí daru městu Dolní Poustevna ve výši 35 tis. Kč a pověřuje předsedu 
podepsáním smlouvy.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   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, který byl zveřejněn na úředních deskách členských obcí a 
je potřeba jej schválit.  
 
Usnesení č. 28/2021 
DSOT schvaluje střednědobý výhled DSO Tolštejn pro roky 2022 - 2024. 
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
– rozpočtová změna č. 2/2021 
 

V návaznosti na předchozí usnesení je potřeba zapracovat rozpočtovou změnu, kdy se 
z poštovného vezme 500 Kč a přidá na aktualizaci účetnictví, dále se kapitola Tolštejnské slavnosti 
a sportovní hry škol přesune na dary obcím. Dále je potřeba zahrnout do rozpočtové změny i dotaci 
MMR. 
 
Usnesení č. 29/2021 
DSOT schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2021 (viz. příloha zápisu). 
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Bod 5) Čarovné České Švýcarsko – odběr knih a vyúčtování 
 

Knihy v nákladu 200 ks byly svazku dodány a faktura byla proplacena. Knihy mají přebal „na 
míru“ a dvoustranu s prezentací DSOT. Vše vzniklo díky aktivitě a snaze p. místostarostky 
Rybniště Bc. Petry Vojtěchové. Na každou členskou obec připadá 25 knih „zdarma“ + Varnsdorf 
zaplatí dalších 25 knih navíc, protože tyto knihy chtěla ZŠ Edisonova. Cena jedné knihy vychází 
na 395 Kč. Knihy byly všem členským obcím k dnešnímu dni předány. Přeúčtování knih 
Varnsdorfu bude dohodnuto účetními, fakturovat se bude přímo na ZŠ. 
 
Bod 6) Dotace MMR 
 

Ing. Roman Forfera seznámil členy DSOT s průběhem projektu spolufinancované z dotace 
z MMR z programu „Podpory rozvoje regionů 2019+“. Veškeré dokumenty potřebné pro vydání 
rozhodnutí byly na MMR odeslány, čeká se na vydání rozhodnutí. Zároveň není možné na 
rozhodnutí čekat s průběhem projektu, takže ten běží dál. Na termín úterý 12. až čtvrtek 14. října 
je naplánován pracovní výjezd za odpadovým hospodářstvím ve vybraných místech ČR, kapacita 
je téměř naplněna. Druhý seminář se uskuteční ve čtvrtek 30. září od 10,00 hod. v Kulturním domě 
v Rybništi na téma Dotační možnosti obcí v programovém období 2021+. Některé propagační 
materiály svazku jsou již hotové (bločky, propisky, papírové tašky) a na některých se ještě pracuje 
(pohledy, skládačky). V této souvislosti bude potřeba provést rozpočtovou změnu a některá dílčí 
plnění plynoucí z objednávky služeb bude nutno proplatit. 
 
K uvedeným tématům nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly. 
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Bod 7) Lávka na Šébru – kolaudace, otevření, cedule, údržba – plán, rozpis 
 

Předseda seznámil členy DSOT se stavem prací na turistickém mostu na Šébru. Stavebně je 
hotovo, řeší se kolaudace stavby, ale turisty nešlo zadržet a tudíž jsou most a i přilehlé stezky hojně 
užívány veřejností. Ke slavnostnímu stříhání pásky by mělo dojít v pátek 22. října dopoledne, o 
přesném termínu budou členové DSOT informováni. Do té doby by se mělo podařit nainstalovat 
cedule na připravené stojany. Cedule o historii a přírodě místa jsou graficky připraveny pro tisk, 
zimní běžkařská mapa se graficky dokončuje. Příprava probíhala s velkou pomocí starosty Krásné 
Lípy p. Koláře a grafika p. Stejskala.  
Sice ještě není zkolaudováno a DSOT nebyl oficiálně vyzván k tomu, aby se o lávku a okolí 
staral, ale asi by bylo dobré se na to připravit. Co se týče samotné lávky, tak ta několik let údržbu 
potřebovat nebude, ale bude potřeba jednou za čas projít zhotovené stezky, zkontrolovat stav 
jejich povrchů, vyčistit svodnice, případně uklidit odpadky. Po debatě se dospělo k závěru, že se 
připraví rozpis služeb, kdy by se členské obce střídaly v kontrolách a drobné údržbě lávky a 
stezek a to každý sudý týden od března do listopadu podle sněhových podmínek. Na uvedený 
rozpis bude provedena online tabulka, kde se budou doplňovat záznamy z údržby. Začíná 
Chřibská ve 40. a 42. týdnu tohoto roku, následuje Doubice ve 44. a 46. týdnu, atd. Viz : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bFJNMcdqvZn4JVV7Bv8mFj8_6v3zJQ3U/edit?usp=sharing&o

uid=101977442557443411962&rtpof=true&sd=true 

Úkoly : seznámení se s tabulkou a provádění kontrol – pro všechny obce 
 
Bod 8) Údržba běžkařských tras – Rybniště, Krásná Lípa, Doubice, Jiřetín p. Jedlovou, 
Varnsdorf 
 

Předseda znovu připomněl uplynulou zimní sezónu a údržbu běžkařských tras v Rybništi a Krásné 
Lípě skútrem z Rybniště. Připomněl zapůjčení skútru do Varnsdorfu a zeptal se přítomných o 
jejich plánech. V Doubici stopy udržují místní občané a chalupáři, obec jim proplácí benzín a 
údržbu, nijak moc se provedená údržba nezveřejňuje, někdy bývá info na doubice.cz. V Jiřetíně 
pod Jedlovou se ke službě hlásí p. Mašek ze „Sport Jedlová“, který vlastní skútr. Obec mu přislíbila 
zakoupit stopaře. Ve Varnsdorfu rovněž uvažují zakoupit stopaře s tím, že by se dalo využít skútru, 
který vlastní p. Šusta.  
Rybniště obdrželo nabídku na automatické propisování prováděné údržby na bilestopy.cz, zatím 
zvažují, zda do investice GPS zařízení na skútru půjdou. Starosta Doubice poprosil rovněž o 
zaslání nabídky. Starosta Jiřetína pod Jedlovou a místostarosta Varnsdorfu žádají o kontakt na p. 
Roubíčka z Krásné Lípy (mob : 732 402 184), který stopaře udělal pro Rybniště. 
 
K uvedeným tématům nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly. 
 
Bod 9) ZEVO Varnsdorf 
 

Předseda se dotázal místostarosty Varnsdorfu, jestli má nějaké informace k plánu jejich města 
zabývat se výstavbou ZEVA (Zařízení pro energetické využití odpadů) na jejich území a to i s 
ohledem na plánovanou dnešní debatu s veřejností. Historicky již někdy v r. 2004 se uvažovalo o 
stavbě spalovny na čistírenské kaly. V r. 2016 vznikla studie proveditelnosti k problematice ZEVO 
Varnsdorf. V současné době je ve Varnsdorfu ustanoven výbor pro odpady, který má od ZM 
uloženo se danou problematikou zabývat. Veřejná debata je jedním z výstupů tohoto výboru. 
Zároveň je připraveno Memorandum o spolupráci s Teplárnou Varnsdorf, která dodává teplo do 
teplovodních rozvodů ve městě. Memorandum je připraveno k projednání na čtvrteční zasedání 
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zastupitelstva. Vedení města v současném složení však k budování spalovny odpadů není příliš 
nakloněno. Tedy se uvidí co dnešní debata a čtvrteční zastupitelstvo.    
 
K uvedeným tématům nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly. 
 
 
Bod 10) Různé  
 

- Strategické dokumenty DSOT 
Předseda informoval, že má u sebe zatím Rozvojový plán odpadového hospodářství, Retenční 
potenciál území s dopadem na zásobování pitnou vodou. Měl by být dopracován dokument 
k sociálním otázkám a k cyklodopravě. Až budou všechny dokumenty hotové, tak je na DSOT 
schválíme.  
 
- Ceny prodeje a pronájmu pozemků 
Místostarosta Chřibské má dotaz, jak prodáváme obecní pozemky a jak je pronajímáme. Předseda 
si vzpomíná na dokument, který vznikl v minulosti a který by mohl být aktualizován. Daný 
dokument mapoval tuto problematiku v členských obcí.  
 
Úkol : bude rozeslán původní dokument a jednotlivé členské obce jej aktualizují 
  
 
Bod 11) Diskuse a závěr 
 

Tento bod nikdo nevyužil. 
 
Ing. Forfera poděkoval přítomným za účast na zasedání a uvedl, že termín dalšího jednání DSOT 
bude v prosinci, pokud nebude potřeba dříve. Předběžný termín je pátek 17.12.2021. 
 
Jednání bylo ukončeno v 11:50 hod. 
 
 
Ing. Roman Forfera 
předseda DSOT 
 
 
Přílohy: 
1. Rozpočtová změna č. 2/2021 
 
 
V Dolním Podluží dne 23.09.2021  
Zapsal: Roman Forfera 


