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Zápis z Valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konané dne 11. 3. 2022 

od 8:30 hodin na OÚ Doubice 

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

Adéla Macháčková, Ing. Jan Drozd, Jaromír Nepovím  
 

Omluveni:    
 
Hosté:   Břetislav Jemelka 
 
 
Program: 

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT 
4) Finance  -    čerpání rozpočtu za 1-12/2021 

- inventarizační zpráva za rok 2021 
- rozpočtová změna č. 3/2021 

5) Tolštejnské slavnosti – 13.8.2022 
6) Sportovní hry škol 
7) Lávka Šébr – plán údržby, kolaudace, označení 
8) Různé    -     Valná hromada SPOV  

- maškarní bál Tolštejnského panství 
- odpady – společná firma 

9) Diskuse a závěr 
 
 
 
Bod 1) Zahájení 
 

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera přivítal přítomné a vyzval starostu Doubice k podání 
informací z dění v obci a na radnici. Starosta Drozd informoval, že v současné době má obec 114 
trvale žijících obyvatel. Starosta i místostarosta jsou neuvolnění, účetní na 3 / 4 úvazku. 
Rozpočet obce je kolem 3,5 mil. Kč, na účtech mají kolem 10 mil. Kč jako rezervu na spoluúčast 
pro projekty. V posledních letech vyměnili z dotace půlku veřejné osvětlení v obci, na druhou 
půlku hledají vhodný dotační titul, zatím byli neúspěšní. Mají připravený projekt domovních 
čistíren odpadních vod, kterým se dá vyřešit odkanalizování v obci mimo centrální ČOV. 
Některé čistírny by měly být samostatné, některé sdružené pro více objektů. Celé by se to mělo 
financovat z dotací. Vlastníkem a provozovatelem čistíren bude obec. Obec si rovněž provozuje 
ve své režii svůj vodovod od r. 2018 a po počátečních „porodních problémech“ si celý systém 
sednul a nyní jsou již spokojeni. Rádi by odbahnili rybník, ale zatím nemají vhodný dotační titul. 
Zbývá jim jedna parcela pro stavbu RD, cena za zastavěnou plochu je 400 Kč/m2, za zahradu 
150 Kč/m2. Dále jsou v Doubici i nějaké soukromé parcely, zhruba na stavbu 20 domů. Po 
zkušenostech s veřejnou sbírkou pro Mikulčice se již do takových dobrodružství nepouštějí, 
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protože dostanou pokutu od krajského úřadu kvůli „pochybením“. V současné době mají na 
úřadě místnost narvanou humanitární pomocí pro uprchlíky z válkou zmítané Ukrajiny, v obci 
jich je momentálně ubytováno zhruba 14. 
 
Bod 2) Schválení programu 
 

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera seznámil přítomné s navrženým programem a s jeho 
rozšířením o body rozpočtové změny č. 3/2021, maškarního bálu Tolštejnského panství a 
informace k odpadům (společné firmě). Z řad zástupců DSOT nebyl podán žádný další návrh na 
rozšíření programu, jednání tedy bude probíhat podle předem zaslaného programu s rozšířením.  
 
Usnesení č. 1/2022 
DSOT schvaluje program zasedání.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 7   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. Aktualizace cenové mapy nájmů bytů a pozemků zatím nebyl splněn, 
úkol trvá. Starosta Horního Podluží informoval o zajištění švadleny pro oblečení na Tolštejnské 
slavnosti. Dále kontaktoval místního výrobce nášivek se znaky obcí, které by se rovněž mohly 
nechat zhotovit.  
 
Úkol : Trvají úkoly z minula, tj. aktualizace cenové mapy pozemků a nájmů, dále zhotovení 
historických talárů na Tolštejnské slavnosti.  
 
Usnesení č. 2/2022 
DSOT schvaluje kontrolu zápisu a plnění usnesení včetně úkolů z minulého zasedání svazku.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 7   proti: 0   zdrželi se: 0  
  
Bod 4) Finance – čerpání rozpočtu za 1-12/2021 
 
Předseda DSOT Ing. Roman Forfera předložil čerpání rozpočtu za rok 2021. Podrobněji 
okomentoval některé položky.  
 
Usnesení č. 3/2022 
DSOT schvaluje čerpání rozpočtu 1-12/2021.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 7   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Bod 4) Finance – inventarizační zpráva za rok 2021 
 
Předseda DSOT Ing. Roman Forfera předložil návrh inventarizační zprávy za rok 2021.  
 
Usnesení č. 4/2022 
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DSOT schvaluje inventarizační zprávu za rok 2021 
 

Výsledek hlasování:  pro: 7   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 

Bod 4) Finance – rozpočtová změna č. 3/2021 
 

Předseda předložil ke schválení rozpočtovou změnu č. 3 roku 2021. Došlo k doplnění dotace od 
MMR na projekt „Posílení spolupráce …“. Dále k doplnění příspěvku od Partnerství pro Český 
sever, došlo rovněž k úpravám v rámci paragrafů.  
 
Usnesení č. 5/2022 
DSOT schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2021. (viz příloha zápisu) 
 
Výsledek hlasování:  pro: 7   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Bod 5) Tolštejnské slavnosti – 13.8.2022 
 

Předseda informoval o konání Tolštejnských slavností v roce 2022, které je naplánováno na 13. 
srpna. V rozpočtu svazku je počítáno s 60.000,- Kč. Předal slovo starostovi Jiřetína pod 
Jedlovou, který podal další informace. TS organizačně a finanční zajišťuje Obec Jiřetín pod 
Jedlovou, slavnosti budou jednodenní v sobotu a budou se opět konat na náměstí Jiřího v Jiřetíně 
pod Jedlovou. Rozpočet bývá kolem 140 tis. Kč. Hlavní program by měl být opět zajištěn 
divadlem p. Stolaře, k poslechu by měly hrát během dne dvě kapely. Začíná se zhruba kolem 
deváté hodiny, ukončení bývá kolem 18 hod. s následným průvodem na hrad Tolštejn přes 
ji řetínskou křížovou cestu. Program se začíná připravovat, další informace budou následovat. 
 
K uvedeným tématům nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány 
žádné úkoly. 
 
Bod 6) Sportovní hry škol 
 
Předseda navrhuje, aby po dvou letech covidu došlo k obnově této sportovní akce. Naposledy se 
konaly 22. května 2019. Žádá proto starostku Dolního Podluží ke stanovení dvou až tří termínů 
podle možností školy v DP, která na hry dodává největší množství dětí. Následně budou termíny 
probrány se školami ve Chřibské, Rybništi a Varnsdorfu a stanoví se finální termín ještě ve 
spolupráci se sportovním areálem v Jiřetíně pod Jedlovou, kde se hry tradičně konají. Starosta 
Varnsdorfu má za úkol vybrat jednu ze škol ve Varnsdorfu, která vyšle své děti na hry. Ceny 
budou financovány z rozpočtu svazku. „Opráší“ se propozice z minulých ročníků her a s velkou 
pravděpodobností se ještě uskuteční zasedání DSOT před konáním her. Dolní Podluží osloví 
dozor zdravotníka. 
 
Úkol : Uvedeny v textu výše. 
 
Bod 7) Lávka Šébr – plán údržby, kolaudace, označení 
 
Předseda informoval o skutečnosti, že lávka byla úspěšně zkolaudována 22.2.2022. Dále mu byl 
vlastníkem (ÚK) zaslán plán údržby lávky, který byl zpracován po provedení hlavní mostní 
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prohlídky Ing. Humpálem ze společnosti, která lávku projektovala (VANER Liberec). Plán říká, 
jakou údržbu a v jakých termínech lávka „potřebuje“. Na telefonický dotaz ohledně ceny za 
hlavní mostní prohlídku bylo Ing. Humpálem sděleno, že to stojí cca. 6 tis. Kč + DPH. 
Lávka byla označena značkou „COZROVKA“ z každé strany lávky, cena byla cca. 2 tis. Kč, 
montáž provedli zaměstnanci Obce Rybniště. V okolí lávky je ještě sníh, proto další běžnou 
údržbu ještě nezahájíme. První jarní prohlídku provede Rybniště. Je potřeba se mimo svodnic a 
běžné kontroly stavu lávky zaměřit i na „horské vpusti“, které je potřeba čas od času vyčistit od 
napadaného a splaveného listí.  
Jinak po lávce v zimě projel skútr a s velkou pravděpodobností byla malá sněhová pokrývka, 
protože v dubových trámech jsou 4 drážky od lyžin. 
 
Úkol : Předseda bude kontaktovat majitele mostu ohledně budoucí údržby a dořešení některých 
detailů v plánu údržby (měření deformací a sedání apod.). 
 
Bod 8) Různé  
 
– Valná hromada SPOV 
 

Předseda se dotazuje, zda-li někdo jede na Valnou hromadu SPOV (celorepublikovou), komu by 
mohl předat plnou moc. Členy SPOV jsou Rybniště, Horní Podluží a Jiřetín pod Jedlovou, který 
je i v předsednictvu SPOV ÚK. Starosta p. Kaprálik nejede, ale zjistí, komu případně můžeme 
předat plnou moc. 
  
– Maškarní bál Tolštejnského panství, … 
 

Předseda informoval, že bál se po dvou letech odmlky přesouvá do Rybniště, kde se uskuteční již 
tuto sobotu v kulturním domě. Bál je vyprodán.  
 
– odpady –společná firma – nabídka na osobní konzultace 
 

Předseda informoval o nabídce firmy Obce jinak na osobní konzultace ke zpracovávané studii 
proveditelnosti společné firmy. Nikdo z členů DSOT o konzultace nemá zájem.  
 
Bod 8) Diskuse a závěr 
 

V rámci tohoto bodu byly probrány záležitosti podzimních komunálních voleb, většina 
přítomných se vyjádřila kvůli i nadále pokračovat ve své práci, pokud jim to voliči umožní.  
Dále se probírala situace na Ukrajině, kterou napadlo Rusko a Evropa zažívá příliv válečných 
uprchlíků.  
Některé obce DSOT se zúčastnili soutěže ÚK „Moje obec – Můj domov“, v které Rybniště 
skončilo třetí, Jiřetín a Dolní Podluží se také zúčastnilo. Každá obec získá mimo diplomu i 
finanční ohodnocení. 
Dolní Podluží soutěžilo a bylo úspěšné s obnovou božích muk v soutěži Historických sídel Čech, 
Moravy a Slezka v Ústeckém kraji. 
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Předseda poděkoval přítomným za účast na zasedání a informoval, že termín dalšího jednání 
bude podle potřeby před konáním sportovních her škol, nejdéle v půli června kvůli schválení 
závěrečného účtu DSOT. 
 
Jednání bylo ukončeno v 11:00 hod. 
 
Ing. Roman Forfera 
předseda DSOT 
 
Přílohy: 
1.  Rozpočtová změna č. 3/2021 
2.  čerpání rozpočtu r. 2021 
 
 
V Doubici dne 11.3.2022   Zapsal: R. Forfera 


