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Zápis z Valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konané dne 24. 6. 2022 

od 8:30 hodin v klubovně Kulturního domu Rybniště 

 
 
Přítomni:  Roman Forfera, Josef Zoser, Petr Hoření, Roland Solloch, Adéla Macháčková, Jan 

Drozd  
 

Omluveni:  Bohuslav Kaprálik, Jaromír Nepovím 
 
Hosté:   Petra Vojtěchová 
 
 
Program: 

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT 
4) Finance  -    závěrečný účet DSOT 2021 

- účetní závěrka za rok 2021 
- rozpočtová změna č. 1/2022 – zůstatek na účtu 

5) Sportovní hry škol – vyhodnocení 
6) Lávka Šébr – údržba 
7) Hry legrace a smíchu 
8) Demolice chátrajících budov ve výběžku 
9) Různé 
10) Diskuse a závěr 

 
 
Bod 1) Zahájení 
 

Předseda DSOT Roman Forfera přivítal přítomné poprvé v klubovně kulturního domu (před 
zahájením jednání měli přítomní možnost prohlédnout si služební byt, další dvě klubovny, prostory 
budoucí restaurace). Forfera dále zmínil velkou investici na přeměnu veřejného prostranství 
v centru obce. Loni byla dokončena tzv. hrubá stavba (vymezeny nové chodníky a zpevněné 
plochy) a provedena nová výsadba. Letos se pokračuje v položení povrchů chodníků a začne 
výstavba parkoviště a veřejných WC naproti poště. Proběhly tam slavnosti obce a výročí hasičů, 
tak se prostor osvědčil. Další velkou investicí je kompletní rekonstrukce střechy na bytovém domě 
Hangár za cca. 4,5 mil. Kč, kterou obec financuje ze svého rozpočtu.  
 
 
Bod 2) Schválení programu 
 
Předseda DSOT Roman Forfera seznámil přítomné s navrženým programem a předložil rozšíření 
o bod z podnětu bývalého starosty Horního Podluží Karla Kopeckého ohledně demolic chátrajících 
budov ve výběžku. Z řad zástupců DSOT nebyl podán žádný další návrh na rozšíření programu, 
jednání bude probíhat podle rozšířeného programu.  
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Usnesení č. 10/2022 
DSOT schvaluje program zasedání.  
 

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. Aktualizace cenové mapy nájmů bytů a pozemků zatím nebyl splněn, 
úkol trvá. Na zhotovení talárů se pracuje, původní rozsah šití kostýmů byl ještě rozšířen, je možné, 
že se stihne i nový kostým pro Doubice. Paní Semelková poslala děkovný email za příspěvek na 
folklorní festival, který se vydařil.  
 
Úkol: Trvají úkoly z minula, tj. aktualizace cenové mapy pozemků a nájmů, dále zhotovení 
historických talárů na Tolštejnské slavnosti.  
 
Usnesení č. 11/2022 
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 – závěrečný účet DSOT 2021 
 
Předseda DSOT Roman Forfera předložil k nahlédnutí „Zprávu o přezkoumání hospodaření 
DSOT za rok 2021“ a informoval o vyvěšení závěrečného účtu DSOT za rok 2021 na úředních 
deskách členských obcí. Doplnil, že při přezkumu hospodaření nebyly nalezeny chyby 
a nedostatky (Příloha č. 1). 
 
Usnesení č. 12/2022 
DSOT schvaluje celoroční hospodaření svazku a závěrečný účet svazku obcí Tolštejn za rok 2021, 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2021, bez výhrad.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
– účetní závěrka DSOT k 31. 12. 2021 
 

Předseda DSOT Roman Forfera předložil k nahlédnutí účetní závěrku svazku obcí Tolštejn 
sestavenou ke dni 31.12.2021. Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosáhnout 
věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky (Příloha č. 2). 
 
Usnesení č. 13/2022 
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. 2021.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
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– rozpočtová změna č. 1/2022 – zůstatek na účtu 
 

Předseda DSOT Roman Forfera předložil ke schválení první rozpočtovou změnu tohoto roku, 
která spočívá v narovnání zůstatku na účtu na konci roku 2021 
 
Usnesení č. 14/2022 
DSOT schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 – viz. příloha zápisu.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Bod 5) Sportovní hry škol - vyhodnocení 
 

Předseda DSOT Roman Forfera informoval, že hry proběhly 25.5.2022 a lze je hodnotit jako 
úspěšné. Účastnily se školy ze všech měst a obcí (kromě Doubic). Ve Chřibském zpravodaji 
zazněla pochvala od účastnice her.  
P. Zoser k tomu ale dodal mírnou kritiku neúčasti některých starostů a ředitelů škol. Dle jeho 
názoru děti nemají tolik příležitostí potkat svého starostu na neformální akci. Toto je dobrá 
příležitost. A také příležitost podporovat v dětech vědomí, že reprezentují nejen školu, ale hlavně 
svoji obec / město. Dále by byl rád, kdyby všichni zúčastnění věnovali pozornost zaslaným 
pravidlům a poctivé přípravě her. A ještě poznamenal, že se hry nazývají v obecních časopisech 
různými názvy.  
 
K uvedeným tématům nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly. 
 
 
Bod 6) Lávka Šébr –údržba 
 
Předseda DSOT Roman Forfera informoval, že bylo svoláno jednání, iniciované státní správou 
lesů (MěÚ Varnsdorf, pí Hrabalová), aby se řešily projekční nedostatky patek mostu v souvislosti 
s vynětím z lesního půdního fondu. Požaduje se další zpracování GP. 
V diskusi nabídl p. Drozd, že prověří, co požadují LESY ČR, a případně může s úřadem tuto 
záležitost vykomunikovat. Dle jeho názoru existuje jiné řešení – prohlášením části lesa za tzv. 
„bezlesí“.  
P. Zoser poděkoval za umístění cedulky „Cozrovka“ na lávku i článek od Romana Forfery. 
Připomněl, že záměrem se začal zabývat opravdu v roce 2005 a stručně nastínil historii příprav až 
k samotné realizaci.  
Údržba a dohled lávky je vykonávána dle stanoveného rozpisu. 
 
Úkol : dle textu výše. 
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Bod 7) Hry legrace a smíchu 
 
Na zasedání DSOT se dostavil pořadatel této akce pan Josef Zoser, aby představil plán akce. 
Vyzval zástupce obcí, aby vyslaly do Jřetína soutěžní týmy. Akce proběhne za příznivého počasí 
v sobotu 3.9. od 15 hodin ve Sportareálu v Jiřetíně pod Jedlovou.  
 
K uvedeným tématům nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly. 
 
 
Bod 8) Demolice chátrajících budov ve výběžku 
 
Bývalý starosta Horního Podluží požádal o projednání nápadu ve věci demolice chátrajících budov 
ve výběžku. V rámci spolupráce obcí navrhl pořídit drtičku, bagry, auta, pověřit některé technické 
služby prováděním demolic a sehnat peníze od státu nebo kraje.  
V diskusi zástupci obcí tuto myšlenku zcela zásadně odmítli, nereálné z důvodu soukromého 
vlastnictví budov a pozemků. Dotační titul pro obce na demolici budov ve vlastnictví obcí 
vyhlašuje MMR.  
 
Usnesení č. 15/2022 
DSOT nesouhlasí s návrhem řešení demolice chátrajících budov ve výběžku dle návrhu Karla 
Kopeckého.   
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Bod 9) Různé  
 
P. Zoser zmínil problém vesnického fotbalu, nemají hráče do soutěže a Jiřetín pod Jedlovou možná 
nepodá přihlášku pro novou sezónu, což je paradoxní s ohledem na kvalitu hřiště, kterou nyní 
zajišťuje robotická sekačka. 
 

 
 

Bod 10) Diskuse a závěr 
 

Žádné příspěvky do diskuse. 
 
Předseda poděkoval přítomným za účast na zasedání a informoval, že termín posledního jednání 
před volbami bude 9.9. 2022. 
 
Jednání bylo ukončeno v 10:30 hod. 
 
 
Ing. Roman Forfera 
předseda DSOT 
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Přílohy: 
1.  Závěrečný účet 
2. Účetní závěrka 
3. Rozpočtová změna 
 
 
 
 
V Rybništi   24.6.2022     
 
Zapsala: Petra Vojtěchová 


