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Zápis z Valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konané dne 09. 09. 2022 

od 8:30 hodin na Městském úřadě ve Chřibské 

 
 
Přítomni:  Roman Forfera, Bohuslav Kaprálik, Petr Hoření, Roland Solloch, Jaromír Nepovím,  
 Adéla Macháčková 
 
Omluveni: Jan Drozd 
 
Program: 

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT 
4) Finance  -     rozpočtová změna – taláry 

- čerpání rozpočtu 1–7/2022 
- dílčí přezkum hospodaření r. 2022 

5) Energetický management – přijetí dotace, výběr dodavatele 
6) Lávka Šébr – údržba  
7) Cyklotoulky DSO Tolštejn 
8) Tolštejnské slavnosti – vyhodnocení, finance 
9) Různé   
10) Diskuse a závěr 

 
 
Bod 1) Zahájení 
 

Předseda DSOT Roman Forfera přivítal přítomné a požádal pana Jaromíra Nepovíma, aby 
informoval o dění ve městě Chřibská.  
Pan Nepovím přivítal přítomné a informoval o dění ve Chřibské a nadcházejících akcí – oprava 
Pivovarských rybníků, obnova sklářského řemesla – zakoupení pece, odpadové hospodaření – 
popelnice na kovy, rekonstrukce „fary“, osvětlení ve škole, vybudování dvoru ve školní zahradě, 
terminály v Restauraci Radnice, rekonstrukce cest v rámci pozemkových úprav, další etapa 
kanalizace.  
 
 
Bod 2) Schválení programu 
 
Předseda DSOT Roman Forfera seznámil přítomné s navrženým programem. Z řad zástupců 
DSOT nebyl podán žádný návrh na rozšíření programu.  
 
Usnesení č. 16/2022 
Přítomní členové DSOT schválili předložený program bez připomínek.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 6  proti: 0  zdrželi se: 0  
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Bod 3) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT 
 
Předseda DSOT Roman Forfera informoval přítomné o stavu plnění usnesení a úkolů z minulého 
jednání DSOT. Aktualizace cenové mapy nájmů bytů a pozemků zatím nebyl splněn, pan Forfera 
navrhuje tento úkol zrušit.  
 
Usnesení č. 17/2022 
DSOT schvaluje zrušit bod „Aktualizace cenové mapy nájmů bytů a pozemků“.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Usnesení č. 18/2022 
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  
- rozpočtová změna – taláry 
 
Předseda DSOT Roman Forfera informoval o zhotovení talárů, na dalším ušití talárů se pracuje. 
Navrhl, schválit rozpočtovou změnu č. 2 ve výši 25.000, -.  
 
Usnesení č. 19/2022 
DSOT schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2022.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
- čerpání rozpočtu 1-7/2022 
Předseda DSOT Roman Forfera informoval o čerpání rozpočtu 1-7/2022. Seznámil členy 
s jednotlivými položkami rozpočtu.  
 
Usnesení č. 20/2022 
DSOT schvaluje čerpání rozpočtu 1-7/2022.    
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
- dílčí přezkum hospodaření r. 2022 
Předseda DSOT Roman Forfera informoval o dílčím přezkumu hospodaření r. 2022. Uvedl, že při 
dílčím přezkumu hospodaření nebyly nalezeny chyby a nedostatky.     
 

Usnesení č. 21/2022 
DSOT schvaluje dílčí přezkum hospodaření r. 2022.   
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
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Bod 5) Energetický managent – přijetí dotace, výběr dodavatele  
 

Předseda DSOT Roman Forfera informoval o schválení dotace od Ministerstva průmyslu a 
obchodu ze Státního programu na podporu úspor energie. K tomuto bodu je potřeba schválit 
několik usnesení.  
 
Žádost o dotaci bude připojena k zápisu.  
 
Usnesení č. 22/2022 
DSOT schvaluje přijetí dotace od MPO ze Státního programu na podporu úspor energie – EFEKT 
2 ve výši 495.000, - Kč na realizaci projektu „Zavedení energetického managementu v DSO 
Tolštejn“ a zároveň schvaluje závazek ke spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu svazku.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Usnesení č. 23/2022 
DSOT potvrzuje výběr dodavatele projektu „Zavedení energetického managementu v DSO 
Tolštějn“ a pověřuje předsedu DSOT uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem MAS 
ČESKÝ SEVER, z.s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf s cenou díla 490.000, - Kč včetně DPH.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Usnesení č. 24/2022 
DSOT pověřuje předsedu DSOT výběrem a zadáním zakázky na pořízení softwaru v rámci 
projektu „Zavedení energetického managementu v DSO Tolštějn“. Předpokládaná hodnota 
zakázky je 60.000, - Kč vč. DPH.    
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Usnesení č. 25/2022 
DSOT pověřuje předsedu DSOT k provedení rozpočtové změny po obdržení rozhodnutí o dotaci 
s tím, že rozpočtová změna bude následně schválena valnou hromadou DSOT.    
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Bod 6) Lávka Šébr – údržba  
 

Předseda DSOT Roman Forfera informoval o kontrole a úklidu lávky a jejího okolí obcí Dolní 
Podluží a Horní Podluží. Obec Rybniště lávku kontrolovala po přívalovém dešti. Dle rozpisu by 
měla být kontrola vykonána tentokrát městem Varnsdorf. Roland Solloch přislíbil splnění úkolu.  
Paní Adéla Macháčková sdělila, že by mělo dojít k běžné roční prohlídce mostu, kterou by měl 
provézt pověřený pracovník, zkusila by se obrátit na p. Aleše Kociána z SÚS ÚK.  
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K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly.  
 
 
Bod 7) Cyklotoulky DSO Tolštejn 
 
Předseda DSOT Roman Forfera informoval členy DSOT o nabídce na pořad Cyklotoulky, který 
se vysílá na České televizi a moderuje ho Stanislav Bartůšek. Nejbližší vysílací termín je až 30. 
09. 2023, což je po sezóně. Pořad by měl vyjít na cca 35.000, - Kč bez DPH.  
 
  
Usnesení č. 26/2022 
DSOT schvaluje objednání pořadu Cyklotoulky DSO Tolštějn.     
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Bod 8) Tolštejnské slavnosti – vyhodnocení, finance  
 
Starosta obce Jiřetína pod Jedlovou Bohuslav Kapralik informoval o proběhlé akci „Tolštejnské 
slavnosti“. Uvedl, že akce byla úspěšná, neslyšel negativní ohlas, účast byla hojná. Odhaduje cca 
600 návštěvníků. Zdůraznil, že by byl nerad, kdyby se z toho staly slavnosti Jiřetína. Seznámil 
členy s financemi akce. Z rozpočtu svazku je vyčleněno 60.000, - Kč což nepokryje celé pořádání 
akce (letošní náklady byly cca. 160 tis. Kč). Navrhuje, zda by nestálo za zvážení a navýšit rozpočet 
na vyšší částku.  
 
Předseda DSOT Roman Forfera navrhuje navýšit částku na pořádání Tolštejnských slavností pro 
rok 2023, a to na 80.000, - Kč.  
 
Usnesení č. 27/2022 
DSOT schvaluje navýšení rozpočtu na pořádání Tolštejnských slavností pro rok 2023 na částku 
80.000, - Kč.     
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Bod 9) Různé  
 
Dotazník stezek a cyklostezek 
Předseda DSOT informoval o obdržení dotazníku stezek a cyklostezek. Uvedl, že již strategické 
dokumenty k tomuto tématu má již zpracované z loňského roku. Tento dokument bude rozeslán 
společně s tímto zápisem. Dále vznikly další dva rozvojové dokumenty (voda v krajině a sociální 
problematika), které budou předloženy na příštím zasedání svazku.  
 
K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány žádné 
úkoly.  
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Bod 10) Diskuse a závěr 
Žádné příspěvky do diskuse.  
 
Předseda poděkoval přítomným za účast na zasedání.  
 
 
Jednání bylo ukončeno v 10:30 hod. 
 
 
Ing. Roman Forfera 
předseda DSOT 
 
 
 
Přílohy: 
1. Žádost o dotaci od MPO ze Státního programu na podporu úspor energie 
2. Rozvojové dokumenty DSOT  
 
 
Ve Chřibské dne 09. 09. 2022  
 
 
 
Zapsala: Michaela Šefarová  

 


