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Zápis z Valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konané dne 08. 12. 2022 

od 8:30 hodin na Obecním úřadě v Horním Podluží 

 
 
Přítomni:  ing.Roman Forfera, Josef Zoser, Bc.Renáta Ivanová, Petr Hoření, Jan Šimek, ing. Jan 

Machač, Jaromír Nepovím, ing.Adéla Macháčková, ing. Jan Drozd 
 
Program: 

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Orgány svazku po komunálních volbách- volba předsedy, místopředsedy, kontrolní 

komise, případně tajemníka 
4) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT 
5) Finance  -     provedená rozpočtová změna – energetický management 

- čerpání rozpočtu 1–11/2022+rozbor financování 
- návrh členských příspěvků pro r. 2023 
- schválení rozpočtu na r. 2023 
- předběžný souhlas k provedení rozpočtových změn od poslední VH do 

konce roku 2022 
6) Nabídka firmy Atlas software – právní systém Codexis a manažer datových 

schránek   
7) Doména www.tolstejn.cz - prodloužení  
8) Lávka Šébr – údržba, běžná mostní prohlídka 
9) Virtuálně obcemi 
10) Školství v našich obcích – fungování ZŠ a MŠ z pohledů zřizovatelů, výměna 

zkušeností 
11) Různé 
12) Diskuse a závěr 

 
Bod 1) Zahájení 
 

Předseda DSOT Roman Forfera přivítal přítomné a požádal pana Petra Hořeního, aby informoval 
o dění v obci Horní Podluží.  
Pan Hoření přivítal přítomné a informoval o dění v Horním Podluží a plánovaných akcí – 
výstavba nové mateřské školy – již vydané stavební povolení – čeká se na vypsání dotačního 
titulu, hotová studie na výstavbu centra obce – nová budova obecního úřadu s poštou a 
knihovnou, nová hasičská zbrojnice, plánuje se zadání projektové dokumentace. Dále představil 
plány na zasíťování lokality pro rodinné a bytové domy nad bývalým nádražím a v této 
souvislosti problémy s SVS ohledně připojení na vodovod. Je připravena stavba chodníku od 
„paneláku na křižovatku do obce“. 
 
Bod 2) Schválení programu 
 
Předseda DSOT Roman Forfera seznámil přítomné s navrženým programem. Z řad zástupců 
DSOT nebyl podán žádný návrh na rozšíření programu.  
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Usnesení č. 28/2022 
Přítomní členové DSOT schválili předložený program bez připomínek.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 7  proti: 0  zdrželi se: 0  
 
Bod 3) Orgány svazku po komunálních volbách- volba předsedy, místopředsedy, kontrolní 
komise, případně tajemníka  
 
Předseda DSOT Roman Forfera informoval o volbě předsedy, místopředsedy, kontrolní komise a 
tajemníka. Vybídl přítomné starosty k nominaci na předsedu. 
 
Usnesení č. 29/2022 
DSOT schvaluje za předsedu svazku pana Romana Forferu.  
 

Výsledek hlasování:  pro:7   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Předseda DSOT Roman Forfera navrhl na místopředsedu svazku paní Adélu Macháčkovou. 
 
Usnesení č. 30/2022 
DSOT schvaluje za místopředsedu svazku paní Adélu Macháčkovou.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 7   proti: 0   zdrželi se: 0  
  
Předseda DSOT Roman Forfera navrhl členy kontrolní komise pana Petra Hořeního, pana 
Jaromíra Nepovíma a pana Jiřího Suchardu. 
 
Usnesení č. 31/2022 
DSOT schvaluje členy kontrolní komise svazku pana Petra Hořeního, pana Jaromíra Nepovíma a 
pana Jiřího Suchardu 
 
Výsledek hlasování:  pro: 7   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Předseda DSOT Roman Forfera navrhl, aby funkce tajemníka byla i nadále neobsazená 
 
Usnesení č. 32/2022 
DSOT schvaluje neobsazenou funkci tajemníka svazku. 
 
Výsledek hlasování:  pro: 7   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Předseda DSOT Roman Forfera informoval o hlasování a počtu hlasů. Každý představitel obce 
má jeden hlas, bez ohledu na počet obyvatel. 
Starosta Josef Zoser navrhl odměnu pro pana Romana Forferu za práci ve svazku v uplynulém 
období. Dar v hodnotě do 10.000,-Kč dle jeho výběru. 
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Usnesení č. 33/2022 
DSOT schvaluje odměnu pro pana Romana Forferu formou hmotného daru v hodnotě 10.000,-
Kč. 
 
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 1  
 
Bod 4) 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. 
Pan Roman Forfera dostal za úkol prověřit nabídku na pořad Cyklotoulky DSO Tolštejn u paní 
Kárové z DMO Lužické hory. 
Na příštím svazku budou probrány rozvojové dokumenty svazku. 
 
Usnesení č. 34/2022 
DSOT schvaluje kontrolu zápisu a plnění usnesení včetně úkolů z minulého zasedání svazku.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 7   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Bod 5) Finance 
- provedená rozpočtová změna – energetický management 
 
Předseda DSOT Roman Forfera informoval o obdržení financí od Ministerstva průmyslu a 
obchodu na dotaci energetického managementu, je uzavřená smlouva o dílo s vybraným 
dodavatelem MAS ČESKÝ SEVER, z.s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf.  
Navrhl schválit rozpočtovou změnu, která již byla provedena a souvisí s příjmy a výdaji 
(obdržená dotace, proplacená zálohová faktura). K provedení měl předseda mandát již 
z minulého zasedání DSOT, nyní je potřeba rozpočtovou změnu schválit. 
 
Usnesení č. 35/2022 
DSOT schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2022 
 
Výsledek hlasování:  pro: 7   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
- čerpání rozpočtu 1-11/2022+rozbor financování 
 
Předseda DSOT Roman Forfera informoval o čerpání rozpočtu 1-11/2022. Seznámil členy 
s jednotlivými položkami rozpočtu a jejich čerpáním, vysvětlil novým členům čím se svazek 
nejen rozpočtově zabývá.  
 
Usnesení č. 36/2022 
DSOT schvaluje čerpání rozpočtu 1-11/2022.    
 

Výsledek hlasování:  pro: 7   proti: 0   zdrželi se: 0  
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- návrh členských příspěvků pro r. 2023 
 
Předseda DSOT Roman Forfera informoval o návrhu členských příspěvků na příští rok. Probíral 
příspěvky obcí svazku, jaké byly v historii a jaké jsou teď. 
Starosta Josef Zoser přišel s návrhem, že by město Varnsdorf mohlo platit větší příspěvek. 
Pan Jan Šimek uvedl, že je ve funkci starosty krátkou dobu a že se seznamuje s dalšími věcmi a 
proto by zatím částku ponechal. 
     
Usnesení č. 37/2022 
DSOT schvaluje příspěvky na příští rok ve stejné výši jako v r. 2022.   
 

Výsledek hlasování:  pro: 7   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
-schválení rozpočtu na rok 2023 
 

Předseda DSOT Roman Forfera informoval o návrhu rozpočtu na příští rok, vysvětlil jednotlivé 
položky a doporučuje rozpočet schválit. 
 
Usnesení č. 38/2022 
DSOT schvaluje rozpočet na rok 2023, závazným ukazatelem je paragraf. 
 

Výsledek hlasování:  pro: 7   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
-předběžný souhlas k provedení rozpočtových změn od poslední VH do konce roku 2022 
 
Předseda DSOT Roman Forfera žádá členy o vydání předběžného souhlasu k provedení 
rozpočtových změn od poslední VH do konce roku 2022, pokud by se vyskytla nečekaná 
rozpočtová událost.  
 
Usnesení č. 39/2022 
DSOT vyslovuje předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření od konání 
poslední valné hromady do konce r. 2022 s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předložena 
svazku na první valné hromadě roku 2023. 
 

Výsledek hlasování:  pro: 7   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Bod 6) Nabídka firmy Atlas software – právní systém Codexis a manažer datových 
schránek 
 
Předseda DSOT Roman Forfera informoval o nabídce firmy Atlas sofware. Nabízí právní systém 
Codexis. Z diskuze vyplynulo, že většinou obce využívají právní pomoc přes Svaz měst a obcí, 
přes jejich právní poradnu, případně mají svého najatého právníka. Dle diskuze je manažer 
datových schránek je pro velikosti našich obcí zbytečná záležitost. 
 

Usnesení č. 40/2022 
DSOT schvaluje nepořízení právního systému Codexis a Manažera datových schránek. 
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Výsledek hlasování:  pro: 7   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Bod 7) Doména www.tolstejn.cz  - prodloužení 
 
Předseda DSOT Roman Forfera informoval o doméně Svazku obcí Tolštejn – www.tolstejn.cz . 
Proběhla diskuse o nákladech na vedení domény a o potřebě její prodloužení, která může být od 
jednoho roku až po 10 let. 
 
K uvedenému tématu byl zadán úkol pro pana Romana Forferu – pohlídat webhosting.  
 
Usnesení č. 41/2022 
DSOT schvaluje prodloužení vedení domény www.tolstejn.cz na 10 let za 3990,- Kč. 
 
Výsledek hlasování:  pro: 7   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Bod 8) Lávka Šébr – údržba, běžná mostní prohlídka 
 

Předseda DSOT Roman Forfera informoval o kontrole a úklidu lávky a jejího okolí. Proběhla 
diskuse o lávce a její údržbě, kdy se jednotlivé obce podle rozpisu střídají v běžné údržbě (úklid 
nepořádku, čištění svodnic a horských vpustí apod.).  
Starosta Josef Zoser seznámil pana Jana Šimka s celou historií a průběhu povolování a výstavby 
lávky na vrcholu Šébru. 
Dle mostní prohlídky byly všechny závady odstraněné při poslední údržbě provedená začátkem 
listopadu Rybništěm. Mostní prohlídka se musí provádět každý rok s ohledem na dřevěnou 
konstrukci lávky. 
 
K uvedenému tématu byl zadán úkol pro pana Romana Forferu poslat tabulku panu Janu 
Šimkovi na kontroly lávky. Odkaz zde : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bFJNMcdqvZn4JVV7Bv8mFj8_6v3zJQ3U/edit?usp=sh
aring&ouid=109338525500822835999&rtpof=true&sd=true  
 
Bod 9) Virtuálně obcemi  
 
Předseda DSOT Roman Forfera informoval členy DSOT o této službě, veškeré informace zaslal 
všem do e-mailu. Platí se 300,-Kč  na obec z rozpočtu svazku. 
 
 K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány 
žádné úkoly. 
 
Bod 10)  Školství v našich obcích – fungování ZŠ a MŠ z pohledů zřizovatelů, výměna 
zkušeností 
 
Starosta ing. Jan Machač informoval o současné situaci se ZŠ ve Chřibské, mají velký problém 
s žáky na druhém stupni. Žáci odcházejí na jiné školy. Mají 90 dětí prezenčních a 110 dětí má 
individuální učivo.  
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Budou vyhlašovat výběrové řízení na ředitele školy, musí dát jasné zadání, jak by měla škola 
v budoucnosti fungovat. 
 
Starosta ing. Roman Forfera informoval o situaci v Rybništi. Mají kompletní první stupeň (2 x 
spojená třída a jedna samostatná), mateřskou školu a družinu v jedné budově včetně tělocvičny, 
kuchyně a jídelny. Občas je problém s počtem dětí, do Rybniště dojíždějí i děti z okolních obcí a 
měst. Zatím vše funguje a to i díky paní ředitelce. 
 
Starosta Josef Zoser v Jiřetíně informoval o situaci v Jiřetíně pod Jedlovou, kde zrušili školu a 
udělali z toho ubytovnu, v přízemí je mateřská škola kde je 21 dětí. Není zde kuchyň, obědy se 
dováží ze školy z Dolního Podluží, velmi si obědy chválí. 
 
Starostka ing.Adéla Macháčková informovala o škole v Dolním Podluží. Je to spádová škola pro 
tři obce, mají základní školu první i druhý stupeň a samostatnou mateřskou školu, kde jsou dvě 
třídy. 
 
Pokračuje debata o školách, třídách, počtu dětí a učitelském sboru. 
 
Starosta Jan Šimek informoval, že ve Varnsdorfu není podstav ani přeplnění jak základních tak 
mateřských škol.  
 
K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány 
žádné úkoly. 
 
 
Bod 11) Různé  
 
Předseda DSOT krátce informoval o destinačním fondu Lužických hor (DMO), v kterém jsou 
některé obce svazku zapojeni. K vysvětlení aktivit DMO pozve paní Károvou (výkonná ředitelka 
DMO) na příští zasedání. Proběhla diskuse k tématu. 
 
K uvedenému tématu byl zadán úkol pro pana Romana Forferu pozvat paní Károvou na jednání 
svazku. 
 
Bod 10) Diskuse a závěr 
Předseda DSOT Roman Forfera informoval o probíhajícím odpadovém projektu s dotazy na 
zapojení podnikatelů do odpadového hospodářství obcí. V žádné členské obci nejsou podnikatelé 
do OH obce zapojeni. Jedná se především o „zneužívání“ systému separovaných odpadů 
některými podnikateli. 
Starosta Josef Zoser informoval o zimním sportovním areálu v Jiřetíně pod Jedlovou, uvažuje se 
o sedačkové lanovce na Jedlovou. 
 
Předseda poděkoval přítomným za účast na zasedání.  
 
 
Jednání bylo ukončeno v 11.20 hod. 
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Ing. Roman Forfera 
předseda DSOT 
 
V Horním Podluží dne 08. 12. 2022  
 
 
Zapsala: Renáta Mikelová  

 

 


