
Dobrovolný svazek obcí Tolštejn 

1 

 
Zápis z Valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konané dne 17. 12. 2021 

od 8:30 hodin na MěÚ Varnsdorf 

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

Adéla Macháčková  
 

Omluveni:  Jan Machač, Ing. Jan Drozd  
 
Hosté:    
 
 
Program: 

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT 
4) Finance  -    výše členských příspěvků na r. 2022 

- schválení rozpočtu na r. 2022 
- předběžný souhlas k provedení rozpočtových změn od poslední VH do 

konce roku 2021 
- dílčí přezkum hospodaření  
- čerpání rozpočtu za 1-11/2021 

5) Propagační předměty z dotace MMR 
6) Lávka Šébr vs. 110 kV do výběžku z České Lípy 
7) Různé    -     odpady – „třídící sleva“, společná firma, …  

- přímé autobusové spojení Rumburk – Varnsdorf – Praha  
8) Diskuse a závěr 

 
 
 
Bod 1) Zahájení 
 

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera přivítal přítomné a vyzval starostu Varnsdorfu k podání 
informací z dění ve městě a na radnici. Starosta Solloch informoval, že letos poprvé se na ZM 
schválil rozpočet už v prosinci a hospodařit budeme s více než 500 mil. Kč. Některé akce 
přechází z minulých let, počítáme s tím, že příští rok v létě se otevře Hrádek včetně restaurace a 
úprav okolí, parkoviště. Další velká akce je novostavba mateřské školky na ul. Západní. 
Rekonstrukce náměstí je také priorita, čekali jsme, až budou hotové sítě, nyní se čeká na projekt. 
Sportovní hala – také čekáme na projekt, stejně jako u rekonstrukce a dostavby tělocvičny ZŠ 
Východní. Další akcí bude projektová dokumentace na rekonstrukci divadla. Vyloučená lokalita 
na Kovářské a Žitavské – objekty koupil soukromník, nájemníky vystěhoval a objekty opravuje. 
Městský objekt – ubytovna na ul. T. G. M. se nyní rekonstruuje. Ukončili jsme spolupráci 
s Agenturou pro sociální začleňování. Nemocnice Varnsdorf - je tam LDN, několik ambulancí. 
Očkují tam, nově dělají PCR testy.  
 



Zápis ze zasedání Svazku obcí Tolštejn, konané dne 17. 12. 2021 

2 

 
Bod 2) Schválení programu 
 

Předseda DSOT Ing. Roman Forfera seznámil přítomné s navrženým programem a s jeho 
rozšířením o bod čerpání rozpočtu za 1-11/2021. Z řad zástupců DSOT nebyl podán žádný další 
návrh na rozšíření programu, jednání tedy bude probíhat podle předem zaslaného programu s 
rozšířením.  
 
Usnesení č. 30/2021 
DSOT schvaluje program zasedání.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 5   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. Lávka na Šébru nyní nepotřebuje údržbu, až to bude potřeba, dáme 
pokyn dalšímu členu svazku, poslední kontrolu provedl Jiřetín pod Jedlovou.  
 
Usnesení č. 31/2021 
DSOT schvaluje kontrolu zápisu a plnění usnesení včetně úkolů z minulého zasedání svazku.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
  
Bod 4) Finance – čerpání rozpočtu za 1-11/2021 
 
Předseda DSOT Ing. Roman Forfera předložil čerpání rozpočtu za prvních 11 měsíců roku 2021. 
Podrobněji okomentoval některé položky.  
 
Usnesení č. 32/2021 
DSOT schvaluje čerpání rozpočtu 1-11/2021.  
 

Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Bod 4) Finance – výše členských příspěvků 
 
Předseda DSOT Ing. Roman Forfera předložil návrh členských příspěvků pro rok 2022. 
Navrhuje stejnou výši jako v r. 2021.  
 
Usnesení č. 33/2021 
DSOT schvaluje výši členských příspěvků na r. 2022 podle předloženého návrhu. (viz příloha 
zápisu) 
 

Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 

Bod 4) Finance – schválení rozpočtu na rok 2022 
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Předseda předložil k projednání rozpočet svazku na r. 2022. Počítá zhruba se stejnými 
položkami, jako v právě končícím roce, i když si je vědom, že na výdajové straně může být opět 
ovlivněn COVIDem. Doplněno - webové stránky a propagace svazku – 31.000 Kč. Starosta 
Hoření navrhuje investovat do nového oblečení na Tolštejnské slavnosti. Může to být řešeno 
přesunem peněz v průběhu roku, až budeme znát cenu.  
 
Usnesení č. 34/2021 
DSOT schvaluje rozpočet na rok 2022, závazným ukazatelem je paragraf. (viz příloha zápisu) 
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Úkol: P. Hoření zajistí vhodnou švadlenu, která ušije oblečení pro starosty na Tolštejnské 
slavnosti.  
 
 

Bod 4) Finance – předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových změn od 
poslední VH do konce r. 2021 
 
Předseda žádá členy DSOT o předběžný souhlas, kdyby se do konce roku vyskytla nějaká 
nečekaná rozpočtová událost. Určitě počítáme s rozpočtovou změnou na dotaci z MMR, která 
bude zapracována s případnou další změnou.  
 
Usnesení č. 35/2021 
DSOT vyslovuje předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření od konání 
poslední valné hromady do konce r. 2021 s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předložena 
svazku na první valné hromadě roku 2022. 
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Bod 4) Finance – dílčí přezkum hospodaření 
 
Předseda seznámil s dílčím přezkumem hospodaření. Jako již tradičně je závěr bez „chyb a 
nedostatků“.  
 
K uvedeným tématům nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány 
žádné úkoly. 
 
 
Bod 5) Propagační předměty z dotace MMR 
 

Předseda informoval o počtu propagačních předmětů a rozdělení do obcí a do informačních 
center. Část předmětů zůstává u předsedy a bude předána při předání funkce dalšímu předsedovi. 
Celkově bylo pořízeno 3000 ks skládačky Tolštejn, 3000 ks pohledů, 1000 ks papírových tašek, 
1400 ks propisek, 1000 ks bločků A5.  
Rozdělení navrhuje následovně : do každé obce bude dodáno 150 ks letáků, 200 ks pohledů, 100 
ks papírových tašek, 150 ks propisek, 100 ks bločků. Do informačních středisek bude dodáno 
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300 ks skládaček, 400 ks pohledů a 50 ks propisek. Obdrží informační středisko ve Varnsdorfu, 
v Jiřetíně pod Jedlovou, ve Chřibské a v Krásné Lípě. 
 
K uvedeným tématům nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány 
žádné úkoly. 
 
 
Bod 6) Lávka Šébr vs.110 kV do výběžku z České Lípy 
 
Předseda informoval, že proběhlo jednání v Libereckého kraje kvůli cyklostezce od dokončené 
cyklostezky u lávky na „Šébru“ směrem na Novou Huť, přítomni byli i zástupci z ČEZu. Podle 
projektu nového vedení 110 kV by se měl úsek od Svoru (zaústění do lesa) po zatáčku I/9 u 
odbočky na „točnu“ (začátek nově vybudované cyklostezky v rámci akce „Lávka na Stožeckém 
sedle“) vést v zemi. Toto vedení by mělo mít po celé své délce obslužnou komunikaci. Liberecký 
kraj vyčkával s projektováním cyklostezky (pozastavil rozpracovaný projekt nové cyklostezky 
na Novou Huť) právě kvůli záměru ČEZu. Nicméně stavba ČEZu (bude-li) je plánována až na 
roky 2025 a dál. Nyní se spíš jedná o tom, aby vybudovaná cyklostezka a připravovaná stavba 
ČEZ vzájemně nekolidovali a mohli si spíš vzájemně pomoci. Zástupci ČEZ byli dost 
překvapeni předsedovým popisem situace v místě stavby a nepřístupností terénu. Kabelové 
vedení je plánované směrem do svahu nad stávající cyklostezkou „Plynárenská“. O projektu na 
vedení 110 kV se stále jedná.  
 
K uvedeným tématům nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány 
žádné úkoly. 
 
Bod 7) Různé  
 
– odpady – „třídící sleva“, společná firma, … 
 

Předseda informoval o zákonném poplatku týkající se odpadů a třídící slevě pro příští rok. Menší 
obce by si měly prověřit, zda-li se jim vyplatí uplatňovat třídící slevu i na velkoobjemový odpad. 
Starostka Macháčková - u nás je to stabilizované, dokud se cena nevyšplhá nad 800 Kč, nebudu 
se do tohoto zapojovat. U chalupářů to řešíme odpadovou nádobou na chalupu, ne na osobu. Na 
zimu umíme pronajmout popelnici. V Jiřetíně budou chalupáře a nedostupné lokality řešit 
odpadovými pytli. Příští rok to spočítají a uvidí.  
Dále předseda informoval o vývoji a postupu prací na projektu „společné firmy“ s tím, že je 
zpracovaná analýza, kterou bude potřeba zkontrolovat a následně dojde k práci na návrhové 
části. 
Dále probíhala debata na téma ceny pronájmů u obecních bytů.  
 
Úkol: Předseda zajistí aktualizaci cenové mapy pozemků, nájmů bytů.  
 
– přímé autobusové spojení Rumburk – Varnsdorf - Praha 
 

Předseda informoval o zrušení spojů do Prahy, které zajišťovala společnost Quick bus. Starosta 
Solloch sdělil, že od pondělí byla část spojů doplněna, dále rada ústeckého kraje jedná o dalším 
posílení. Situace je nyní špatná.  
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Starosta Kaprálik - není přímé spojení z Dolního a Horního Podluží a Jiřetína do Rumburku. 
Předseda sdělil, že se to nedávno někde projednávalo, ale bohužel je malá poptávka. Dle jeho 
názoru je Šluknovský výběžek slušně dopravně zajištěn.  
 
Bod 8) Diskuse a závěr 
 

Ing. Forfera poděkoval přítomným za účast na zasedání a informoval, že termín dalšího jednání 
bude v březnu. 
 
Jednání bylo ukončeno v 10:20 hod. 
 
Ing. Roman Forfera 
předseda DSOT 
 
Přílohy: 
1. Rozpočet na rok 2022 
2. Výše členských příspěvků na r. 2022 
3. Dílčí přezkum hospodaření 
 
Ve Varnsdorfu dne 17.12.2021   Zapsal: L. Šepsová 


