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Zápis z Valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konané dne 17. 02. 2023 

od 8:30 hodin na Obecním úřadě v Dolním Podluží 

 
 
Přítomni:  Roman Forfera, Josef Zoser, Petr Hoření, Jan Šišulák, Adéla Macháčková, Jan Drozd 
Omluveni : zástupci Chřibské 
Hosté : Jan Šimek (město Varnsdorf), Michal Svoboda (MAS Český Sever) 
 
Program: 

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Kontrola zápisu, plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání DSOT 
4) Finance  -     inventarizační zpráva za rok 2022 

- čerpání rozpočtu 1-12/2022 
5) DMO Lužické hory – Marie Kárová, představení DMO + aktivity   
6) Energetický management – informace o průběhu projektu  
7) Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima - SECAP – žádost o dotaci a vstup 

DSO do Paktu starostů 
8) Memorandum o spolupráci na aktivitách projektu OwnYourSECAP 
9) Strategické plánování dlouhodobě udržitelných smart řešení pro energetickou 

odolnost obcí, měst a regionů 
10) Rozvojové dokumenty DSOT z r. 2021 (voda v krajině, odpady, cyklotrasy, senioři) 
11) Lávka Šébr – rozpis údržby pro rok 2023 
12) Svaz města a obcí ČR – nominace do Rady svazu  
13) Tour de Feminin – žádost o příspěvek  
14) Sportovní hry škol – termín her ? 
15) Ukliďme Česko – sobota 1. dubna 
16) Různé 
17) Diskuse a závěr 

 
Bod 1) Zahájení 
 

Předseda DSOT Roman Forfera přivítal přítomné a předal slovo starostce Ing. Adéle 
Macháčkové. Starostka informovala o základní škole, o projektu plánované vestavby k rozšíření 
kapacity školy a stručně popsala současnou situaci. Informovala o místním sportovním areálu, 
jeho plánované rekonstrukci. Další informace se týkala místní kulturní památky, Hrobky Brass, 
současně dokončených údržbových prací, plánovaných prací k jejímu dokončení a dokončených 
oprav všech křížků na území Dolního Podluží. Dále otevřela diskuzi ohledně uzavření přívodu 
vody z Velkého rybníka, v souvislosti s ukončením provozu Velvety Varnsdorf, kterým byla 
zajišťována dodávka vody do sportovního areálu v Dolním Podluží. Starosta Horního Podluží 
přidal připomínku ohledně stavu Velkého rybníka a nedostatků, které mohou způsobit problémy 
ostatním obcím.  
 
Bod 2) Schválení programu 
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Předseda DSOT Roman Forfera seznámil přítomné s navrženým programem. Navrhl bod na 
rozšíření programu o přistoupení DSOT k paktu starostů.  
 
Usnesení č. 01/2023 
Přítomní členové DSOT schválili rozšířený 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 Roman Forfera informoval přítomné o stavu plnění usnesení a úkolů z minulého 
jednání DSOT. 
 
Usnesení č. 02/2023 
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 
 - inventarizační zpráva za rok 2022 
 
Předseda DSOT Roman Forfera informoval o inventarizaci majetku a předložil členům 
inventarizační zprávu k nahlédnutí. Zároveň krátce informoval o dokončeném auditu za rok 
2022, který byl bez vad a nedostatků v hospodaření DSOT. 
 
Usnesení č. 03/2023 
DSOT schvaluje inventarizační zprávu za rok 2022. 
 
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
- čerpání rozpočtu 1-12/2022 
 
Předseda DSOT Roman Forfera informoval o čerpání rozpočtu 1-12/2022 a podrobněji 
okomentoval některé položky. 
 
Usnesení č. 04/2023 
DSOT schvaluje čerpání rozpočtu 1-12/2022.    
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
  
Bod 5) DMO Lužické hory – Marie Kárová, představení DMO + aktivity 
 
Předseda DSOT Roman Forfera přivítal a předal slovo Marii Kárové, která informovala o 
zkratce DMO. Nastínila úlohu DMO - marketing, management. Shrnula činnost DMO za rok 
2022 a předala informaci starostům. Cílové skupiny činnosti DMO - děti, senioři. Zmínila účast 



Zápis ze zasedání Svazku obcí Tolštejn, konané dne 17. 02. 2023 

 

3 

na veletrzích, která přináší reklamu a propagaci území. Roman Forfera vznesl dotaz na nativní 
reklamu, paní Kárová podala vysvětlení a promluvila o výsledných efektech reklamy. Promluvila 
i k propagaci v časopise, který bývá k nalezení v knihovnách, kde Roman Forfera ocenil 
přístupnost reklamy i pro skupinu občanů, která nemá vztah nebo přístup k internetovým sítím. 
Dále uvedla televizní projekty, které se realizují ve spolupráci s krajem a přislíbila zaslat 
informaci k možnosti shlédnutí v televizi. Navrhla možnost pořadu z Tolštejnského regionu, 
informovala o následujících projektech a nabídla možnost stánku DMO na obecních akcích, 
představila produkty DMO. Představila spolupráci s CK Foltýnová, která realizuje zájezdy do 
oblasti Lužických hor a turistické noviny pro rok 2023 v české i německé verzi. Logo DMO 
Lužické hory předěláno z důvodu neakceptace v Německu, přání zveřejnit na stránky DSO a 
stránky obcí. 
Dotazy na paní Károvou zazněly z úst Romana Forfery. Kolik lidí pracuje v DMO, jaká je 
organizační struktura, v jakých podmínkách pracuje DMO Lužické hory, oblast, jakou zabírá 
DMO svou spoluprací. Paní Kárová stručně dotazy zodpověděla, předala zúčastněným i tištěné 
materiály a nabídla informace i zaslat, případně je lze získat zde : http://www.luzihory.cz/ . 
Z podnětu pana Zosera se paní Kárová zmínila i o podstávkových domech a akcích, která 
v dohledné době na dané téma proběhnou. Předseda DSO domlouval termín cyklotoulek 
v oblasti Tolštejnského regionu, který bude v prvním týdnu v srpnu, podrobnosti ke scénáři atp. 
dohodne předseda s p. Károvou. 
 
K uvedenému tématu nebyla přijata žádná opatření, rozhodnutí ani usnesení, nebyly zadány 

žádné úkoly. 

 

Bod 6) Energetický management – informace o průběhu projektu 
 
Předseda DSOT Roman Forfera přivítal příchozího Michala Svobodu z MAS Český Sever.  
Ing. Roman Forfera informoval zúčastněné o průběhu projektu – energetického managementu, 
zhodnotil přínos programu, podle dosavadních zkušeností a zmínil nedostatky. Dotace byla v r. 
2022 obdržena a zároveň byla proplacena zhotoviteli – MAS ČS a software byl uhrazen 
zapsanému spolku Otevřená města. V prosinci bylo požádáno o prodloužení termínu dokončení 
projektu, načež Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo změnové rozhodnutí s posunem 
termínu na 31.3.2023 s doložením Závěrečné zprávy do konce dubna. V lednu byla odeslána 
průběžná monitorovací zpráva na MPO.  
Pan Svoboda informoval o vývoji programu do budoucna a představil všechny jeho plánované 
novinky. Uvedl cíl studie a seznámil přítomné s výstupy, které očekává. Zároveň předložil 
zprávu, v které shrnul aktivity v energetice, které jsou probírány na dnešním zasedání svazku. 
Zpráva bude přílohou zápisu. 
 
Bod 7) Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima – SECAP- žádost o dotaci a vstup 
DSO do paktu starostů 
 
Michal Svoboda informoval o žádosti o dotaci na akční plán pro udržitelnou energetiku a klima, 
tzv. SECAP. Svým způsobem jsme se jednotlivé obce k vytvoření SECAPu zavázali tím, že jsme 
jednotlivě vstoupili do paktu starostů. Momentálně jde o to, kdo by měl SECAP „pořídit“. Na to, 
aby každá obec dělala svůj SECAP, jsme příliš malé obce. U nás dává smysl, udělat SECAP jako 
svazek včetně Varnsdorfu, který by případně mohl zhotovit SECAP sám (je dostatečně velký). 
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Z diskuze vyplynulo, že se žadatelem o dotaci na SECAP stane DSO Tolštejn. Aby mohl žádat, 
musí i samotný DSO přímo do „Paktu starostů a primátorů“ vstoupit. 
 
Usnesení č. 05/2023 
DSOT schvaluje vstup Dobrovolného svazku obcí Tolštejn do Paktu starostů a primátorů. 
 
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
V rámci žádosti se dá získat dotace na samotné zpracování SECAPu, k tomu je potřeba udělat 
jeden „Místní den pro klima a energii“, obě tyto aktivity mohou být podpořeny až z 80 % ze 
Státního fondu životního prostředí. Dále je možno žádat o finance na zaměstnance, který může 
být zaměstnán na celý či částečný úvazek a jeho prací by mělo být „příprava SECAPu a následná 
realizace opatření z něj vycházející“. Tento pracovník je hrazen z dotace max. z 50 %. Ohledně 
potřeby zaměstnaní pracovníka se vedla diskuze, kdy na malém městě či obci je potřeba tohoto 
člověka „sporná“, Varnsdorfu to naopak dává smysl s ohledem na množství odborů na úřadě a 
nemovitostí ve vlastnictví města. 
Závěrem diskuze předseda ještě doporučil podrobněji prostudovat podmínky dotace a 
výběrového řízení na dodavatele služeb, následně zvážit částku, o kterou se dá v rámci dotace 
žádat, a zároveň potřebu vytvoření pracovního místa. Nicméně by nechal schválit podání žádosti 
o dotaci.  
 
Usnesení č. 06 /2023 
DSOT schvaluje podání žádosti do výzvy č. 8/2022 v rámci Národního programu Životního 
prostředí 
 
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Bod 8) Memorandum o spolupráci na aktivitách projektu OwnYourSECAP 
 

Michal Svoboda seznámil s konzultačním projektem OwnYourSECAP, který zpracovává 
společnost SEVEn. Projekt je podpořen přímo z Evropy v rámci projektu LIFE. V rámci 
spolupráce bychom měli od partnera SEVEn 450 hodin konzultací zdarma. Předseda předložil 
memorandum, které je kvůli tomu třeba uzavřít. Neplynou z něj žádné závazky ani žádné 
spolufinancování. S ohledem na plán vytvořit vlastní SECAP si předseda myslí, že bude tato 
spolupráce přínosná a doporučuje memorandum schválit. Memorandum je přílohou zápisu. 
 
Usnesení č. 07/2023 
DSOT schvaluje podpis memoranda o spolupráci se společností SEVEn, The Energy Efficiency 
Center, z.ú. 
 
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Bod 9) Strategické plánování dlouhodobě udržitelných smart řešení pro energetickou 
odolnost obcí, měst a regionů 
 



Zápis ze zasedání Svazku obcí Tolštejn, konané dne 17. 02. 2023 

 

5 

Předseda DSOT Roman Forfera informoval o uzavření spolupráce s Universitou Jana 
Evangelisty Purkyně na projektu s názvem „Strategické plánování dlouhodobě udržitelných 
smart řešení pro energetickou odolnost obcí, měst a regionů (jako nástroj pro zvládání rizik)“. 
Universita podala žádost o dotaci. Výstupem by mohl být „Strategický plán energetické 
udržitelnosti“, tedy další střípek do energetické mozaiky, které se DSOT v poslední době věnuje. 
O případné navázání spolupráce a výstupech budou členové DSOT informováni. 
 
Bod 10) Rozvojové dokumenty DSOT z r. 2021 (voda v krajině, odpady, cyklotrasy, 
senioři) 
 
Předseda DSOT Roman Forfera informoval o rozvojových dokumentech, které byly vytvořeny 
v r. 2021 v rámci dotace DSO SEVER pro celý výběžek. Jedná se o : 
1 - Rozvojový plán odpadového hospodářství 2021+,  
2 - Bezpečná cyklodoprava v území mikoregionu Tolštejn,  
3 - Retenční potenciál území Svazku obcí s dopadem na zásobování pitnou vodou a  
4 – Plnohodnotný život seniorů v území svazku obcí  
 
Předseda doporučuje dokumenty schválit, elektronicky budou rozeslány současně se zápisem. 
 

Usnesení č. 08/2023 
DSOT schvaluje strategické rozvojové dokumenty DSOT z r. 2021 z oblastí odpadů, vody 
v krajině, cyklodopravy a životu seniorů. 
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Bod 11)  Lávka Šébr – rozpis údržby pro rok 2023 
 
Předseda DSOT Roman Forfera informoval o systému údržby lávky a předložil rozpis údržby a 
mostní prohlídky na rok 2023. K uvedené problematice se vyjádřili i ostatní starostové a sdělili si 
zkušenosti z předchozích kontrol.  
Prakticky se jedná o vizuální kontrolu samotné lávky, jestli někde na první pohled není patrná 
závada v podobě uvolněných či chybějících šroubů nebo jiné poškození konstrukce, zábradlí 
apod.. Dále odstranění cizích předmětů z lávky (reklamy, visací zámky apod.). Dále je potřeba 
projít celou trasu nově vzniklých stezek vedoucích do čtyř směrů od lávky, vyčistit po trase 
svodnice od naplaveného štěrku či listí. Dále vyčistit tzv. horské vpusti a případně i propustky na 
stezkách a také pod lávkou za krajnicí vedle jízdního pruhu směrem do Jiřetína pod Jedlovou na 
silnici č. I/9. Rovněž se sbírají odpadky v okolí lávky a stezek a je potřeba zkontrolovat stav 
dvou odpočinkových míst s naučnými tabulemi a mapami. Po dokončení se zapíší informace o 
prohlídce a údržbě do sdílené tabulky zde : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bFJNMcdqvZn4JVV7Bv8mFj8_6v3zJQ3U/edit#gid=1
080132784 . V případě zjištění závady na konstrukci lávky je ještě potřeba kontaktovat předsedu 
DSOT např. na mailu starosta@obecrybniste.cz a sdělit mu svá zjištění.  
 
Bod 12)  Svaz města a obcí ČR – nominace do Rady svazu 
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Předseda DSOT Roman Forfera informoval o opětovné nominaci Dolního Podluží do Rady 
svazu měst a obcí. Před čtyřmi lety se podařilo získat jedno místo v Radě svazu za okres Děčín 
právě pro Dolní Podluží, paní starostka Macháčková je i nadále ochotná pracovat v Radě a 
žádost o svou nominaci členům SMOČR již rovněž rozeslala mailem. Formulář s podepsanou 
nominací od některých členů byl paní starostce předán s tím, že další podporu může sama získat 
v rámci zasedání Sdružení pro rozvoj Šluknovska, které je plánováno na 10.3. ve Varnsdorfu. 
 
Bod 13)  Tour de Feminin – žádost o příspěvek 
 
Předseda DSOT Roman Forfera informoval o přijaté žádosti o příspěvek na tradiční cyklistický 
závod. Požadavek je 40 000,- Kč. Připomněl, že v minulosti bylo vytknuto tehdejšímu pořadateli 
Tour panu Víchovi, že z našich obcí získává příspěvek vlastně třikrát. Každá obec většinou 
přispívala přímo, dále přispíval svazek a také SPRŠ (svazek funguje díky členským příspěvkům 
od obcí a SPRŠ funguje zase díky příspěvku svazku). Tehdy bylo panu Víchovi doporučeno, aby 
si od obcí požádal o vyšší příspěvek a od svazku od té doby již příspěvek nedostával. 
K uvedenému proběhla krátká diskuze s doporučením vyhovět žádosti. 
 

Usnesení č. 09/2023 
DSOT schvaluje příspěvek 40 000,- Kč na cyklistický závod Tour de Feminin a pověřuje 
předsedu DSOT k provedení rozpočtové změny. 
 

Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
 
Bod 14)  Sportovní hry škol – termín her ? 
 
Předseda DSOT Roman Forfera požádal o vyjádření starostku Dolního Podluží, z důvodu 
nejvyššího počtu žáků ve škole a vyzval jí k předložení návrhu termínů v druhé polovině května. 
Informoval zástupce Varnsdorfu o hrách a o tom, že z Varnsdorfu se účastní jedna škola, výběr 
ponecháváme na Varnsdorfu. Připomněl, že poslední dobou se účastnila ZŠ Východní, protože 
měla zájem a nikoliv proto, že jí to někdo nařídil.  
 
K uvedenému tématu byl zadán úkol pro Adélu Macháčkovou– předložit navrhované termíny ke 

konání sportovních her ideálně do konce února.  
 

 
Bod 15)  Ukliďme Česko – sobota 1. dubna  
 
Předseda DSOT Roman Forfera informoval o dobrovolnické akci a termínu. Požádal ostatní o 
předání zkušeností, což spustilo velkou debatu o (ne)ochotě spolupráce občanů s organizátory 
dobrovolných akcí. Mimo Varnsdorfu se této akce nikdo z přítomných obcí oficiálně neúčastní. 
 
Bod 16) Různé  
 
Předseda DSOT Roman Forfera  předal slovo ostatním.  
 
Slovo si vzal Josef Zoser - téma Tolštejnské slavnosti, navrhuje určité změny do budoucna. 
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Dále se diskutovalo o vhodném termínu (v současné době je to druhá sobota v srpnu – letos 12. 
srpna) a místě konání. Srpnový termín není špatný s ohledem na menší množství „obecních 
slavností“ ve výběžku, které se většinou odehrávají v červnu, kdy se léta konaly i Tolštejnské 
slavnosti, a tudíž si slavnosti s jinými akcemi nekonkurují. Na druhou stranu je ovšem těžké do 
programu zapojit např. spolky či školy z členských obcí, protože je doba prázdnin a dovolených. 
Navrhl rovněž, že by slavnosti mohly být např. i putovní a nemusely by se pokaždé konat jen 
v Jiřetíně pod Jedlovou. 
  
Další téma předložil Petr Hoření – problematika odpadů, množství a ukládání separovaného 
odpadu v Horním Podluží občany z okolních obcí a dopad do rozpočtu. Probírala se i 
problematika sběrného dvora a způsoby výběru poplatků od občanů. 
 

Bod 17) Diskuse a závěr 
 
Na závěr proběhla diskuze, která vyplynula z výše uvedených témat. 
 
 
Předseda poděkoval přítomným za účast na zasedání a připomněl naplánované další zasedání 
svazku na 21.4.2023 a to v Jiřetíně pod Jedlovou  
 
 
Jednání bylo ukončeno v 11.55 hod. 
 
 
Ing. Roman Forfera 
předseda DSOT 
 
V Dolním Podluží dne 17. 02. 2023  
 
 
Zapsala: Dagmar Moravcová 

 
Přílohy : 

1) Informace k energetice 
2) Memorandum o spolupráci na aktivitách projektu OwnYourSECAP 


