ZÁPIS
ze shromáždění starostů Mikroregionu Tanvaldska dne 22. 10. 2021 od 11.00 hod
v Desné
Přítomni:
Albrechtice v J. h.– Jaroslav Zeman
Desná – Jaroslav Kořínek
Jiřetín pod Bukovou – Josef Kucin
Josefův Důl – Gabriela Tahalová
Kořenov –Luboš Marek
Plavy – Milan Hloušek
Smržovka – Marek Hotovec
Tanvald –Antonín Bělonožník
Velké Hamry – Jaroslav Najman
Zásada - Andrea Princová
Zlatá Olešnice - Jiří Černý

Omluveni:
Harrachov – Jaroslav Čech

Hosté:
Veronika Hůzlová – Manažer CSS
Kateřina Preusslerová – Projektový manažer CSS
Tereza Šolcová – CSS
Stanislav Pelc – místostarosta obce Kořenov
Jaroslav Müller – tajemník města Desná
Návrh programu:
Zahájení
Kontrola zápisu z minulého jednání
Činnost svazku obcí TR Jizerské hory
Činnost MAS Rozvoj Tanvaldska
Komunitní plánování – terénní pečovatelská služba
Meziobecní spolupráce – CSS
Realizace projektů
Hospodaření
Informace ze SVS a.s.
10. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Zahájení
Jednání zahájil předseda mikroregionu Marek Hotovec v 11:00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že shromáždění starostů je usnášeníschopné. Informoval přítomné, že paní Tahalová na dnešním jednání zastupuje obec Josefův Důl a nebude se účastnit hlasování. Poté seznámil přítomné
s navrženým programem jednání. Program byl jednomyslně schválen.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
Nebyly vzneseny žádné námitky k zápisu z minulého jednání.
3. Činnost svazku obcí TRJH
Marketingová skupina TR JH:
Pro rok 2022 se připravuje marketingová kampaň Technické památky – společně jsme v TR Jizerské
hory připravili množství podkladů, vznikne propagační materiál a velké PR.
Připravuje se kampaň ZIMNÍ JIZERKY 2021-2022, v subregionech připravujeme data.
TRJH připravuje Program rozvoje cestovního ruchu v JH, nyní zpracovává SWOT analýzu.
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4. Činnost MAS Rozvoj Tanvaldska
Předseda MAS Josef Kucin informoval shromáždění:
► 1.11.2021 se uskuteční jednání rady MAS Rozvoj Tanvaldska ke schválení vybraných projektů v 7.
výzvě MAS Rozvoj Tanvaldska–IROP–Infrastruktura pro vzdělávání III. Byl podán jeden projekt
městem Smržovka, který již prošel posouzením hodnotící komise.
► Ve dnech 15-16.11.2021 se uskuteční v Praze seminář zaměřený na založení energetické komunity a
její provoz. Po jeho absolvování bude zahájena činnost k jejímu založení.
► požádal, pokud někdo jiný nemá zájem, zda může iniciovat založení spolku na komunitní energetiku. Starostové souhlasí a dávají J. Kucinovi důvěru k realizaci této záležitosti.
5. Komunitní plánování – terénní pečovatelská služba
Obce Mikroregionu Tanvaldsko bohužel zatím nemohou pomoci s financováním bezbariérových přístupů do zubních ordinací. Na tyto aktivity nejsou nyní vypsány ani národní, ani evropské dotace.
Starostové obcí ale vnímají celkové problémy se zajištěním dostupnosti lékařské péče v území (dětští
lékaři, obvodní lékaři, odborné ambulance – gynekologie, zubní lékaři). Tento problém je sledován i při
střednědobém plánování sociálních služeb (neboť se sociální oblastí úzce souvisí) s cílem řešit problémy
dle možností dalšího dotačního období EU.
Doprava handicapovaných občanů za lékařskou péčí i osobními potřebami a také doprava postižených dětí do vzdělávacího zařízení a zařízení typu denního stacionáře je na Tanvaldsku velkým
problémem. Území akutně potřebuje služby na podporu pečujících osob o děti i dospělé s handicapem.
Základní podmínkou je znalost počtu osob, které tyto služby potřebují. V nadcházejících 2 týdnech proběhnou setkání 3 pracovních skupin uživatelů sociálních služeb v rámci střednědobého plánování sociálních služeb. Tato jednání by měla dát odpověď na aktuální konkrétní potřeby. Potřebujeme znát přesná
data potřeb.
V Tanvaldu se dokončuje nízkoprahové zařízení KOTVA, které bude provozovat Oblastní charita Most.
Možnosti eventuálního využití služeb zařízení KOTVA pro celé území Mikroregionu Tanvaldsko
v souladu se zjištěnými potřebami území v rámci komunitního plánování je možné plánovat s paní Michaelou Lochmanovou.
6. Meziobecní spolupráce – Centrum společných služeb
Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ (registrační číslo
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017) byl ukončen k 30. 9. 2021.
Manažerka centra Veronika Hůzlová informovala přítomné o činnosti v září:
-

-

-

Odeslaná závěrečná zpráva k projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“ byla odsouhlasena svazem. Splnili jsme všechny podmínky projektu v době udržitelnosti.
CSS se věnovalo především hospodářské činnosti (viz. níže)
Zpracování a rozesílání 3+3 dotazů z právní poradny.
Proběhlo první online školení ohledně práce s novými webovými stránkami.
Mimo hlavní aktivity bylo poskytováno poradenství obcím dle jejich potřeb – jednalo se především
o poradenství k dotacím a výběrovému řízení.
Manažerka Mikroregionu Tanvaldsko absolvovala online školení:
- čeština v úřední praxi
- úřední deska přehledně a v příkladech
Dne 7.10. proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření DSO Mgr. Ivanou Noskovou
Empemont s.r.o.– na základě požadavku hamrovského starosty Jaroslava Najmana, kontaktovala
manažerka MT pana Voleka, servisního technika a pana Ing. Vančuru, obchodního zástupce, který
sepisoval smlouvu na protipovodňový systém pro čtyři obce Mikroregionu (Desná, Josefův Důl,
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-

Velké Hamry a Zlatá Olešnice). Dohodnutý termín jednání je 26. 10. 2021 v zasedací místnosti ve
Velkých Hamrech.
K datu 1. 1. 2021 dojde k převodu kompostérů z majetku Mikroregionu na jednotlivé obce:
Albrechtice v J. h.:
77 kusů (2x 2000 l, 55x 1050 l, 20x800 l)
Desná:
185 kusů (10x 2000 l, 25x 1050 l, 100x 800 l, 50x 450 l)
Harrachov:
90 kusů (40x 2000 l, 40x 1050 l, 10x 800 l)
Jiřetín pod Bukovou:
25 kusů (15x 2000 l, 10x 1050 l)
Josefův Důl
103 kusů (3x 2000 l, 100x 800 l)
Kořenov:
46 kusů (6x 2000 l, 40x 800 l)
Plavy:
119 kusů (4x 2000 l, 100x 1050 l, 15x 400 l)
Smržovka:
35 kusů (35x 1050 l)
Tanvald:
400 kusů (100x 2000 l, 300x 1050 l)
Velké Hamry:
90 kusů (20x 2000 l, 70x800 l)
Zásada:
130 kusů (125x 2000 l, 5x800 l)
Zlatá Olešnice:
0 kusů
Smlouvy budou připraveny k podpisu nejpozději na prosincovém jednání Mikroregionu.

► Hospodářská činnost:
Proběhlo:
✓ Zlatá Olešnice – 27.9. obdržení oznámení o výši dotace se SZIFu na projekt „Podpora rozvoje
spolkových a kulturních aktivit obce – Vybavení hasičské zbrojnice“ z PRV 2020.
✓ Josefův Důl – Podpis Dohody o poskytnutí dotace v rámci projektu z PRV 2021 – „Podpora
spolkové činnosti SDH Josefův Důl“.
✓ Zlatá Olešnice – Podpis Dohody o poskytnutí v rámci projektu z PRV 2021 – „Podpora spolkové
činnosti rodného domu Antala Staška“.
Probíhá + příprava:
✓ Zlatá Olešnice – projekt „Podpora spolkové činnosti rodného domu Antala Staška“ – probíhají
cenové marketingy na vybavení domu multimediální technikou a nábytkem.
✓ Josefův Důl – projekt „Podpora spolkové činnosti SDH Josefův Důl“ probíhají cenové marketingy na vybavení klubovny – zbývá poslední CM na elektroniku.
✓ Plavy – stále jsou dolaďovány podkladky pro následovnou kontrolu se SZIFu na projekt „Podpora rozvoje spolkových a kulturních aktivit obce Plavy“ z PRV 2020.
✓ Josefův Důl – 19.10. byla vyhlášena VZMR „Demolice objektu čp. 142-145 v Josefově Dole,
část obce Dolní Maxov“
✓ Zásada – Tvorba Spisového a skartačního řádu včetně příloh.
► Projekt „Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst“
T. Šolcová informovala o další komplikaci zapojení do projektu Ústecký kraj. S pomocí Jiřího Černého byla kontaktována obec Křečany. Ta účast na projektu přislíbila. Později však obec informovala T. Šolcovou, že Křečany jsou již zapojené v podobném projektu, a proto s jejich účastí nelze počítat.
7. Realizace projektů DSO Mikroregion Tanvaldsko:
Projekty ve stadiu realizace:
1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko“.
Analytický dokument byl schválen a rozeslán všem – obcím, poskytovatelům, uživatelům (PS).
Zaslána byla též Návrhová část k prostudování a zahájena široká diskuze v území:
1. Projednání s poskytovateli sociálních služeb proběhlo v úterý 19.10. od 9.00 hodin za velkého zájmu
poskytovatelů.
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2. Projednání v širší Konzultační pracovní skupině projektu proběhlo 21. 10. od 9.00 hodin za malého
zájmu členů KPS (DSO Mikroregion Tanvaldsko - Petr Ponikelský, Kateřina Preusslerová, Město
Velké Hamry - Dana Lejsková, KC Klubko Jiřetín pod Bukovou - Renata Vanerová).
3. Projednání s uživateli sociálních služeb prostřednictvím pracovní skupiny Senioři a ZTP proběhne
v úterý 26. 10. od 13.00 hodin v budově MÚ Tanvald.
4. Projednání s uživateli sociálních služeb prostřednictvím pracovní skupiny Sociálně vyloučené osoby a osoby soc. vyloučením ohrožené proběhne v úterý 2. 11. od 13.00 hodin v budově MÚ Tanvald.
5. Projednání s uživateli sociálních služeb prostřednictvím pracovní skupiny Děti, mládež, vzdělávání (školy) proběhne čtvrtek 4. 11. od 13.00 hodin v budově MÚ Tanvald.
Dalším krokem je zpracování Návrhové části vzniklé z výsledků těchto projednávání.
V rámci realizace projektu SPRSS bude také vytvořen informační portál (IS - webová aplikace), která
bude mít v menu 3 hlavní nabídky - moduly, které budou zobrazovat:
• Katalog sociálních služeb
• Katalog souvisejících služeb
• Administrace systému sociálních služeb
Webová aplikace reaguje na závěry zjištěné z průzkumů (dotazníků) i řízených rozhovorů v území, které
definovaly, mimo jiné, nedostatek informací. Přičemž jistou nekoordinovanost toku informací při plánování sociálních služeb definovali i uživatelé sociálních služeb.
Projektový tým provedl v rámci projektu průzkum trhu za účelem vytvoření tohoto webu dle podrobně
zadaných specifikací. Máme nabídku od firmy Creative Heroes, s.r.o., ve výši 61.468,- Kč. Cena je uvedena včetně ročního poplatku za webhosting a zákonem stanovené daně z přidané hodnoty.
Náklady na tvorbu IS budou hrazeny z nepřímých výdajů projektu.
Průběh projektu včetně příslušné dokumentace je pravidelně zaznamenáván na webu
www.tanvaldsko.eu, který je průběžně aktualizován.
2. Projekt „Strategie rozvoje CR v Mikroregionu Tanvaldsko“
V létě 2021 pokračovalo dotazníkové šetření mezi návštěvníky a dotazníková kampaň z roku 2020 tak
byla zopakována (byly znovu umístěny kartičky s QR kódy do obcích, na IC i veřejně přístupných místech).
Dotazníky se nyní vyhodnocují.
V dotaznících byla možnost uvedení svého kontaktu ze strany respondentů se záměrem motivovat respondenty k vyplňování dotazníků. Cílem je odměnit jednoho vylosovaného výherce za vyplnění dotazníku. Vylosovaný výherce obdrží víkendový pobyt v Hotelu NEBE v Josefově Dole.
Byli vylosováni tyto výherci:
1. Respondent s číslem telefonu: 605 520 575
2. Respondent s číslem telefonu 777 133 911 (jako 1. náhradník)
3. Respondent s číslem telefonu 604 536 899 (jako 2. náhradník)
Připravují se Analytické dokumenty, které budou zaslány před příštím zasedáním a na příštím zasedání
budou projednány.
V rámci projektu vzniká kompletní databáze turistických atraktivit, která bude podkladem pro vznik
„katalogu“.
Všechny důležité kroky v rámci realizace projektu jsou na www.tanvaldsko.eu.
3. Poradce pro Mikroregion Tanvaldsko
Projekt je realizován, poradcem pro Mikroregion Tanvaldsko v rámci tohoto projektu je Tereza Šolcová.
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4. Dům sociálních služeb pro MT:
V současné době běží proces stavebního povolení k DSS, je realizována zakázka na inženýring ke stavebnímu povolení firmou Project A plus.
Předběžný rozpočet projektu je 66 432 500,- Kč bez DPH, 80 383 325,- Kč včetně DPH.
Dne 22.10. 2021 proběhlo ve Smržovce jednání s Mgr. Petrem Tulpou, náměstkem hejtmana pro resort
sociálních věcí LK a Mgr. Jiřím Tůmou (Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb LK) ve věci
provázání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko s budováním
Domu sociálních služeb i dalšími aktivitami v území. Cílem setkání bylo také zajistit podporu
Libereckého kraje tomuto integrovanému projektu pro celé území Mikroregionu Tanvaldska. Neméně
důležitým hlediskem je také propojení záměru DSS se Střednědobým plánem rozvoje soc. služeb LK.
Projekt byl představen zástupcům LK, kteří doporučili projekt zaměřit více komunitně a otevřít ho více
cílovým skupinám. DSS by se mohl stát multifunkčním komunitním centrem s poradenským servisem
v sociální oblasti pro všechny cílové skupiny, zařadit by se mohl i tzv. Senior Point, Family Point. Doporučují ubrat počet lůžkových míst v odlehčovací službě a zařadit spíše 2-3 chráněné byty, které by
mohly provozovat organizace FOKUS nebo DOLMEN či jiné. Plánovaných 10 míst v denním stacionáři
rovněž doporučují částečně využít i jinak. Celkově bylo doporučeno specifikovat všechny služby
v souladu s paragrafy Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Mgr. Jiřím Tůmou byla nabídnuta
další konzultace s cílem co nejpodrobněji specifikovat poskytované služby v DSS.
Zástupci LK bylo řečeno, že projekt DSS bude mít rozhodně podporu Libereckého kraje v případě potřeby poskytnutí souhlasného vyjádření při žádostech o dotaci. Zatím není jasné, v jakém režimu bude
v příštím dotačním období poskytována podpora projektů zaměřených na sociální oblast, takže LK nemůže zatím přislíbit faktickou finanční podporu DSS.
5. CYKLOPARTNER
V rámci DPP proběhla revize cyklotras a byly zjištěny mnohé nedostatky na trasách (nejčastěji ztráta
značení, zarůstání značek nálety, špatné povrchy), máme již podrobnou zprávu.
Máme zájem na další spolupráci na vymezení oprav/doplnění značení cyklotras. S pracovníkem J. Skrbkem bude uzavřena další DPP od 1.11.2021 do 30.6.2022, která specifikuje již konkrétní technická opatření a stanoví potřebný počet prvků (tabulek i větších tabulí, směrovek a dalšího), které bude potřeba
umístit v terénu. Počet hodin provedené práce bude dokládán výkazy práce, maximálně 40 hodin
v jednom měsíci (do 10 000,- Kč měsíčně).
Usnesení č. 19/2021
Cyklopartner
Shromáždění starostů po projednání schvaluje uzavření DPP s panem J. Skrbkem (Cyklopartner) od
1.11.2021 do 30.6.2022. Předmětem DPP je specifikace technického opatření a stanovení potřebného
počtu prvků (tabulek i větších tabulí, směrovek a dalšího), které bude potřeba umístit v terénu.
usnesení přijato jednomyslně
Projektové záměry ve stadiu přípravy:
Likvidace odpadů a technologie termického zpracování
19. 10. se uskutečnila schůzka se zástupci společnosti HEDVIGA GROUP, a.s. Společně proběhla prohlídka vytipovaného objektu. Objekt je pro projekt vhodný, ale budou potřeba některé stavební úpravy.
Proto je potřeba udělat statické sondy. Zajistí Marek Hotovec.
20.10. se uskutečnila schůzka se zástupci společnosti Kredit Centrum s.r.o.: Ing. Davidem Horákem –
ředitelem společnosti a Ing. Michaelem Závěrkou – jednatelem společnosti. Předmětem jednání byl prodej budovy a řešení věcných břemen (příjezdové cesty). Jednatel společnosti odsouhlasil provedení statických sond a na základě Zprávy statika se bude pokračovat v jednání o možném prodeji části budovy.
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8. Hospodaření
Usnesení č. 20/2021
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Shromáždění starostů Mikroregionu Tanvaldsko schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2021:
příjmy
MPSV-záloha na projekt Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

326.488,40 Kč

výdaje
mzdové náklady, služby Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
webové stránky, roční provoz, přenos dat z datového skladu

326.488,40 Kč
56.749,00 Kč

financování

56.749,00 Kč

usnesení přijato jednomyslně
9. Informace ze SVS a.s.
V říjnu proběhlo zasedání dozorčí rady v Teplicích. V souvislosti s nastávajícím aktivem akcionářů
v Bedřichově obdržely všichni členové výzvu, k podávání připomínek a námětů ke zlepšení spolupráce
mezi obcemi a SVS a.s. Dle informací obdržených na zasedání DR je odezva minimální.
10. Různé
• Ing. Petr Prokeš, ředitel Železniční společnosti Tanvald, o.p.s. poslal žádost o poskytnutí finanční
dotace z rozpočtu Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko ve výši 320 000 Kč. Spolu s žádostí zaslal
Zprávu o činnosti ŽST za rok 2021 a účetní doklady společnosti za rok 2020.
Usnesení č. 21/2021
Poskytnutí daru Železniční společnosti Tanvald, o.p.s.
Shromáždění starostů Mikroregionu Tanvaldsko po projednání, prostudování ekonomických příloh a
shlédnutí prezentace o činnosti schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko Železniční společnosti Tanvald, o.p.s. ve výši 320 000 Kč.
usnesení přijato jednomyslně
•

Paní Turková, jednatelka firmy Cortuum s.r.o. poslala žádost o poskytnutí finančního příspěvku na
akci „Oprava Palackého stezky“ bez uvedení částky. V žádosti popsala kroky, které společnost pro
opravu Palackého stezky učinila. Spolu s žádostí zaslala Veřejnou vyhlášku – dočasné vyloučení
vstupu do lesa ze dne 20. 9. 2021, Zprávu statika ze dne 21. 5. 2021, projektovou dokumentaci
včetně položkového rozpočtu, fotodokumentaci stávajícího stavu, vizualizaci Palackého stezky po
opravě, stanovisko odboru životního prostředí KÚLK, vyjádření Povodí Labe, vyjádření odboru investic a správy nemovitého majetku KÚLK, vyjádření KČT Liberecká oblast.
Stanislav Pelc: zatím by žádné příspěvky nedával.
Jiří Černý: nelíbí se mu od prvopočátku jednání ze strany paní Turkové. Byť se neztotožňuje
s komunikační formou, navrhuje do rozpočtu na rok 2022 poskytnout firmě CORTUUM, s.r.o. příspěvek ve výši, která se bude rovnat 10,- Kč na každého obyvatele obce v Mikroregionu Tanvaldsko.
Jaroslav Kořínek: nesouhlasí.
Josef Kucin: nesouhlasí, ale podřídí se většině.
Milan Hloušek: nelíbí se mu to, ale chce mít opravenou stezku.
Marek Hotovec: poměrný příspěvek je přijatelný. Žádá, aby byl výsledek kolektivní a aby se mu
členové mikroregionu podřídili.
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Usnesení č. 22/2021
Příspěvek na opravu Palackého stezky
Shromáždění starostů Mikroregionu Tanvaldsko po projednání a prostudování žádosti včetně příloh
schvaluje zařadit do rozpočtu Mikroregionu Tanvaldsko pro rok 2022 položku „Oprava Palackého
stezky“ s výší příspěvku 10 Kč/obyvatel pro jednotlivé samosprávy.
usnesení přijato (7x PRO, 1x ZDRŽEL SE, 2X PROTI)
•

Jaroslav Kořínek by chtěl otevřít téma lékaři na území Mikroregionu Tanvaldsko. Město Desná
nabízí nové ordinace, byty a žádný zubař nemá zájem. Na území je (nebo brzy bude z důvodů průměrného věku lékařů) velký nedostatek pediatrů, zubních lékařů a lékařů pro dospělé.

•

Antonín Bělonožník informuje, že svozová firma FCC Liberec s.r.o. navyšuje výši smlouvy od 1. 1.
2021 o 3,5 %. Město zvažuje zvednutí poplatku za svoz komunálního odpadu.

•

Stanislav Pelc navrhuje v rámci Česko – polské spolupráce vykonat cestu do Polska dne 10. 2. 2021.

•

Josef Kucin - obec Jiřetín pod Bukovou již má možnost uložení společného INFRA setu a štěpkovače. Nyní se oboje nachází ve Velkých Hamrech.

•

Jaroslav Müller:
- Město Desná jedná s p. Hronešem se SŽDC v souvislosti s darovací smlouvou, které se týká železničních zastávek, které byly zrealizovány v minulosti v rámci dotačního titulu (projekt mikroregionu). Jednání se týkají smluvní úpravy spotřeby elektrické energie sloupů veřejného osvětlení, které jsou instalovány na těchto zastávkách. P. Hroneš by měl v nejbližších dnech zaslat návrh
smlouvy a vzhledem k tomu pan Müller nabízí, že pokud bude mít některé z měst, které uzavřely
obdobné darovací smlouvy, zájem o její zaslání, ať ho kontaktují a tato smlouva jim bude přeposlána. Města tím ušetří čas.
- Dále informuje přítomné, že je velký problém sehnat zaměstnance na úřady (sociální služby, stavební odbor, účetní…). Platové tarify jsou nízké a neodpovídají náročnosti některých pozic.
Zmiňuje se především o komunikaci s veřejností.
- Dále je nespokojen se znevýhodněním obcí při sepsání smlouvy při věcném břemeni (služebnosti) s energetickými společnostmi.
Příští jednání MRT se uskuteční dne 26. 11. 2021 od 9,00 hod na Smržovce.

Zapsala: Veronika Hůzlová, CSS

Mgr. Marek Hotovec
předseda mikroregionu
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