
 

 

 

 

 
 SVAZEK OBCÍ V REGIONU KRUŠNÝCH HOR 

   Mostecká 1, Litvínov PSČ 436 01 
 

 

 

 
Zápis z jednání členské schůze SORKH 

 
12.11.2021  Zámek Valdštejnů - Litvínov  

 

 

Přítomni: Dle prezenční listiny 

 

Program jednání členské schůze SORKH: 

 

1. Úvod 

2. Schválení programu jednání 

3. Schválení rozpočtu na rok 2022 

4. Informace a projednání Veřejnoprávních smluv s Městem Litvínov – host Mgr. PhDr. 

Martin Klika 

5. Informace z Ústeckého kraje (údržba běžeckých stop, Hřebenovka, cestovní ruch) – 

hosté Ing. Jiří Válka, Ing. Ellen Herzogová – oddělení cestovního ruchu, CHKO – Ing. 

Žákovská  

6. Různé 

7. Závěr  
 

K bodu č.1 
 

Předseda SORKH David Kádner zahájil jednání v 9.00  hodin 

 

 

 

K bodu č.2 
 

Předseda předložil program jednání a dotázal se, zda chce někdo program doplnit. Paní starostka 

Litvínova Kamila Bláhová doplnila program do různého - odpadové hospodářství – host Ing. Řeháček. 

O programu bylo hlasováno. 

 

Členská schůze schvaluje program jednání 12.11.2021  

 

Pro: 6  Proti:  0 Zdržel se: 0  

 

Program byl schválen 

 

Ověření provedou: Mgr. Kamila Bláhová, Petr Červenka 

Zapisovatelka: Ing. Petra Fryčková 

 

 

 

 

 

 



K bodu č.3 – Schválení rozpočtu SORKH na rok 2022 
Předseda David Kádner předložil Návrh rozpočtu SORKH na rok 2022, příjmy ve výši 151 000,- Kč, 

výdaje ve výši 336 000,- Kč. Schodek ve výši 185 000,- Kč bude pokryt z přebytků předchozích let. 

Rozpočet byl řádně vyvěšen od 27.10.2021 dosud. 

 

Usnesení č.8/2021 

 

Členská schůze po projednání schvaluje rozpočet SORKH na rok 2022, příjmy ve výši 151 000,- Kč, 

výdaje ve výši 336 000,- Kč. Rozpočet je schodkový a závaznými ukazateli jsou položky. 
 

 Pro: 6  Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

Rozpočet byl schválen   

  

 

V 9,20 hod přišel na jednání členské schůze pan starosta z Českého Jiřetína Pavel Veselý 
 

K bodu č.4 

 Velitel MP Litvínov PhDr. Martin Klika, přišel s návrhem a prosbou o sjednocení cen za odchyty a 

pobyty psů v litvínovském útulku. Některé obce jsou plátci DPH a některé nikoliv. Dosavadní ceny 

budou všechny brány bez DPH. 

Nově upravené ceny jsou následující:  

základní denní sazba za pobyt psa = 150,- Kč ( v tom 30,- Kč krmná dávka na den a 120,- Kč náklady 

na úklid, asanaci kotců, energie a vodu); 

paušální poplatek za výjezd vozidla útulku = 300,- Kč 

Veškeré tyto ceny jsou uvedeny bez DPH, toto bude vždy při vystavení faktury dopočítáno podle její 

platné výše.      

 

Nový ceník za služby útulku bude schvalován Radou města Litvínova a po jeho schválení budou 

vypracovány aktualizované smlouvy se všemi obcemi a zaslány obcím k jejich schválení. 

 

Všichni přítomní s návrhem souhlasili. 

 

- Pochvala od starosty Meziboří Petra Červenky za dobrou spolupráci s městskou policií, taktéž 

pochvala od starosty Nové Vsi v Horách Davida Kádnera taktéž za dobrou spolupráci.  

- Odchyty psů – není jednotná databáze čipů, je jich několik, ale městská policie má do všech 

přístup, dobrá spolupráce s Horním Jiřetínem, kde mají svou databázi. 

- Městská policie nabízí jednotné čipování v rámci celého ORP 

 

Předseda David Kádner se zeptal na možnou spolupráci MP Litvínov s horskými obcemi 

- Spolupráce je možná, ale musely by se navýšit stavy strážníků a především domluvit 

financování. 

- Bude vyvoláno další jednání  

 

K bodu č.5 

 

CHKO Krušné hory -  Ing. Žákovská – zastupitelka Ústeckého kraje – CHKO je plánováno po celé 

délce Krušných hor, CHKO má čtyři zóny – Krušné hory by měly být ve čtvrté zóně, která je nejméně 

omezující pro obyvatele obcí.  CHKO vyhlašuje vláda, všechny dotčené obce budou se záměrem 

seznámené a bude se jednat. 

- Lesy ČR nejsou nakloněny vyhlášení CHKO 

 

 

Starosta Českého Jiřetína Pavel Veselý – otevřel téma zákazu solení – zákaz je od Povodí Ohře, ing. 

Žákovská se touto problematikou bude zabývat. Problémy jsou s dopravou z obce do obce, někde se solí 

někde jsou kamínky, občas nejezdí autobusy celý den.  

 

Odpadové hospodářství - místostarosta Litvínova Karel Rossenbaum – ukončíme spolupráci s firmou 

Marius Pedersen, prvním krokem byl nákup bývalého areálu kovošrotu, kde budou mít Technické služby 

sídlo, bude probíhat rekonstrukce a zřízení nového sběrného dvora. 

 



Ředitel Technických služeb ing. Řeháček – je několik variant skládkování, pravděpodobně Celio, ale 

jsou i jiné i když dražší varianty. Nabídka okolním obcím – budoucí spolupráce v roce 2025. Počítáme 

i se spalovnou. 

 

 

Informace za Ústecký kraj Ing. Jiří Válka  

- chceme společně s Destinační agenturou Krušné hory proznačit Hřebenovku 

- chceme více peněz do údržby běžeckých stop v Krušných horách, Ústecký kraj nebyl spokojen 

s dosavadní údržbou běžeckých stop, proto převzala Destinační agentura údržbu po celých 

Krušných horách od Loučné pod Klínovcem až po Petrovice. 

Ředitelka Destinační agentury Krušné hory ing. Petra Fryčková  - Destinační agentura převzala 

financování údržby běžeckých stop pro sezónu 2021/2022. Od Ústeckého kraje byla poskytnuta dotace 

ve výši 1.050 000,- Kč, která se rozdělí mezi devět středisek, které udržují běžecké trasy v Krušných a 

z části Lužických horách, jsou to:  

- Loučná pod Klínovcem cca 40 km tras 

- Měděnec – Alšovka cca 10 km 

- Lesná cca 40 km 

- Klíny cca 40 km 

- Dlouhá Louka cca 45 km  

- MAS Cínovecko  cca 30 km   

- Telnice – Adolfov cca 20 km  

-  Petrovice cca 20 km 

- Část Lužických hor 

 

Nyní je rozjednáno s panem starostou Českého Jiřetína Pavlem Veselým úprava úseku mezi Novou Vsí 

v Horách a Českým Jiřetínem, tam jde zhruba o 17 km udržovaných tras.  

 

Destinační agentura chce zapojit do financování údržby i běžkaře formou QR kódů, které budou 

umístěny jak na webových stránkách (www.krusnehory.eu/trasy), tak na všech nástupištích na běžecké 

trasy. Pro tuto činnost založila DAKH sbírkový účet, který byl schválen Ústeckým krajem a kde se 

budou sbírat finanční prostředky na údržbu.  

Kontrola údržby bude prováděna přes GPS, které mají všechna střediska na svých strojích, ale také 

fyzicky, kde máme přislíbeno, od starostů dotčených obcí, hlášení stavu tratí.  

  

Jedna část příspěvku na údržbu běžeckých tras bude na údržbu strojů a druhá na přímou údržbu 

běžeckých stop.  

 

Destinační agentura KH podpoří údržbu běžeckých tratí (v případě dobrých sněhových podmínek) i ve 

městech Litvínov a Meziboří formou QR kódů. 

 

Ústecký kraj ing. Válka – v letošním roce byl vyhlášen dotační titul od Ústeckého kraje na parkoviště 

pro karavany, každý rok by se měl vypisovat dotační titul na infrastrukturu v cestovním ruchu.  

 

Ústecký kraj ing. Herzogová – kraj podporuje turistickou dopravu, pokud budete mít nějaké problémy 

s dopravou, obracejte se prosím na Destinační agenturu, která vaše podněty předá na odbor dopravy. 

- Projekt shelltery v Krušných horách – jde o dřevěné přístřešky na přespání pro turisty, chtěli 

bychom je vybudovat po celých Krušných horách, tím budeme regulovat turisty v lesích a 

budeme je mít pod kontrolou.  

 

Schůze byla ukončena  v 11,30 hod. 

  

Ověření zápisu:  

 

Mgr. Kamila Bláhová – starostka Litvínova 

 

Petr Červenka – starosta Meziboří  

 

 

 

 

        David Kádner – předseda SORKH  

http://www.krusnehory.eu/trasy

