Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 5.12.2013
Dne 5.12.2013 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
obecním úřadě v Královském Poříčí za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Pavel Pešek, Ing. Miroslav Makovička, Michal Skýba, Mgr. Martin Loukota,
Miroslav Bouda, Anna Klímová, Ing. Josef Hora, Ivan Truksa, Mgr. Ladislav
Sedláček, Jiří Valenta
Omluveni: Milan Pokorný, Miroslav Toncar, Jiří Ošecký, Miloslav Matoušek, Ing. Zdeněk
Bednář
Jednání zahájil v 13,30 hod. předseda svazku pan Pavel Pešek, a dále starosta obce
Královské Poříčí pan Michal Skýba, který přivítal účastníky zasedání rady na katastru obce
Královské Poříčí. Předseda v úvodu konstatoval, že rada je usnášeníschopná.
1/ Úvod, program jednání:
Předseda přečetl návrh programu jednání rady svazku. Rada svazku tento program jednání
odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím programem:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Úvod
Kontrola usnesení
Projekt SHIFT-X – představení dosavadních výstupů projektu
Projekt ROP Integrované řešení rozvoje obcí – informace
Rozpočet na rok 2014 a rozpočtové výhledy na roky 2015 a 2016
Integrovaný projekt obnovy drobné architektury
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Informace, různé

2/

Kontrola usnesení z minulých zasedání

Usnesení č. 4 z 13.6.13:
Rada svazku ukládá předsedovi a manažerovi zaslat na obce Šabina, Březová a Sokolov (v
uvedeném pořadí) žádost o spolufinancování na projektu v částkách Šabina 500 tis, Sokolov
a Březová 1,5 mil Kč. V případě kladného stanoviska všech obcí Rada svazku souhlasí
s podáním žádosti o dotaci ze SFDI pro rok 2014.
Obec Šabina svůj příspěvek schválila. Březová se zatím nestihla vyjádřit, Sokolov
pozastaven. Úkol stále trvá. Rada svazku ovšem ruší úkol podání žádosti o dotaci pro rok
2014, pokud nebude jasné spolufinancování.
Usnesení č. 2 z 26.9.2013: (týkalo se výzvy ÚRR k podpisu dohody o ukončení financování
Integrovaného projektu rozvoje obcí)
RS nesouhlasí s podepsáním dohody o ukončení projektu i za cenu soudního vymáhání.
RS pověřuje předsedu a manažera jednat s RR a pokusit se smírnou cestou záležitost vyřešit.
RS žádá obce, aby schválily prodloužení termínu vrácení půjček podle již dříve zaslaných
žádostí, aby byl vytvořen časový rámec pro vyřešení situace.
RS souhlasí bude-li to potřebné, požádat doc. Jurčíka o písemné stanovisko k této kauze –
cena do 10.000 Kč + DPH.
Bude probráno samostatně v bodě 4/
Usnesení č. 7 z 26.9.2013: Rada svazku vzala na vědomí informace o projektu SMO
meziobecní spolupráce a pověřuje předsedu jednat s městem Sokolov o podmínkách jeho
realizace a formě zapojení Mikroregionu.
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Předseda MSV nabídl Sokolovu převzít zodpovědnost za tento projekt. Bylo ovšem třeba
zjistit postoje obcí mimo okruh MSV. Za tímto účelem bylo na městském úřadě v Sokolově
uspořádáno v listopadu setkání se starosty ostatních obcí. Setkání se zúčastnilo 9 starostů a
zástupců vedení obcí. Ba následném jednání u starosty Ing. Berky zástupci Horního
Slavkova realizaci projektu přes MSV nedoporučili a požadovali po Sokolovu, aby roli
nositele projektu převzal na sebe. To nakonec starosta a přísedící pracovníci přislíbili.
Konečné stanovisko bude mít zastupitelstvo v Sokolově.
Ostatní usnesení jsou splněna.
3/
Projekt SHIFT-X – představení dosavadních výstupů projektu
Projekt SHIFT-X je mezinárodní projekt na využívání průmyslového kulturního dědictví
Veškeré výstupy směřují k jedinému – spolupráci. Dále byly představeny některé aktivity.
Propagace a šíření informací – pomocí společného postupu infocenter v regionu.
Tradiční řemesla – spolupráce s KK na využíván značky Živý kraj, spolupráce s MZe na
akci „Regionální potravina“.
- Společná pravidla pro udělování certifikátu „Tradiční produkt Karlovarska“
Změna image
- Společný postup při vytváření rozpočtu na společné prezentování regionu
(vysoce oceněné na mezinárodní úrovni)
- Propagace regionu pomocí produktů – např. Hornické září. Každý víkend v září
by byla nějaké hornická pouť. Využití již existujících tradičních společenských
akcí. Doplnit cca 4 dni. Společná propagace daleko většího podniku může
překročit hranice regionu.
- Vytištění mapek obcí, předpokládané náklady 150 tis Kč.
Vylepšení nabídky regionálního muzea – je někdy kritizováno, že to není zařízení obecní.
Ale získají se neocenitelné zkušenosti, jak vylepšit udržitelnost. Navíc muzeum Krásno je
vizitkou všech obcí Sokolovska. Všechna místní muzea bojují s udržitelností.
Celý projekt je o meziobecní spolupráci. Obce Sokolovska do takovéto spolupráce dávají jen
0,5‰ svých rozpočtů.
V březnu bude Sokolov hostit mezinárodní seminář na téma marketing průmyslového
kulturního dědictví. Manažer přítomné pozval na tuto významnou akci.
Manažer informoval, že se nedaří stabilizovat realizační tým. Navrhl proto rozšířit úvazek
Ing. Michalovské.
Usnesení č. 1: Rada svazku bere na vědomí informaci o dosavadních výstupech projektu.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 2: Rada svazku souhlasí s pořízením mapek obcí v rámci projektu. Ukládá
předsedovi a manažerovi provést poptávkové řízení na dodavatele a pověřuje předsedu podle
výsledku poptávkového řízení podepsat smlouvu.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 3: Rada svazku souhlasí s rozšířením úvazku Ing. Michalovské na projektu z 0,4
na 1 od 1.12.2013 zároveň jí přiznává nárok na stravenky v hodnotě 50 Kč na den.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Projekt ROP Integrované řešení rozvoje obcí – informace

Stanovisko od dr. Jurčíka jsme zatím nepotřebovali.
Získali jsme stanovisko MMR, které potvrzuje naší verzi ohledně výběrového řízení. ÚRR
podal podnět na ÚHOS, jemu byly zaslány podklady k VŘ včetně našeho stanoviska.
ÚRR podal podnět na policii ČR kvůli údajnému dotačnímu podvodu. Ten měl být spáchán
chybně vystavenou fakturou na 25 tis Kč bez DPH za dotační management. Naše stanovisko
je, že se jednalo o neúmyslnou chybu, která nemohla způsobit žádnou škodu.
Dne 10.12. 2013 se uskuteční již v září slíbené setkání s vedením RR. Setkání se zúčastní i
Ing. Stefan jako tehdejší (v roce 2011) hlavní aktér událostí.
Bude nutné získat časový prostor a znovu, pokud tak již nebylo učiněno, požádat obce o
další prodloužení termínu pro vrácení půjčky na předfinancování projektu. Pokud budou
obce trvat na zaplacení půjčky (hrozí např. Lomnice), uvedou MSV do situace porušení
rozpočtové kázně. Tím se MSV stane neschopným řešit jakoukoliv dotaci. Ing. Hora navrhl,
aby se požádalo rovnou o prodloužení až do konce roku 2014.
Usnesení 4: RS bere na vědomí informace o průběhu řešení kauzy „projekt ROP
Integrované řešení rozvoje obcí“ a souhlasí s dosavadním postupem.
Rada souhlasí s dalším prodloužením termínu splacení půjček (pokud tak již nebylo
učiněno) dotčeným obcím do 31.12.2014. U obcí, které již prodloužení schválili do
31.3.2014 se požádá až začátkem roku 2014, pokud to bude potřebné.
Rada ukládá manažerovi zaslat na obce žádosti o prodloužení splatnosti půjček.
Hlasování: Pro 8, Proti – 0, Zdržel se – 1
5/
Rozpočet na rok 2014 a rozpočtové výhledy na roky 2015 a 2016
Předseda konstatoval, že návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtové výhledy na další 2 roky
byly včas zaslány obcím pro vyvěšení na úředních deskách. K předloženým návrhům nebyly
vznesené ze strany veřejnosti žádné pozměňující návrhy. Manažer navrhl snížit výdaje o
194.000 Kč, které souvisejí s pozemky v Hlavně.
Ing. Makovička upozornil na fakt, že v roce 2016 po skončení všech projektů dojde
k situaci, kdy bude třeba uhradit postupně vznikající výdaje. Návrh počítá s mimořádným
příspěvkem. Je ovšem jasné, že agenda MSV je za roky jeho vývoje díky velkému množství
projektů tak rozsáhlá, že současná úroveň ročních příspěvků obcí jako stěžejního zdroje na
příjmové straně rozpočtu nedostačuje na krytí jeho základních potřeb (např. úroky z úvěru,
agenda spojená se spory ohledně dotací, nároky plynoucí z následných kontrol projektů).
Usnesení č. 5: Rada svazku schvaluje rozpočet na rok 2014 a rozpočtové výhled na roky
2015 a 2016 s tím, že na výdajové straně se snižuje rozpočet 2014 o částku 194.000,- Kč
určenou na nákup pozemků.
Hlasování: Pro 8, Proti – 0, Zdržel se – 1
6/
Integrovaný projekt obnovy drobné architektury
Mikroegionu byl schválen projekt Leader na obnovu drobné architektury, předseda byl
vyzván k podpisu smlouvy. Vedle složité realizace tohoto sice malého, ale komplikovaného
projektu, bude třeba v jeho průběhu vyřešit majetkoprávní vztahy. S ohledem na účetní
standardy, které nepřipouští zhodnocení cizího majetku, se jako nejjistější jeví varianta
převedení předmětů projektu po dobu udržitelnosti projektu do vlastnictví MSV nebo
zápůjčka.
V návaznosti na zahájení realizace projektu je třeba zajistit financování projektu. To bude
zajištěno půjčkami a mimořádnými příspěvky od obcí. Do mimořádného příspěvku budou
zahrnuté i ostatní náklady nezbytné pro realizaci projektu, jako je VŘ, management a
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stavební dozor. Tyto náklady budou přepočtené podle podílu obcí na projektu. Na projektu
se podílejí obce Vintířov, Staré Sedlo, Jenišov a Hory.
Bude provedeno výběrové řízení dodavatele stavebních a restaurátorských prací.
Rada svazku projednala otázku dodavatele výběrového řízení, managementu a stavebního
dozoru.
Usnesení č. 6: Rada svazku schvaluje smlouvu o dotaci a pověřuje předsedu podpisem této
smlouvy.
Rada svazku souhlasí s převodem předmětu projektu do vlastnictví Mikroregion, bude-li to
třeba, rovněž souhlasí s variantou případné zápůjčky majetku dotčeného dotací. Obojí po
dobu udržitelnosti projektu.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 7: Rada svazku ukládá předsedovi a manažerovi poslat na obce žádosti o
spolufinancování projektu formou mimořádného příspěvku včetně rozpočítání ostatních
nákladů v poměru, v jakém se podílejí na projektu.
Rada svazku ukládá předsedovi a manažerovi poslat na obce zároveň žádost o poskytnutí
půjčky včetně návrhů smluv na předfinancování projektu v objemech podle podílu obcí na
projektu. Rada souhlasí s přijetím půjček na předfinancování projektu od obcí Vintířov,
Jenišov, Hory a Staré Sedlo.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 8: Rada svazku jmenuje komisi pro otevírání obálek a pro výběr dodavatele
v rámci výběrového řízení v režimu dodávka stavebních prací zakázka malého rozsahu
podle pravidel SZIF ve složení:
Jitka Střimelská
Ivan Truksa
Pavel Pešek
Milan Pokorný
Miroslav Tonzar
Rada svazku pověřuje předsedu vybrat dodavatele na základě rozhodnutí výběrové komise
a podepsat s ním smlouvu.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 9: Rada svazku souhlasí, aby dodavatelem výběrového řízení za 49.000 Kč,
stavebního dozoru a dotačního managementu za 89.000 Kč – částky bez DPH - byla firma
ABRI s.r.o. V rámci dotačního managementu bude i vyřešení majetko-právních vztahů
k předmětu projektu.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
7/
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Výdaje probíhají podle očekávání. Nejvíce prostředků je nyní vázáno projektem SHIFT-X,
jeho průběžné financování je řešeno pomocí úvěru.
Je předpoklad, že bude definitivně ukončen projekt ReSource včetně vrácení poslední
půjčky Chodovu a to v souladu s platnou smlouvou.
Usnesení č. 10: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku se seznámila s provedenými rozpočtovými změnami.
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Usnesení č. 11: Rada svazku bere na vědomí informace o provedených rozpočtových
změnách č. 8, 9, 10 a schvaluje rozpočtovou změnu č. 11, kterou se přesouvají prostředky ve
výši 250 tis Kč na projekt SHIFT-X z roku 2014 na letošní rok.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
8/
Informace, různé
Mgr. Sedláček informoval přítomné o dalším posunu při zajišťování regionálního psího
útulku. Pan Hrbáček změnil své stanovisko a nabízí Sokolovu jeho areál k odkoupení. Mgr.
Sedláček vznesl dotaz na ochotu obcí se spolupodílet na odkoupení tohoto objektu a jeho
předělání na stabilní psí útulek.
Většina starostů se shodla na ochotě řešit i po delším čase tuto problematiku společně, ale
v lepších prostorách, než které nabízí pan Hrbáček. Také starostové upozornili na to, že není
možné očekávat paritní podíl na investici a provozních nákladech podle počtu obyvatel,
protože problém s toulavými zvířaty se týká především větších měst.
Mgr. Sedláček informoval o zřízení infocentra v čítárně městské knihovny.
Pan starosta Bouda informoval přítomné o záměru požádat o dotaci ROP na MFC II
v Březové a požádal o partnerství Mikroregion na této akci.
Usnesení č. 9: Rada svazku schvaluje partnerskou smlouvu na projekt MFC II s Březovou a
schvaluje postup předsedy při podepsání partnerské smlouvy.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0

Příští řádné zasedání rady se uskuteční v březnu 2014 v Lomnici.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Michal Skýba

V Královském Poříčí 5.12.2013

Pavel Pešek
předseda svazku

