Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 26.9.2013
Dne 26.9.2013 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
obecním úřadě v Jenišově za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Pavel Pešek, Ing. Miroslav Makovička, Michal Skýba, Mgr. Bohumila Bůžková,
Miroslav Toncar, Miroslav Bouda, Anna Klímová, Ing. Josef Hora, Milan
Pokorný, Ivan Truksa, Jiří Ošecký, Ing. Zdeněk Berka
Omluveni: Miloslav Matoušek, Ing. Zdeněk Bednář, Jiří Valenta
Jednání zahájil v 14,30 hod. předseda svazku pan Pavel Pešek, a dále starosta obce Jenišov
pan Ivan Truksa, který přivítal účastníky zasedání rady na katastru obce Jenišov. 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/

Úvod
Kontrola usnesení
Projekt ROP Integrované řešení rozvoje obcí – další postup
Realizace napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Tisové
Projekt SHIFT-X – Místní akční plán
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Informace, různé

2/

Kontrola usnesení z minulých zasedání

Usnesení č. 4 z 12.12.12: Rada svazku bere na vědomí nezbytnost aktualizace Strategie
rozvoje Mikroregionu a ukládá předsedovi a manažerovi zajistit pro tento úkol z větší části
externí zdroje – např. přeshraniční spolupráce nebo KK.
Byla podána žádost o dotaci z dispozičního fondu čs. – bavorské spolupráce. Žádost nebyla
schválena s nekompetentním odkazem na to, aby se strategie zpracovávala společně s MAS.
<epomohlo ani to, že jsme vysvětlili, že obě organizace jsou nezávislé a mají jiné poslání a
zaměření.
Usnesení č. 1 z 13.6.13: Rada svazku schvaluje dodatky k výše uvedeným smlouvám ROP
tak jak byly předloženy ÚRR a pověřuje předsedu jejich podpisem.
Úkol splněn.
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.
Zatím zasláno na obec Šabina, ta žádost schválila. Úkol průběžně plně, viz také tento zápis,
bod 4)
Usnesení č. 8 z 13.6.13: Rada svazku souhlasí s přijetím úvěru od některých z bank ČR na
předfinancování projektu SHIFT-X v rozsahu 3,6 mil Kč se splatností do 31.12.2016.
Rada svazku ukládá manažerovi u některého z finančních ústavů úvěr – půjčku pro
předfinancování projektu SHIFT-X v rozsahu 3,6 mil Kč a pověřuje jej k vyjednání
veškerých podmínek spojených s úvěrem.
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Rada svazku pověřuje předsedu Pavla Peška k podpisu příslušné úvěrové smlouvy.
Bylo osloveno celkem 7 peněžních ústavů, pro které byly zpracovány požadované podklady.
Úvěr se podařilo vyjednat s Komerční bankou, byla podepsána smlouva, úvěr je čerpán.
Vyřízení všech požadavků bank bylo dosti náročné a proto byla k pomoci přizvána firma
ABRI, které většinu administrativních úkonů a ekonomických podkladů zajistila.
Úkol splněn.
Usnesení č. 1:
RS souhlasí s poskytnutím odměny firmě ABRI s.r.o. ve výši 15.000 Kč + DPH za
odbornou pomoc při vyřizování úvěru.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Ostatní usnesení jsou splněna.
3/
Projekt ROP Integrované řešení rozvoje obcí – další postup
Členům rady svazku byly v předstihu zaslány dokumenty k tomuto bodu. Jednalo se o výzvu
ÚRR, která žádá podepsání dohody o ukončení financování projektu především z důvodu
údajného porušení zákona o Veřejných zakázkách a reakci předsedy Mikroregionu na tuto
výzvu, ve které předseda požadoval prodloužení termínu pro stanovisko Mikroregionu.
Dne 12.9. přišel na Mikroregion dopis ÚRR, kterým úřad prodlužuje termín k vyjádření, jak
Mikroregion požadoval.
Manažer podrobně vysvětlil princip kauzy a seznámil přítomné s provedenými kroky.
Byla provedená internetová rešerše podobných případů, ze které vyplývá, že Mikroregion
nepochybil ani s přijetím inkriminované nabídky, ani s doplněním od uchazeče.
Byl osobně dotázán doc. JUDr. Jurčík, přední český odborník na Zákon o veřejných
zakázkách, který potvrdil předchozí závěry.
Bylo požádáno MMR – předkladatel zákona – o stanovisko.
Byl požádán o součinnost předchozí předseda Ing. Stefan. Ten potvrdil, že podle sdělení
vedoucího ÚRR v KK v roce 2011 Ing. Červinky byla naše kauza řešena bez dalších
následků na regionální radě. Ing. Stefan přislíbil účast při jednáních s ÚRR jako náš hlavní
svědek.
Je v zájmu Mikroregionu vyřešit vzniklou situaci bez soudního projednávání (to je
zdlouhavé; hrozí, že i v případě úspěchu již v té době ROP nebude mít žádné peníze; soudní
jednání by si vyžadovalo nemalé soudní poplatky).
Ing. Hora podpořil názor, že ÚRR se chová silně nepřátelsky zřejmě z důvodů velkého
stresu, ve kterém se jeho pracovníci pohybují.
Usnesení č. 2:
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.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/

Realizace napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Tisové

Rada svazku projednala záměr přistoupit k realizaci uvedené cyklostezky. Obec Šabina
schválila příspěvek na akci ve výši 500 tis Kč. Připravují se žádosti na Sokolov a Březovou
o poskytnutí 2x 1,5 mil Kč.
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S ohledem na problémy s vracením půjčky dle předchozího bodu starosta Sokolova Ing.
Berka doporučil ještě vyčkat s žádostí na Sokolov. Předseda tedy navrhl projekt rozjet a
spolufinancování by bylo řešeno až v návaznosti na eventuelní úspěšnou žádost ze SFDI.
Se zástupci KK byla předjednána spoluúčast KK na akci.
Usnesení 3: RS bere na vědomí postup přípravy výstavby napojení páteřní cyklostezky na
Slavkovský les v Tisové a souhlasí s odložením žádosti o spolufinancování na město
Sokolov.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/
Projekt SHIFT-X – Místní akční plán
Členům rady byl v předstihu zaslán místní akční plán pro využití industriálního kulturního
potenciálu pro rozvoj regionu.
Je připravována pro členy Rady svazku exkurze k některému z partnerů.
Usnesení č. 4: Rada svazku schvaluje Místní akční plán, tak jak byl předložen.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Výdaje probíhají podle očekávání. Stále platí již několikrát konstatované: příjmy jsou
ohrožované stavem v ROP, tentokrát z důvodů návrhu na ukončení financování
integrovaného projektu. Předfinancování projektu SHIFT je již vyřešené půjčkou od banky.
V Mikroregionu proběhlo přezkoumání hospodaření za rok 2013, 1. část bez problémů.
Byla provedena kontrola dotace KK na prováděcí dokumentaci lávky v Tisové – bez
problémů.
Usnesení č. 5: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku se seznámila s provedenými rozpočtovými změnami.
Usnesení č. 6: Rada svazku bere na vědomí informace o provedených rozpočtových
změnách č. 4, 5, 6 a 7.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
7/
-

Informace, různé
Ing. Makovička informoval přítomné o stavu vyjednávání mezi NS MAS a
jednotlivými OP – zatím probíhající vyjednávání jsou na 2 násobku prostředků
určených MAS, než jak tomu bylo v minulém plánovacím období .
Informace o projektu SMOČR: Ing. Makovička a Ing. Berka informovali o možnosti
zapojit se do projektu SMO České republiky s názvem „Pojďme podpořit rozvoj
meziobecní spolupráce v České republice“. Projekt poskytuje dotaci na mzdové
náklady pro pracovníky, kteří by připravovali koncepce meziobecní spolupráce na
Sokolovsku. Možným partnerem projektu je buď ORP Sokolov, nebo mikroregion.
Obě strany o projekt projevili zájem a shledávají jen smysluplným i pro náš region,
zatím se však neshodli na tom, kdo by byl jeho partnerem.

Usnesení č. 7: Rada svazku vzala na vědomí informace o projektu meziobecní spolupráce a
pověřuje předsedu jednat s městem Sokolov o podmínkách jeho realizace a formě zapojení
Mikroregionu.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Příští řádné zasedání rady se uskuteční v prosinci v Královském Poříčí. Předseda je
oprávněn svolat dříve mimořádné zasedání Rady, pokud si to vyžádá některá z dnes
projednávaných záležitostí.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Ivan Truksa

V Královském Poříčí 26.9.2013

Pavel Pešek
předseda svazku

