Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 13.6.2013
Dne 13.6.2013 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ
v restauraci Pod kaštanem v Horách za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Pavel Pešek, Ing. Miroslav Makovička, Michal Skýba, Bc. Martin Loukota,
Miroslav Toncar, Miroslav Bouda, Anna Klímová, Ing. Josef Hora, Milan
Pokorný, Ivan Truksa, Ing. Zdeněk Bednář, Jiří Valenta, Ing. Zdeněk Berka
Omluveni: Miloslav Matoušek, Jiří Ošecký
Jednání zahájil v 14,30 hod. předseda svazku pan Pavel Pešek, a dále starosta obce Hory pan
Milan Pokorný, který přivítal účastníky zasedání rady na katastru obce Hory. 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:
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Úvod
Kontrola usnesení
Informace o projektech
Závěrečný účet za rok 2012, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2012 a
účetní závěrka za rok 2012.
Půjčka na předfinancování projektu SHIFT-X
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Informace, různé
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Kontrola usnesení z minulých zasedání

Usnesení č. 5 z 25.9.12: (K cyklostezce v Tisové) RS souhlasí s odkupem pozemků
potřebných pro výstavu cyklostezky od manželů Stariatovách a pana Zachardy a pověřuje
předsedu podpisem příslušných dokumentů.
Kupní smlouvy byly zaneseny do katastru, úkol splněn.
Usnesení č. 2 z 12.12.12: Rada svazku souhlasí s přípravou a podáním projektu na obnovu
drobných reliktů na území MSV.
Žádost podána, projekt schválen MAS Sokolovsko o.p.s. k financování. Úkol splněn.
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. Projekt je
momentálně posuzován.
Ostatní usnesení jsou splněna.
3/
Informace o projektech
a) Integrované řešení rozvoje obcí Mikroregionu Sokolov - východ
Přestože již před více jak 3 měsíci byla odevzdána závěrečná monitorovací zpráva a
žádost o platbu, s projektem se nic neděje, veškeré posuzování bylo zastaveno. Úřad byl
urgován k podání informace o stavu projednávání projektu.
Nesplacené půjčky obcí způsobují problémy při zajišťování dalších prostředků na
financování jiných projektů.
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Usnesení č. 1: Rada svazku bere na vědomí informaci o projektu Integrované řešení rozvoje
obcí Mikroregionu Sokolov - východ
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
b) Projekty ROP souhrnně
ÚRR nás požádal o projednání a schválení dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace
k projektům, které MSV v minulosti z ROP realizoval. Dodatky se týkají stanovení sankcí
za nedodržení smluvních postupů. Protože v případě kontroly ze strany FÚ jsou všechna
pochybení brána jako porušení rozpočtové kázně se 100%tními odvody, tyto dodatky
zvyšují právní jistoty příjemců dotace. Proto předseda svazku navrhl jejich přijetí.
Dodatky ke smlouvám se týkají projektů:
Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregion Sokolov – východ
Dovolená na Sokolovsku – produktové balíčky
Projektová dokumentace napojen páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové, část
Tisová
Studie projektu Antonínské arboretum
Usnesení č. 1: Rada svazku schvaluje dodatky k výše uvedeným smlouvám tak jak byly
předloženy ÚRR a pověřuje předsedu jejich podpisem.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 1 (Ing. Berka)
c) Projekt SHIFT.
16. a 17. dubna se v Lokti uskutečnilo pracovní setkání všech partnerů projektu. Za MSV se
vedle realizačního týmu zúčastnil jednoho z večerních programů i předseda pan P. Pešek a
starosta Lokte Ing. Bednář. Dále se naplno rozjely práce na realizaci jednotlivých aktivit a
výstupů projektu.
Ing. Makovička v prezentaci představil dosavadní průběh projektu.
Usnesení č. 2: Rada svazku bere na vědomí informace o průběhu projektu SHIFT X.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
c) Projekty MAS
Další projekty, které se bezprostředně týkají některých obcí MSV jsou 2 projekty MAS
financované z ROP. Jeden na relikty v zaniklých obcích Slavkovského lesa byl úspěšně
dokončen, projekt Cyklostezek byl ukončen do konce května. Protože ROP zastavil
proplácení i etap projektů, nejsou prostředky na dofinancování tohoto projektu. Sokolov byl
požádán o poskytnutí ručení za půjčku, ovšem odmítl. Dolní Rychnov odsouhlasil garanci za
případnou půjčku pro dofinancování projektu.
Případné nerozjetí ROP může mít bez velké velkorysosti dotčených obcí fatální následky na
další existenci MAS a tím i na eventuelní čerpání prostředků v dalším plánovacím období.
V rámci projektu byla udělána unikátní dohoda s LČR, které po dlouhém a složitém jednání
nejenom, že odsouhlasily všechny trasy, ale přislíbily i spoluúčast při zpracování strategie
využití Slavkovského lesa pro další aktivity.
Usnesení č. 3: Rada svazku bere na vědomí informace o průběhu realizace projektů MAS.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
c) Napojení Slavkovského lesa na páteřní cyklostezku v Tisové.
Minulý týden bylo vydáno stavební povolení. Realizace projektu, který má rozpočet přes 20
mil Kč, je možné realizovat například s využitím SFDI. Dotace se zde poskytují v max výši
65%, bývá zde až trojnásobný převis. Projekt by ale jistě získal velkou formální podporu
Karlovarského kraje a díky ní i šanci na úspěch. Jako reálné se jeví postupovat etapově.
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V první fázi vystavět lávku a napojení na obou stranách, náklady cca 10 mil Kč. Cesta na
levém břehu by se pak realizovala v dalším kroku. Za předpokladu plné dotace je třeba
zajistit spolufinancování ve výši 3,5 Mil Kč. Obec Šabina by podle slov jejího starosty
mohla dosáhnout na 500 tis Kč. Na Březovou a Sokolov by pak zbývalo po 1,5 mil Kč.
Rada považuje tento postup za reálný. Je tedy nejdříve třeba požádat obec Šabina o
odsouhlasení svého příspěvku a po té jednat s oběma městy. Zároveň je reálné uvažovat o
příspěvku od KK na tuto akci v rozsahu až 1,5 mil Kč, čímž by se buď mohl snížit příspěvek
jednotlivých obcí, nebo uvažovat o rozšíření realizované etapy.
Usnesení č. 4:
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.
Rada svazku souhlasí z externím zpracováním žádosti za cenu do 30 tis Kč bez DPH.
Předseda je oprávněn vybrat firmu a podepsat objednávku.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
c) Leader – Integrovaný projekt Obnova drobné architektury.
Jak bylo již konstatováno při kontrole úkolů, MSV uspěl se svou žádostí o dotaci z Leaderu
pro rekonstrukci některých reliktů z území Sokolovska. Projekt se konkrétně týká obcí Hory,
Staré Sedlo, Jenišov a Vintířov. V období do definitivního schválení projektu ze strany SZIF
bude třeba dořešit majetkoprávní vztahy – zápůjčku či pronájem objektů dotace
Mikroregionu.
Usnesení č. 5: Rada svazku bere na vědomí informaci o projektu a ukládá manažerovi zaslat
obcím ke schválení potřebné dokumenty.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Závěrečný účet za rok 2012, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2012
a účetní závěrka za rok 2012.

Rada svazku projednala Závěrečný účet svazku za rok 2012 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2012. Rada svazku konstatuje, že je udržován vysoký
standard v naplňování zákonných povinností při hospodaření svazku.
Usnesení 6: Rada souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2012, schvaluje Závěrečný
účet svazku obcí Mikroregion Sokolov východ za rok 2012 bez výhrad a bere na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012. Rada svazku nepřijímá
k uvedeným materiálům žádná nápravná opatření.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku projednala účetní závěrku za rok 2012, která se skládá z výkazu zisků a ztrát,
z rozvahy, přílohy, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu
(nerelevantní).
Usnesení 7: Rada svazku schvaluje účetní závěrku Mikroregion Sokolov – východ
sestavenou k 31.12.2013.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Půjčka na předfinancování projektu SHIFT-X
Jak bylo konstatováno již na minulém zasedání, pro úspěšnou realizaci projektu je třeba
zajistit prostředky na předfinancování tohoto projektu a to pro celou dobu jeho realizace. Pro
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tento úkol bude třeba získat ještě celkem půjčky v rozsahu 3,6 mil Kč. V předstihu byly
požádány některé obce svazku o zajištění ručení tohoto úvěru a to v rozsahu vždy 1,8 mil
Kč. Rada svazku byla informována panem starostou Skýbou z Královského Poříčí, že
zastupitelstvo tuto záruku odsouhlasilo. Pan starosta Ing. Bednář z Lokte informoval
přítomné, že rada města rovněž odsouhlasila poskytnuté této záruky, která bude za 2 týdny
ještě projednána zastupitelstvem města.
Usnesení č. 8: 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 Ing. Miroslavovi Makovičkovi vyjednat 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.
Rada svazku pověřuje předsedu Pavla Peška k podpisu příslušné úvěrové smlouvy.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Výdaje probíhají podle očekávání. Stále platí již minule konstatované: příjmy jsou
ohrožované stavem v ROP. Bude třeba zajistit předfinancování projektu SHIFT a to půjčkou
od banky.
Usnesení č. 9: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření a zajištění finančních
potřeb svazku.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku se seznámila s provedenými rozpočtovými změnami.
Usnesení č. 10: Rada svazku bere na vědomí informace o hospodaření a informace o
provedených rozpočtových změnách č. 1, 2 a 3.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
7/
-

Informace, různé
Byla podána informace o včera proběhlé VH MAS.
Ing. Hora informoval přítomné o průběhu jednání zastupitelstva KK.
Pozvání na 1. regionální veletrh tradičních řemesel a WS designerů, který
se uskuteční tento pátek a sobotu na Statku Bernard v Královském Poříčí

Příští zasedání rady se uskuteční v září v Jenišově.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Milan Pokorný

V Královském Poříčí 13.6.2013

Pavel Pešek
předseda svazku

