Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 28.3.2013
Dne 28.3.2013 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
městském úřadě v Novém Sedle za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Jiří Ošecký, Pavel Pešek, Ing. Miroslav Makovička, Michal Skýba, Zdeněk Pojar,
Miroslav Toncar, Miroslav Bouda, Anna Klímová, Ing. Josef Hora, Miloslav
Matoušek, Milan Pokorný, Ivan Truksa, Rudolf Flaška
Omluveni: Jiří Valenta, Miloslav Matoušek, Ing. Karel Jakobec
Jednání zahájil v 15,00 hod. předseda svazku pan Pavel Pešek, a dále člen zastupitelstva
města pan Zdeněk Pojar, který přivítal účastníky zasedání rady na půdě městského úřadu
Nové Sedlo. 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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Kontrola usnesení
Informace o projektech
Příprava na nové plánovací období
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Kontrola usnesení z minulých zasedání

Usnesení č. 4 z 25.9.12: (K projektu SHIFT-X) RS pověřuje předsedu sestavením
výběrové komise a sestavením realizačního týmu a zároveň jej pověřuje podpisem
příslušných smluv.
Výběrové řízení bylo ukončeno letos v únoru. Smlouvy byly podepsány s firmami Tradiční
řemesla Bernard o.s. a Agentura Multi - Art, s.r.o. z Klášterce n. Ohří.
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.
Řešení a zajišťování stavebního řízení stále probíhají. Usnesení se dále doplňuje o přesnou
specifikaci předmětných pozemků: U pana Ing. Petra Zachardy se jedná o p.č. 174/47
v katastrálním území Hlavno o výměře 4017m2, kupní cena 80.340,- Kč. U manželů
Stariatových se jedná o p.č. 174/49 v katastrálním území Hlavno o výměře 518m2, kupní
cena 10.360,- Kč.
Usnesení č. 2 z 12.12.12: Rada svazku souhlasí s přípravou a podáním projektu na obnovu
drobných reliktů na území MSV.
Rada diskutovala o tom, jestli budeme i nadále usilovat o podání tohoto projektu, když jsou
zatím jen 2 náměty. Na místě se k projektu přihlásili další obce – Vintířov, Staré Sedlo,
Jenišov. Projekt bude proto zpracován a podán.
Usnesení č. 4: 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. Rada svazku souhlasí, aby vlastní
zpracování žádostí bylo zajištěno externě a pověřuje předsedu k podpisu příslušných smluv.
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Byl zajištěn zahraniční partner – město Hof - a jsou podnikány kroky k podání žádosti o
dotaci.
Ostatní usnesení jsou splněna.
3/
Informace o projektech
a) Integrované řešení rozvoje obcí Mikroregionu Sokolov - východ
Bylo odevzdáno závěrečné vyhodnocení projektu a stále probíhá schvalování projektu. Je
zřejmé, že s ohledem na situaci v ROP úřad s kontrolou nespěchá.
Rada svazku se zabývala aktuální situací v ROP Severozápad a přijala toto stanovisko:
Usnesení č. 1: Rada svazku bere na vědomí informaci v ROP Severozápad a souhlasí
s prodloužením termínu splacení půjček obcím v rámci projektu Integrované řešení rozvoje
min do konce září, obcím se doporučuje schválit prodloužení do konce roku 2013. Rada
ukládá manažerovi a předsedovi zajistit příslušné dodatky ke smlouvám.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
b) Projekt SHIFT.
- Realizace projektu pokračovala v letošním roce tzv. tandemovými setkáními v Rakousku,
Welzow SRN a v Belgii. Byl uskutečněn minulý týden zahajovací WS k Královském Poříčí,
kde s lokálními experty byly probrány stěžejní úkoly řešené problematiky.
- Nejbližší aktivity na české straně – 16. a 17. dubna budeme v Lokti hostit pracovní setkání
projektu.
- Stále trvá nezbytnost do konce léta sehnat ještě 1,5 mil na předfinancování projektu, když
obec Královské Poříčí poskytla již 1 mil.
Usnesení č. 2: Rada svazku bere na vědomí informace o průběhu projektu SHIFT X.
Hlasování: Pro 11, 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 musí být ukončen do konce května. Protože ROP zastavil
proplácení i etap projektů, nejsou prostředky na dofinancování tohoto projektu.
Usnesení č. 3: Rada svazku bere na vědomí informace o průběhu realizace projektů MAS a
doporučuje projekt Cyklostezek dokončit.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/
Příprava na nové plánovací období
Jak bylo uvedeno dříve, rýsuje se možnost získat z přeshraniční spolupráce dotaci na
vytvoření strategii. Při jejím zpracování bude třeba se zaměřit na hledání společných témat
k řešení. Z uvedeného je jasné, že strategie bude také hodně zaměřená na rozvoj
přeshraniční spolupráce, na vytváření nových pracovních míst. S tímto úkolem a
transformací průmyslového města v moderní aglomeraci má partner bohaté zkušenosti.
Usnesení č. 4: Rada svazku bere na vědomí informaci o přípravě přeshraničního projektu na
vytvoření strategie.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Výdaje probíhají podle očekávání. Příjmy jsou ohrožované stavem v ROP. Bude třeba
zajistit předfinancování projektu SHIFT a to buď půjčkou od některé z obcí nebo půjčkou od
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banky. Obce byly vyzvány ke zvážení svých možností a poskytnutí půjčky nebo ručení za
ní.
Usnesení č. 5: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření a zajištění finančních
potřeb svazku.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku se seznámila s provedenými rozpočtovými změnami.
Usnesení č. 6: Rada svazku bere na vědomí informace o hospodaření a informace o
provedených rozpočtových změnách č. 1, 2 a 3.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bude třeba provést odsouhlasení účetní uzávěrky. To ponecháme na červnové zasedání.
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Informace, různé
Účastníci zasedání si navzájem vyměnili informace ohledně realizace záměrů na
zpracování komunálního odpadu.

Příští zasedání rady se uskuteční v červnu 2013 v Horách.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Pojar

V Královském Poříčí 28.3.13

Pavel Pešek
předseda svazku

