Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 7.2.2013
Dne 7.2.2013 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
městském úřadě v Lokti za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Pavel Pešek, Jiří Ošecký, Ing. Miroslav Makovička, Bc. Martin Loukota, Miroslav
Toncar, Miroslav Bouda, Anna Klímová, Jiří Valenta, Miloslav Matoušek, Ing.
Zdeněk Berka, Milan Pokorný, Ivan Truksa, Patrik Pizinger, Rudolf Flaška,
Michal Skýba
Jednání zahájil v 14,00 hod. manažer svazku Ing. Miroslav Makovička, a dále místostarosta
Lokte pan Rudolf Flaška, který přivítal účastníky zasedání rady v prostorách historické
radnice města Loket. Manažer v úvodu konstatoval, že rada je usnášeníschopná.
1/ Úvod, program jednání:
Manažer přečetl návrh programu jednání rady svazku. Rada svazku tento program jednání
odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím programem:
1/
2/
3/

Úvod
Volba předsedy svazku
Informace, různé

Vedením dnešní schůze byl pověřen manažer svazku Ing. Miroslav Makovička.
2/
Volba předsedy svazku
S ohledem na volební charakter dnešního jednání byl pan Bc. Martin Loukota zvolen
ověřovatelem zápisu.
Manažer svazku přednesl návrh na obsazení funkce předsedy svazku, tak jak byl
prezentován odstupujícím předsedou na minulém zasedání. Do funkce předsedy svazku byl
navržen starosta obce Šabina pan Pavel Pešek. Manažer vyzval k diskusi nad tímto návrhem
a k předložení protinávrhů. Účastníci diskuse podpořili pana Peška ve funkci, jiný návrh
nebyl předložen.
Usnesení č. 1: Rada svazku volí do funkce předsedy svazku pana Pavla Peška a pověřuje jej
podpisem zápisu již z dnešního zasedání rady svazku.
Hlasování: Pro 14, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 2: Rada svazku ukládá novému předsedovi a manažerovi zajistit veškeré
potřebné úpravy související se změnou na postu předsedy svazku.
Hlasování: Pro 14, Proti – 0, Zdržel se – 0
3/

Informace, různé
V souvislosti se změnou předsedy svazku nebudou dělány žádné další organizační
změny. To např. znamená, že sídlo svazku se nemění.
- Informace o jednání ohledně dotace na vypracování strategie rozvoje Mikroregionu.
- Informace o zpracování strategie MAS Sokolovsko.
- Informace o další výzvě Leader a možnosti požádat o společný projekt na obnovu
reliktů.
Usnesení č. 3: Rada svazku souhlasí s podáním společného projektu na obnovu reliktů do
programu Leader a vyzývá obce k předkládání návrhů.
Hlasování: Pro 14, Proti – 0, Zdržel se – 0
-
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-

Informace o úspěšně provedeném společném nákupu elektřiny. Připravuje se
společný nákup plynu.
Informace o změně zákona, kterým se ukládá povinnost projednávat účetní závěrku
zvláštním způsobem.
Informace o ukončení činnosti Svazku Pod Chlumem.

Příští zasedání rady se uskuteční v březnu 2013 v Novém Sedle.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Zápis ověřil: Bc. Martin Loukota
V Královském Poříčí 7.2.13

Pavel Pešek
předseda svazku

