Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 25.09.2012
Dne 25.09.2012 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
obecním úřadě ve Vintířově za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Jiří Ošecký, Pavel Pešek, Ing. Miroslav Makovička, Ing. Ivan Stefan, , Bc. Martin
Loukota (pověřenec pí. Pojarová), Miroslav Toncar, Miroslav Bouda, Anna
Klímová, Ing. Josef Hora, Jiří Valenta, Ing. Zdeněk Bednář
Omluveni: Miloslav Matoušek (dovolená), Ing Karel Jakobec (rada města), Milan Pokorný,
Ivan Truksa (přestupková komise)
Jednání zahájil v 14,00 hod. předseda svazku Ing. Ivan Stefan, a dále starosta Jiří Ošecký,
který přivítal účastníky zasedání rady na obecním úřadě ve Vintířově. Předseda v úvodu
konstatoval, že rada je usnášeníschopná.
1/ Úvod, program jednání:
Předseda přečetl návrh programu jednání rady svazku s drobnou úpravou znění bodu 3).
Rada svazku tento program jednání odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím
programem:
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Úvod
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Příprava návrhu rozpočtu na rok 2013 a rozpočtového výhledu do roku 2015
Informace o průběhu realizace dotovaných projektů
Psí útulek
Další dotované projekty
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Informace, různé

2/

Kontrola usnesení z minulých zasedání

Usnesení č. 6 z 8.3.: Rada svazku ukládá předsedovi a manažerovi připravit a projednat
deklaraci o spolupráci obcí Dasnice, Citice, Šabina a MAS a Mikroregionu Sokolov –
východ na vybudování napojení páteřní cyklostezky podél řeky Ohře na Slavkovský les
v Tisové. Rada svazku ukládá starostovi Peškovi pomoci vyjednat podpis této deklarace
v obcích Dasnice a Citice.
Citice při opakovaném projednání deklaraci schválily. Budeme po obci Citice požadovat
příslušný poplatek za vynětí z půdního fondu.
Usnesení č. 8 z 8.3.: Rada svazku souhlasí s přípravou společného nákupu elektřiny
zjišťováním potřebných informací. Na dalším zasedání budou představeny základní
možnosti variant řešení tohoto úkolu.
Ve spolupráci s MAS Sokolovsko se podařilo soustředit zájem obcí o celkovém počtu
obyvatel cca 20 tis. Pro specifické odborné problémy byl osloven pan Jirgl, který v regionu
získal spoustu zkušeností. Bude třeba udělat schůzku s představiteli obcí, které mají zájem a
vysvětlit si další postup. Doporučení je rozšířit tyto aktivity i na plyn, protože zde může dojít
rovněž k zajímavým úsporám..
Usnesení č. 2 z 28.6.:
Rada souhlasí s uspořádáním exkurze do regionu Oberlausitz a to v srpnu - říjnu 2012.
Pro nezájem bylo zrušeno.
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Usnesení č. 8 z 28.6.: Rada svazku ukládá předsedovi zajistit vzdělávání pověřených
pracovníků v oblasti odchytu toulavých psů (nejlépe pomocí dotace).
Bylo zahrnuto do partnerského projektu leader pod hlavičkou MAS.
Ostatní usnesení jsou splněna.
3/

+ávrh rozpočtu na rok 2013 a rozpočtového výhledu do roku 2015

Jak bylo konstatováno již na minulém zasedání rady, nepředpokládají se žádné mimořádné
výdaje pro rok 2013. Je však v současné době celá řada nejasností ohledně skutečných
nákladů, pročeš je obtížné odhadnout zůstatek prostředků na konci roku. Z hlediska cash
flow bude rozhodující vrácení peněz Chodovu. Tato problematika byla již probírána na
posledním zasedání.
Usnesení 1: Rada svazku ukládá předsedovi a manažerovi sestavit vyrovnaný rozpočet na
rok 2013 a společně s výhledem do roku 2015 jej zaslat nejpozději do 30.10. k projednání a
schválení členským obcím. Příjmy rozpočtu roku 2013 budou postavené na pravidelných
členských příspěvcích.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/
Informace o průběhu realizace dotovaných projektů
a) Integrované řešení rozvoje obcí Mikroregionu Sokolov - východ
- Projekt se překlápí do závěrečné fáze. Postupně se finalizují a předávají jednotlivé
dokumentace. Projekt bude do konce roku hotov.
b) ReSource.
- Projekt oficielně končí 30.9., v současné době se pracuje na závěrečných dokumentech.
S ohledem na posun konečného termínu z důvodů na straně saského partnera bude
obtížné dodržet i prodloužený termín splatnosti půjčky Chodovu.
c) Studie Antonínské arboretum.
- Uskutečnilo se pracovní setkání partnerů projektu. Hlavní odpovědnost nyní leží na
Sokolovu, kterého se projekt nejvíce týká. Další kroky se plánují po senátních volbách, kdy
bude jasnější situace ve vedení v Sokolově.
- Na minulém zasedání se odložilo rozhodnutí o eventuelním soudním sporu přes obchodní
soud. Protože jsou rizika dalších ztrát příliš velká, přijala rada toto usnesení:
Usnesení č. 2: Rada svazku rozhodla, že vůči úřadu RRS nebude již podnikat žádné soudní
kroky a tímto považuje kauzu za uzavřenou.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/
Psí útulek
V gesci Sokolova za přispění manažera se stále hledá vhodný pozemek. Podle současného
stavu poznání se však jeví, že zasíťovaný a levný pozemek, který by byl v dostatečné
vzdálenosti od obydlených sídel a přitom hojně navštěvovaný, k dispozici není. Proto
varianta na Jižním lomu zůstává stále jako nejreálnější. Stále však chybí širší konsenzus
napříč mikroregionem a především mezi nejvýznamnějšími členy – městy Sokolov a
Chodov.
Usnesení č. 3: Rada svazku bere na vědomí, že Mikroregion bude vývoj v přípravě výstavby
útulku i nadále monitorovat.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 1 (Ing. Hora)
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6/

Další dotované projekty

6.1 SHIFT X
V listopadu se rozjíždí mezinárodní projekt SHIFT X. Bude třeba provést výběrová řízení na
dodavatele částí projektu a bude třeba zajistit jeho realizaci po administrativní stránce.
Usnesení č. 4: RS pověřuje předsedu sestavením výběrové komise a sestavením
realizačního týmu a zároveň jej pověřuje podpisem příslušných smluv. Základními členy
týmu bude Ing. Makovička a Marie Marečková.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
6.2. Cyklostezka v Tisové
Probíhá projektová příprava a zajišťování staveného povolení. Bude nutné odkoupit
příslušné pozemky.
Usnesení č. 5: RS souhlasí s odkupem pozemků potřebných pro výstavu cyklostezky od
manželů Stariatovách a pana Zachardy a pověřuje předsedu podpisem příslušných
dokumentů.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
7/
Informace o hospodaření
Obci Vintířov byla vrácena půjčka na předfinancování projektu ReSource ve výši 2 mil Kč
v souladu s platnou smlouvou. Předseda poděkoval obci Vintířov za tuto vydatnou pomoc
při zajišťování realizace projetu. V souvislosti s touto platbu ovšem dojde k tomu, že
Mikroregion nebude mít dostatek prostředků pro dofinancování projektu Integrované řešení
rozvoje obcí Mikroregionu Sokolov – východ, což bude třeba řešit další půjčkou.
Veškeré příjmy a výdaje probíhají v souladu s předpoklady. Pouze na realizaci dokumentace
cyklostezky v Tisové se objevili vícepráce v podobě nutnosti zajištění geologických
průzkumů v místech založení mostu.
Byly projednány rozpočtové změny provedené v předchozím období.
Manažer podal informaci, že stan byl úspěšně opraven, oprava byla uhrazena z pojištění, a je
opět plně k dispozici.
Usnesení č. 6: Rada svazku bere na vědomí informace o hospodaření a informace o
provedených rozpočtových změnách č. 5, 6, 7 a 8.
Rada svazku souhlasí se zadáním zakázky na geologický průzkum cyklostezky Tisová
v hodnotě 40 tis + DPH a ukládá promítnout tento náklad do výdajů roku 2013.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 7: Rada svazku souhlasí s přijetím půjčky od společnosti ABRI, s.r.o. ve výši
450.000,- Kč, která bude splacená do konce roku 2012. Půjčka bude úročená 5% p.a. Rada
svazku ukládá předsedovi zajistit a podepsat smlouvu.
8/

Informace, různé
-

Ing Hora poděkoval Ing. Stefanovi a Ing. Makovičkovi za úspěšnou a kvalitní
realizaci projektu ReSource, který přispěl k k dalšímu rozvoji regionu.
P. Ošecký ocenil kvalitu výstavky týkající se ReSource. Výstava byla prezentována
s velkým zájmem u příležitosti setkání rodáků.
O výstavu ReSource projevili zájem dále paní Pojarová – Nové Sedlo a p. Bouda –
Březová.
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-

Ing. Makovička informoval o výsledcích mezinárodní konference hornictví ve
Zlicka. Zajímavý je koncept „Ewikgeitslasten“ v souvislosti s jakoukoliv těžbou a
zahájení výchovy inženýrů pro „Nachbergbau“

Příští zasedání rady se uskuteční v prosinci na Březové.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička

V Královském Poříčí 25.9.12

Ing. Ivan Stefan
předseda rady svazku

