Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 28.06.2012
Dne 28.06.2012 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
Statku Bernard v Královském Poříčí za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Jitka Střimelská (Vintířov), Pavel Pešek, Ing. Miroslav Makovička, Ivan Truksa,
Ing. Ivan Stefan, Milan Pokorný, Bc. Martin Loukota (pověřenec pí. Pojarová),
Ing. Zdeněk Berka, Miroslav Toncar, Miroslav Bouda
Omluveni: Ing. Bednář, Miloslav Matoušek, Jiří Valenta, Anna Klímová, Ing. Josef Hora
Jednání zahájil v 16,00 hod. předseda svazku Ing. Ivan Stefan, který přivítal účastníky
zasedání rady na katastru obce Královské Poříčí. 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 z minulých zasedání
Závěrečný účet za rok 2011 a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011
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. 1 z 27.3.12: Rada svazku rozhodla o odstoupení od realizace projektu Místní
destinační management obcí Mikroregionu Sokolov – východ a ukládá předsedovi
informovat o tom ÚRR.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Vyřízeno
Usnesení č. 2 z 27.3.12: Rada svazku souhlasí s prodloužením půjčky na předfinancování
projektu ReSource do října 2013 a ukládá předsedovi zajistit odeslání žádosti na město
Chodov.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Požádáno, žádost schválena zastupitelstvem Chodova. ?a setkání ve Slovinsku minulý týden
jsme se dozvěděli, že JTS – řídcí organizace programu – rozhodla o prodloužení lhůty pro
vyřízení plateb z 8 měsíců na 13. Tato nová informace může znamenat, že ani tento
prodloužený termín nesplníme.
Usnesení č. 4: Rada svazku ukládá předsedovi a manažerovi pokračovat v dosavadních
intencích a spolupracovat s městem Sokolov na vybudování regionálního psího útulku –
krajského – zařízení.
Ve spolupráci se Sokolovem byl vytvořen rozpočet projektu a to jak investiční části, tak
provozní. Byla sestavena pravidla pro fungování budoucího provozovatele, MSV se nabídl
partnerům projektu jako provozovatel. Byly odeslány výzvy na všechny obce s požadavkem
na poskytnutí stanoviska, zda se za uvedených podmínek projektu zúčastní. Až později byl
projektantem předložen položkový rozpočet stavby a ten byl 2x vyšší, než předpokládal
původní rozpis. Tím se reálnost sdružené investice posunula do oblasti nezbytnosti zajištění
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dotace pro výstavbu. Současné zastavení jakýchkoliv nových aktivit z ROP nedávají žádnou
možnost předvídat vývoj v této oblasti.
Usnesení č. 5: Rada svazku bere na vědomí informace o postupu projektu napojení páteřní
cyklostezky v Tisové. Rada svazku souhlasí s požádáním kraje o dotaci na zajištění potřebné
dokumentace.
Žádost o dotaci byla podána, dle informace p. Peška byla žádost zastupitelstvem kraje před
2 týdny schválena. Starosta Pešek rovněž požádal, aby se při vyřizování stavebního povolení
na akci zároveň řešila rekonstrukce lávky v Šabině. Eventuelní vícenáklady ponese obec
Šabina.
Usnesení č. 6: 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.
Deklarace byla připravena, schválena v Dasnicích, v MAS, v Šabině. Citice deklaraci
neschválily. MSV projedná deklaraci v Různém. ?a návrh pana Peška bude ještě zajištěna
účast pracovníků MSV na jednání zastupitelstva v Citicích s cílem změnit jejich stanovisko.
Usnesení č. 8: Rada svazku souhlasí s přípravou společného nákupu elektřiny zjišťováním
potřebných informací. Na dalším zasedání budou představeny základní možnosti variant
řešení tohoto úkolu.
Byly připraveny podklady pro tento úkol, který bud projednán v Různém.
Usnesení č. 11: Rada svazku ukládá předsedovi Stefanovi a starostovi Boudovi uspořádat
v období květen – červen t.r. rehabilitační aktivitu pro radu Mikroregionu.
Odkládá se na příhodnější dobu.
Usnesení č. 12: Rada svazku ukládá předsedovi Stefanovi, manažerovi a starostovi
Pokornému navštívit starostu Lokte a vysvětlit si postoj Lokte k Mikroregionu.
Předseda a manažer navštívili starostu Lokte ing. Bednáře dne 15.6. Schůzku svou dřívější
návštěvou v Lokti připravil p. Pokorný. Ing. Stefan vysvětlil současnou pozici MSV, strategii
svazku a realizované projekty. Ing. Bednář ubezpečil, že neúčast představitele Lokte na
jednáních MSV jsou čistě momentální záležitostí, která je způsobena řešením aktuálních
problémů v Lokti a v žádném případě neznamenají změnu postoje Lokte k MSV. V následují
diskusi se Ing. Bednář zajímal o další aktivity MSV, byl vysvětlen vztah k MAS a dalším
organizacím.
3/

Závěrečný účet za rok 2011 a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011

Rada svazku projednala Závěrečný účet svazku za rok 2011 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2011. Rada svazku konstatuje, že je zajištěn vysoký
standard v naplňování zákonných povinností při hospodaření svazku.
Usnesení 1: Rada souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2011, schvaluje Závěrečný
účet svazku obcí Mikroregion Sokolov východ za rok 2011 bez výhrad a bere na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Rada svazku nepřijímá
k uvedeným materiálům žádná nápravná opatření.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
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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. Odpoledne se uskutečnil další WS k projednání výsledků projektu.
b) ReSource.
- Projekt byl oficielně ukončen minulý týden v regionu Zasavje ve Slovinsku.
Konference, která byla součástí dalšího podniku ReSource se zúčastnil také předseda a
zástupci Chodova. Na závěr konference byla podepsána deklarace na podporu těžbou
postižených regionů. Dnes se uskutečnila místní meziregionální konference, která je
součástí propagace výstupů projektu. Byly představeny všechny výstupu české části, byly
zhotoveny výstavní panely, vytištěny letáky a dokončili se překlady do češtiny všech
závěrečných zpráv z práce jednotlivých pracovních skupin. Rolupy budou vystavené na
radnicích členských obcí a na KK.
- Byla projednáno pozvání ze strany IBA na návštěvu regionu Oberlauzitz, který je silně
postižen těžbou a kde byla realizována řada opatření na povzbuzení regionu.
- Byla projednána účast zástupců Mikroregionu na konferenci ohledně využití důlních
vod pro energetické účely v Eislebenu.
Usnesení č. 2: Rada svazku souhlasí s postupem předsedy a s podpisem deklarace na závěr
projektu Ressource a ukládá manažerovi dát obcím na vědomí český text deklarace.
Rada souhlasí s uspořádáním exkurze do regionu Oberlausitz a to v srpnu - říjnu 2012.
Rada souhlasí s účastí 2 zástupců Mikroregionu na konferenci v Eislebenu.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
c) Studie Antonínské arboretum.
- Naše podání ke správnímu soudu bylo zamítnuto z formálních důvodů. Další možností je
soudit se přes obchodní soud. Zde je riziko nákladů až 100 tis Kč.
Usnesení č. 3: Rada svazku odkládá rozhodnutí ohledně eventuálního dalšího podání žaloby
na ROP přes Obchodní soud. Důvodem jsou obavy ze zdlouhavého jednání soudů se silně
nejistým výsledkem.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/
Psí útulek
Zdá se, že varianta celokrakského útulku neprojde. Proto bude třeba začít od začátku. Bude
nutné vytipovat pozemek, zajistit projekt a začít stavět. Na zajištění projektu, vyřízení
majetkoprávních a organizačních věcí stejně jako na další etapy budování útulku bude třeba
formou mimořádného příspěvku zajistit zdroje – cca 300 tis Kč. Ing. Berka vysvětlil
současný stav projednávání záměru.
Usnesení č. 4: Rada svazku ukládá předsedovi vytvořit pracovní skupinu za účasti Sokolova
a Chodova. Tato skupina bude mít za úkol zajistit shodu na řešení těchto nejvýznamnějších
partnerů projektu a zpracovat záměr s odhadem cen po etapách.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/

Další dotované projekty

6.1 SHIFT X
V loňském roce byl předseda pověřen jednáním pro zajištění účasti MSV z pozici partnera
v projektu SHIFT X, který navazuje na ReSource. Projekt byl schválen a pro Sokolovsko
znamená možnost realizovat některé výstupy předchozího projektu především v oblasti
změny image regionu. Projekt je postaven na využití industriálního dědictví regionu pro
rozvoj CR a má tyto hlavní aktivity:
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-

revize nabídky muzeí s cílem dosáhnout jejich větší atraktivity a tím i lepší
ekonomické stability

-

propagační kampaň na změnu image včetně uspořádání mezinárodní akce založené
na industriálním dědictví

-

detailní příprava jedné významné aktivity

Spolufinancování projektu bude řešeno přes mzdu manažera a je zajištěno. Částečně by se
na spolufinancování měly podílet obce, jichž se projekt bud přímo týkat. V polovině
příštího roku bude aktuální zajistit předfinancování projektu půjčkou.
Usnesení č. 5: RS schvaluje účast MSV na projektu SHIF-X a pověřuje předsedu podpisem
příslušných dokumentů.
Hlasování: Pro 8, Proti – 0, Zdržel se – 1
7/
Informace o hospodaření
V minulých týdnech a měsících byly dokončeny jednání se Sokolovem. Došlo k zaplacení
našich závazků, naopak Sokolov vypomohl a odsouhlasil svou účastí na projektech a to
nejenom MSV, ale i MAS. V současné době běží již jen schvalovací proces pro zaplacení
2x120 tis Kč ze strany Sokolova za projet ReSource. Veškeré dosud stanovené podmínky ze
strany Sokolova jsme splnili a proto by schválené tohoto příspěvku mělo být formalitou.
Byly projednány rozpočtové změny provedené v předchozím období.
Rada svazku projednala nové směrnice pro účetnictví a evidenci č. 4, 6, 7 a 8
Usnesení č. 7: Rada svazku bere na vědomí informace o hospodaření a informace o
provedených rozpočtových změnách č. 3,4. Rada svazku schvaluje nové směrnice č 4,6,7,8.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
8/

Informace, různé
-

P. Truksa navrhl udělat společný projekt na vzdělávání pracovníků úřadů
ohledně odchytu toulavých psů.
Usnesení č. 8: Rada svazku ukládá předsedovi zajistit vzdělávání pověřených pracovníků
v oblasti odchytu toulavých psů (nejlépe pomocí dotace).
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
-

Cyklostezka v Tisové:
RS projednala návrh deklarace o spolupráci obcí, MSV a MAS ohledně
vybudování napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les.
Usnesení č. 9: Rada svazku souhlasí s podepsáním deklarace.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
RS projednala zadání zakázky na realizaci prováděcí dokumentace na novu
lávku a zajištění stavebního povolení. RS se rovněž zabývala zadáním zakázky na vyřešení
majetko-právních vztahů k pozemkům a vyřešení vynětí z půdního fondu.
Usnesení č. 10: Rada svazku souhlasí se zadáním zakázky na vypracování prováděcí
dokumentace lávky v Tisové a zajištění stavebního povolní na akci firmě PONTIKA s.r.o.
za částku 195.000,- Kč za dokumentaci a 65.000,- Kč za zajištění stavebního povolení a dále
zakázky na vyřešení majetko-právních vztahů a vynětí z půdního fondu firmě ABRI za
částku 98.000 Kč, všechny ceny jsou bez DPH.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
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- Společný nákup elektřiny
Účastníci se seznámili s možnostmi společného nákupu elektřiny. Do záměru se přihlásily
obce s celkovým počtem obyvatel více jak 10 tis, což dává dostatečnou vyjednávací sílu.
Smyslem akce je ušetřit a zároveň nekomplikovat vztahy v obci přechodem na malého,
nečitelného dodavatele. Ing. Berka informoval o spolku velkých měst podél Ohře a o
eventuelní možnosti se od příštího roku do aktivity zapojit.
Usnesení č. 11: Rada svazku ukládá předsedovi zajistit pro vybrané obce společné
vyjednávání o vylepšení obchodních podmínek: Odměna pro MSV, resp. dodavatele bude ve
výši 40% z úpory za 1. rok uplatnění změny.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
-

Ing. Stefan informoval o svém rozhodnutí koncem letošního roku se vzdát
všech svých veřejných funkcí a mezi nimi i předsedy Mikroregionu. Vyzval
přítomné k přípravě osoby, která by jej ve funkci nahradila.

Příští zasedání rady se uskuteční v září ve Vintířově.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička

V Královském Poříčí 28.6.12

Ing. Ivan Stefan
předseda rady svazku

