Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 27.3.2012
Dne 27.3.2012 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
obecním úřadě v Šabině za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Jiří Ošecký, Pavel Pešek, Jiří Valenta, Ing. Miroslav Makovička, Miroslav Bouda,
Ivan Truksa, Ing. Ivan Stefan, Milan Pokorný, Anna Klímová, Ing. Josef Hora,
Martin Loukota, Ing. Zdeněk Berka, Miloslav Matoušek, Ing. Miroslav Pomichal
;epřítomni: Ing. Josef Hora (omluven), Ing. Zdeněk Bednář
Jednání zahájil v 15,00 hod. předseda svazku Ing. Ivan Stefan a starosta obce Šabina pan
Pavel Pešek, kteří přivítali účastníky zasedání rady na půdě obecního úřadu v Šabině.
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:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Úvod
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Informace o průběhu realizace dotovaných projektů
Psí útulek
Další dotované projekty
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Informace, různé

2/

Kontrola usnesení z minulých zasedání

2 ze starších usnesení ze zasedání ze dne 4.10.2011 se týkala projektu Místní destinační
management a psí útulek a budou projednána ve zvláštních bodech.
Usnesení z 15.12.2011:
Usnesení č. 5: Rada svazku bere na vědomí informaci o průběhu projektu ReSource a
ukládá předsedovi a manažerovi zajistit kroky pro prezentaci výsledků projektu.
Plnění: Byly zajištěny dodatečné zdroje na propagaci projektu. Bude vytištěna mapa,
přeloženy a vytištěny výstupy a zorganizována výstava.
Ostatní usnesení průběžně plněna, nebo budou ještě zmíněna dále.
3/
Informace o průběhu realizace dotovaných projektů
a) Místní destinační management obcí MSV:
Manažer vysvětlil podrobně obsah projektu. Pokud se povede rozdělit náklady projektu
v položkách „Turistický produkt“ a „arch. studie „Památníky zaniklých obcí“, zbývá
ještě zajistit půjčku ve výši 930 tis Kč na předfinancování a mezi obce rozdělit 326
tis Kč na spolufinancování takto:
Hory
Jenišov
Královské Poříčí
Loket
Lomnice
Mírová

2 917
11 668
11 668
27 086
17 502
2 917
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Nové Sedlo
Sokolov
Chodov
Staré Sedlo
Vintířov
Březová
Dolní Rychnov
Šabina
Celkem

27 086
70 007
70 007
11 668
17 502
27 086
17 502
11 668
326 284

Z diskuse vyplynulo, že realizace tohoto projektu dodatečnými požadavky na rozpočty obcí
je v s občasné době nereálná.
Usnesení č. 1: 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
b) Studie Antonínské arboretum
Sokolovu vrácena část půjčky ve výši 1,2 mil Kč a na zbytek byl Sokolov požádán o
prodloužení termínu. Správní soud dosud nerozhodl.
c) Integrované řešení rozvoje obcí Mikroregionu Sokolov - východ
Vyřešeny po řadě anabází finanční účasti obcí na projektu, realizace projektu je v plném
běhu. Zbývá rozhodnutí zastupitelstva Starého Sedla, to však výsledek projektu
neohrožuje.
Dne 26.4. 2012 se na Bernardu od 15.00 uskuteční k tomuto projektu WS.
d) Projekt Ressource
Podařilo se zajistit dodatečné prostředky na závěrečnou propagaci projektu a to v celém
rozsahu požadavků z minulého zasedání rady. Projekt byl z důvodů problémů se stavebním
povolením na zkušební vrty v Sasku prodloužen. Z uvedeného důvodu nepřijdou peníze
z projektu do konce letošního roku, ale až v závěru roku 2013. Je proto třeba požádat město
Chodov o prodloužení splatnosti půjčky.
Usnesení č. 2: Rada svazku souhlasí s prodloužením půjčky na předfinancování projektu do
října 2013 a ukládá předsedovi zajistit odeslání žádosti na město Chodov.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 3: Rada svazku bere na vědomí informace o realizaci dotovaných projektů.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/

Psí útulek

Město Sokolov představilo své záměry řešit otázku nakládání s toulavými zvířaty v lednu
Karlovarskému kraji a rozhodujícím městům regionu. Všichni přítomní zástupci jasně
garantovali zájem se na společné investici podílet. Tato stanoviska byla následně
zopakována na dalším jednání v únoru na MÚ Sokolov. Výhodou velkého regionálního
psího útulku je jednak možnost rozpuštění nemalých investičních i provozních nákladů na
více subjektů a dále možnost zavedení funkčního systému, který může vést je snížení počtu
toulavých psů. Manažer MSV se ujal role supervizita nad ekonomickou a provozní částí
záměru.
Mikroregion SV se nabídla jako provozovatel zařízení, bude nutné dojednat podmínky, za
jakých to bude provádět.
Byla představena tabulka podílu obcí na investici a hospodaření útulku.
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Usnesení č. 4: Rada svazku ukládá předsedovi a manažerovi pokračovat v dosavadních
intencích a spolupracovat s městem Sokolov na vybudování regionálního – krajského –
zařízení.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/

Další dotované projekty

Připravuje se stavební povolení na napojení páteřní cyklostezky v Tisové. Zainteresované
obce poskytly prostředky na odkup pozemků a vynětí z půdního fondu. Bude třeba zajistit
prováděcí dokumentaci na lávku v hodnotě cca 210 tis Kč. MSV má v úmyslu požádat kraj o
dotaci.
Usnesení č. 5: Rada svazku bere na vědomí informace o postupu projektu napojení páteřní
cyklostezky. Rada svazku souhlasí s požádáním kraje o dotaci na zajištění potřebné
dokumentace.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Starosta Pěšek požádal o rozdělení projektu na 4 samostatné etapy: Citice – lávka; lávka;
lávka-Šabina; Šabina – Dasnice. Starosta Pešek navrhl uzavřít s dotčenými obcemi a
partnery deklaraci směřující k vybudování tohoto díla.
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.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/
Informace o hospodaření
Finanční situace svazku se po dramatickém vyhrocení na podzim uklidnila a stabilizovala,
všechny závazky mikroregionu jsou nyní kryty v rámci rozpočtu potřebnými příjmy.
Byly projednány rozpočtové změny provedené v předchozím období.
Usnesení č. 7: Rada svazku bere na vědomí informace o hospodaření a informace o
provedených rozpočtových změnách č 7/11 a 1,2/12.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Společný nákup energií: Obce byly informovány o možnosti uspořádání společného
výběru dodavatele na nákup elektrické energie eventuelně plynu. S ohledem na dosavadní
zkušenosti se upřednostňuje využití laku na významné dodavatele ke snížení ceny, nikoliv
výběr jen na základě ceny, kde je riziko nespolehlivosti v současné době nově vznikajících
neověřených subjektů.
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.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
8/

Informace, různé
- Stav s kontrolou projektů ze strany FÚ je neměnný.
Usnesení č. 9: Rada svazku souhlasí s přidělením zakázky firmě ABRI na zajištění asistence
s FÚ, předložení všech požadovaných dokladů a zajištění právního servisu v případě
problémů za částku 13.000,- Kč bez DPH za každou ze 3 kontrol.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
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- Projednána žádost pana Hlouška na poskytnutí příspěvku na vedení
informačního portálu o Sokolovsku. Pan Hloušek pravidelně informuje na těchto stránkách o
pozitivním dění v regionu a jeho aktivity jsou veskrze prospěšné.
Usnesení č. 10: Rada svazku souhlasí s poskytováním ročního příspěvku ve výši 5 tis Kč
pro pana Hlouška na spravování portálu.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
-

Projednána žádost p. Soukupa přispět na propagační video materiál o vodácké
a cyklistické řece Ohři.
Usnesení č. 11: Rada svazku souhlasí s poskytováním příspěvku ve výši 20 tis Kč pro
natočení propagačního videomateriálu o vodácké a cyklistické Ohři s podmínkou, že bude
tento příspěvek kryt z úspor na jiných akcích v rámci rozpočtu roku 2012 a dále, že
videomateriál bud k dispozici k volnému použití obcím Mikroregionu.
-

Předseda informoval o průběhu „bowlingové ligy“ uspořádané v prosinci.
Škoda, že účast nebyla valná. Předvánoční období není zřejmě nejvhodnějším
termínem pořádání společných akcí. Proto bude další akce uspořádána před
prázdninami.
Usnesení č. 12: Rada svazku ukládá předsedovi Stefanovi a starostovi Boudovi uspořádat
v období květen – červen t.r. rehabilitační aktivitu pro radu Mikroregionu.
- Akční plány udržitelného energetického rozvoje
Byla podána informace o Paktu starostů na snížení emise CO2 do roku 2020. Jedná se o
celoevropské hnutí, které má momentálně již více jak 3000 signatářů. Sokolovsko se
s ohledem na nemožnost zajištění relevantní účasti podnikatelského sektoru této iniciativy
nezůčastní.
Účastníci zasedání rady svazku zaregistrovali dlouhodobou neúčastí zástupce Lokte na
zasedáních rady.
Usnesení č. 13: Rada svazku ukládá předsedovi Stefanovi, manažerovi a starostovi
Pokornému v dubnu až květnu t.r. navštívit starostu Lokte a vysvětlit si postoj Lokte k
Mikroregionu.
Příští zasedání rady se uskuteční v červnu ve Vintířově.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička

V Královském Poříčí 27.3.12

Ing. Ivan Stefan
předseda rady svazku

