Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 15.12.2011
Dne 15.12.2011 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
obecním úřadě v Královském Poříčí 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
Omluveni: Ing. Bednář, Ing. Karel Jakobec, Miloslav Matoušek, Miroslav Toncar
Jednání zahájil v 16,00 hod. předseda svazku Ing. Ivan Stefan, který přivítal účastníky
zasedání rady na půdě obecního úřadu v Královském 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
Projednání rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového výhledu do roku 2014
Informace o průběhu realizace projektů ROP
Projekt RESOURCE
Další dotované projekty
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Informace, různé

2/

Kontrola usnesení z minulých zasedání

Usnesení č. 2 z 8.3.11: Rada svazku ukládá předsedovi zajistit v souvislosti s projektem
ROP Napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Tisové žádosti na obce Sokolov,
Březová a Šabina na poskytnutí finančních prostředků na zakoupení pozemku pro výstavbu
cyklostezky a na zaplacení poplatku za vynětí půdy z půdního fondu.
Obce schválili svůj příspěvek, Březová se ještě bude vyjadřovat k částce pro rok 2012.
Další usnesení se týkala zasedání ze dne 4.10.2011:
Usnesení č. 1: Rada svazku pověřuje předsedu sestavením návrhu rozpočtu na rok 2012 a
rozpočtového výhledu do roku 2014 a k jejich zaslání obcím k vyvěšení na úředních
deskách. Základní příjem svazku z členských příspěvků bude navýšen o 40% a dále bude od
dotčených obcí požadován příspěvek na realizaci projektu ReSource ve výši ročního
příspěvku roku 2011. Rada svazku ukládá předsedovi zaslat obcím zdůvodnění navýšení
příspěvku.
Splněno
Usnesení č. 2: Rada svazku bere na vědomí informace o průběhu projektů ROP. Rada
svazku ukládá předsedovi zaslat obcím informace o projektu Místní destinační management
a definitivně se k projektu vyjádří na dalším zasedání rady.
Ohledně posledně jmenovaného projektu dosud dopis nezaslán, protože není vyřešeno
financování předchozích projektů. V problémech s financováním není jenem projekt
Integrované řešení rozvoje obcí, ale i 2 projekty MAS týkající se Slavkovského lesa, nebo
projekt Integrace cykloturistických systémů na lomnickém křížení, který byl podán za
Mikoregion obcí Lomnice. Všechny uvedené projekty mají přímou vazbu na Mikroregion a
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jeho obce. Rozjíždět řešení financování dalšího projektu se z tohoto pohledu jeví jako
nereálné.
Usnesení č. 1: Rada svazku odsouhlasila odložení definitivního rozhodnutí o eventuelním
odstoupení od projektu Místní destinační management obcí Mikroregionu Sokolov – východ
na další své zasedání s tím, že předseda je oprávněn ke všem úkonům spojeným s podpisem
smlouvy.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 4: Rada svazku tento úkol (vybudování psího útulku) považuje za problém
regionálního charakteru a ukládá předsedovi jednat se Sokolovem, aby útulek sloužil pro
celý region. Zástupci obcí projevili vůli se na zbudování finančně podílet.
Představitelům města informace předána, projekt Sokolova je ovšem rozsáhlý cca 16 mil Kč
a možnosti pomoci ze strany ostatních obcí jsou tudíž omezené.
Ing. Hora projedná s p. Dytrichem jeho eventuelní angažovanost v provozování útulku.
Usnesení č. 2: Rada svazku ukládá předsedovi a manažerovi podniknout další kroky k řešení
tohoto regionálního problému. Především je třeba prověřit záměr Sokolova, jestli postaví
nový útulek a za jakých podmínek bude poskytovat službu ustájení psů. Pokud Sokolov
nebude útulek řešit, ukládá se zajistit vybudování útulku v gesci Mikroregionu.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Ostatní usnesení průběžně plněna, nebo budou ještě zmíněna dále.
3/
Projednání rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového výhledu do roku 2014
Rozpočet pro rok 2012 a rozpočtový výhled do roku 2014 byl všem členským obcím včas
zaslán k vyvěšení na úředních deskách. Ze strany účtárny byla vznesena připomínka k výši
příspěvku obcí do rozpočtu. V návrhu byl chybně uveden mimořádný příspěvek pro krytí
potřeb projektu ReSource, jako by se týkal všech obcí. Podle posledního rozhodnutí rady
svazku se však tento příspěvek týká jen obcí přímo dotčených projektem. Proto se původní
částka 1.296.000 mění na 1.146.000 Kč. Rozdíl bude vyrovnán změnou stavu na bankovních
účtech.
Usnesení č. 3: Rada svazku schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2012 a rozpočtový výhled
do roku 2014 se změnou v položce Členské příspěvky obcí, která činí 1.146.000 Kč. Příjmy
Mikroregionu jsou plánované ve výši 8.812.974 Kč a výdaje ve výši 4.572.900 Kč.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/
Informace o průběhu realizace projektů ROP
a) Studie Antonínské arboretum
- Podali jsme žalobu ke správnímu soudu a dále získali oponentní posudek, který byl
následně poskytnut Správnímu soudu. Do konce roku bude Sokolovu vrácena část půjčky
ve výši 1,2 mil Kč a na zbytek bude požádáno o prodloužení termínu.
c) Integrované řešení rozvoje obcí Mikroregionu Sokolov - východ
- U projektu byla vyřešena změna po provedených výběrových řízení a byla zrušena
etapizace. Stále se řeší vztah obce Lomnice k projektu, která bude opět o projektu jednat
v lednu 2012. Obce Sokolov, Nové Sedlo a Královské Poříčí financování projektu již
schválily. Bude se ještě řešit rozdělení tzv „reliktů“.
e) Nový projekt Místní destinační management.
- Usnesení viz výše.
Usnesení č. 4: Rada svazku bere na vědomí informace o realizaci projektů ROP.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
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5/
Projekt RESOURCE
V říjnu v Chodově a Sokolově proběhlo velice úspěšné mezinárodní sympozium a jednání
řídícího výboru projektu s doprovodným programem.
Problémy především s průběžným financováním a vrácením půjček se řeší v rámci rozpočtu
na rok 2012.
Dokončují se závěrečné zprávy projektu, příští rok na jaře bude projekt ukončen konferencí
ve Slovinsku.
Byla diskutována otázka prezentace výsledků projektu. Pokud by to finanční situace
umožňovala, jako vhodné se jeví uspořádat ještě jednu prezentaci výsledků, zorganizovat
výstavu a vytisknout mapu s návrhy.
Usnesení č. 5: Rada svazku bere na vědomí informaci o průběhu projektu a ukládá
předsedovi a manažerovi zajistit kroky pro prezentaci výsledků projektu.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/
Další dotované projekty
Existuje příležitost získat dotace na vzdělávání úředníků úřadů mikroregionu, které jsou plně
přefinancované a nemají žádný negativní dopad do cash flow Mikroregionu.
Usnesení č. 6: Předseda svazku je oprávněn podniknout korky k získání dotace na
vzdělávací projekty, pokud tyto nebudou mít negativní dopad do cash flow Mikroregionu.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
7/
Informace o hospodaření
Z hlediska financování potřeb se řeší především předfinancování projektu ReSource. Protože
se nepodařilo získat další zdroje od KK – další zamítavé stanovisko - a protože se nepodařilo
ani získat další půjčku, je projekt předfinancováván z jiných prostředků. Definitivní
vyrovnání tohoto schodku bude provedeno cca v únoru po obdržení platby z projektu
ReSource.
Další finanční schodek vznikl nutností včas zaplatit pozemek v Tisové na cyklostezku, když
finanční zdroje přijdou v průběhu prosince 2012.
Vzrůstá velkou měrou administrativní náročnost vedení agendy svazku.
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. 1-6.
Rada svazku souhlasí s rozšířením úvazku Marie Marečkové i na další administrativní
činnosti.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku projednala aktualizaci Vnitřní směrnice Inventarizace majetku a závazků č.
3/2011/So-V
Usnesení č. 8:
Rada svazku schvaluje aktualizované znění vnitřní směrnice Inventarizace majetku a
závazků č. 3/2011/So-V
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
8/

Informace, různé
- Stav s kontrolou projektů ze strany FÚ je neměnný.
- P. Truksa informoval o přípravě cesty spojující Jenišov, Mírovou, která zajistí
propojení Chodova s Karlovými Vary
- P. Pokorný informoval o rozvojové studii Loketské výsypky
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Příští zasedání rady se uskuteční v březnu v Šabině místo plánovaného prosincového
zasedání. S ohledem na nabytý programu v prosinci byla sloučena bowlingová ligu a jednání
rady.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička

V Královském Poříčí 15.12.11

Ing. Ivan Stefan
předseda rady svazku

