Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 04.10.2011
Dne 04.10.2011 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
obecním úřadě ve Starém Sedle za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Jiří Ošecký, Pavel Pešek, David Belička, Zdeněk Pojar, Ing. Miroslav Makovička,
Miroslav Bouda, Ing. Miroslav Pomichal, Ivan Truksa, Ing. Ivan Stefan, Milan
Pokorný, Anna Klímová, Ing. Zdeněk Gaudek
Omluveni: Ing. Bednář, Ing. Karel Jakobec
Hosté: p. Staněk, městská policie Chodov
Jednání zahájil v 15,00 hod. místostarosta Starého Sedla pan Ing. Miroslav Pomichal a
předseda svazku Ing. Ivan Stefan, kteří přivítali účastníky zasedání rady na půdě obecního
úřadu ve Starém Sedle. 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/
8/

Úvod
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Návrh rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového výhledu do roku 2014
Informace o průběhu realizace projektů ROP
Projekt RESOURCE
- Příprava mezinárodního setkání partnerů v Sokolově
- Financování projektu
Další dotované projekty
Informace o hospodaření
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.
Splněno, obcím byly zaslány žádosti na financování této potřeby.
Další usnesení se týkalo nových žádostí o dotaci z ROP na 2 projekty s názvem „Místní
destinační management obcí Mikroregionu Sokolov - východ“ a „Virtuální informační
středisko KK“.
Usnesení č. 5 z 28.6.11: Rada svazku ukládá předsedovi zajistit zorganizování výběrových
řízení na dodavatele těchto projektů a pověřuje jej podepsáním potřebných smluv.
Plnění: Druhý projekt byl vyřazen z dalšího hodnocení pro nedostatek bodů. Na první
probíhá VŘ v současné době.
Další usnesení se týká projektu SHIFT u kterého je předpoklad realizace v roce 2013 a dále.
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Usnesení č. 4 z 28.6.11: Rada svazku ukládá předsedovi podniknout jednání s partnerem
s cílem konkretizovat záměry projektu a jeho aktivity na Sokolovsku a případně podepsat
potřebné dokumenty, jež povedou k účasti Mikroregionu na dalším přeshraničním projektu.
Plnění: Byl konkretizován obsah projektu a leadpartnerem jsou v současné době
dokončovány finální verze dokumentů.
Ostatní usnesení průběžně plněna, nebo budou ještě zmíněna dále.
3/
Návrh rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového výhledu do roku 2014
Rozpočet i pro rok 2012 bude muset zajistit spoluúčast na projektu ReSource. Zdá se, že
není v silách mikroregionu přimět ani KK ani SUas, aby se na projektu finančně podílely, i
když je projekt v jejich zájmu a týká se jejich odpovědnosti. Proto se i na následující rok
navrhuje zajistit tuto spoluúčast pomocí příspěvků obcí do rozpočtu Mikroregionu. Změnou
ale bude, že se na tomto navýšení budou podílet jen obce, kterých se projekt bezprostředně
dotkl. To je tento příspěvek se nebude týkat Březové, Šabiny, Starého Sedla, Lokte, Mírové,
Hor a Jenišova.
Dále se navrhuje zvýšit pravidelný roční příspěvek do rozpočtu o 40%.
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.
Termín: 20.10.09
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/
Informace o průběhu realizace projektů ROP
a) Projektová dokumentace napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové, část
Tisová
- Projekt byl úspěšně ukončen, čeká se na proplacení. Má být provedeno každým dnem.
Po té bude vrácena půjčka Březové a je možné projekt považovat za ukončený.
b) Studie Antonínské arboretum
- Projekt byl ukončen. Bohužel zhotovitel odmítl komunikovat po té, co ÚRRS projevil
určité připomínky vůči kompletnosti dodaného díla. Výsledkem je rozhodnutí úřadu
snížit dotaci o cca 600 tis Kč. S Ing. Jakobcem bylo dojednáno, že do konce roku
zaplatíme část půjčky a požádáme o poskytnutí časového prostoru pro právní spor
s ÚRRS. V současné době se zaslal na MF dopis s žádostí o sdělení správného právního
postupu a zároveň byla požádána Komora architektů o vypracování nového posudku.
c) Integrované řešení rozvoje obcí
- projekt se ještě pořádně nerozběhl. Probíhá komunikace s obcemi, které do projektu
zařadili své záměry na spolufinancování. Ještě je možnost pro ostatní podílet se na
projektu na tzv. Účastníci byli informování o možnosti využít projektu pro zhotovení
dokumentací na drobnější akce.
d) Cyklostezky na lomnickém křížení
- Ač je projekt realizován obcí Lomnice, měl by být i nadále považován za projekt
Mikroregionu.
e) Nový projekt Místní destinační management.
- Představen projekt, který je momentálně posuzován a který má šanci na úspěšné
schválení. Účastníci byli dotázáni, zda projekt podpoří k realizace v situaci, kde je třeba
stabilizovat finanční situaci mikroregionu.
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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.
Termín: 20.10.09
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/
Projekt RESOURCE
Projekt spěje ke svému konci. Příští týden bude Sokolovsko hostit jednání řídícího výboru a
zároveň se v Chodově uskuteční mezinárodní sympozium.
Byla doporučena účast starostů v uniformách.
Bylo provedeno poptávkové řízení na zakázku malého rozsahu na organizátora sympozia a
jednání řídícího výboru. Nejvýhodnější nabídku podala firma ABRI.
Na sympoziu bude prezentace výsledků urbanistické studie, která zahrnuje několik naprosto
novátorských řešení (technoúdolí a prostor pro offroad, veslařský stadion, časosběrný
dokument, propojení jezer) a také pragmatické výstupy – projektové dokumentace.
Usnesení č. 2: Rada svazku bere na vědomí informaci o průběhu projektu a výzvu starostům
k účasti na sympoziu. Zároveň bere rada na vědomí výsledek provedeného výběrového
řízení na organizátora sympozia a jednání řídícího výboru projektu a schvaluje postup
předsedy.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Financování projektu bylo řešeno v předchozím bodě.
Na dnešek jsme plánovali i prezentaci části Strategie změn image na Sokolovsku“.
Dodavatel se omluvil, proto přesouváme na příští jednání. Počin zpracování strategie je
zásadní pro další efektivní vynakládání prostředků na propagaci.
6/

Další dotované projekty

S ohledem na potřebu stabilizovat finanční situaci svazku se další projekty momentálně
nepřipravují.
7/
Informace o hospodaření
V současné době řeší Mikroregion 2 zásadní úkoly:
- Zajistit dofinancování Projektu ReSource. Zde chybí, díky výpadku KK a
SUas, 800 tis Kč.
- Dále se objevil nový problém s projektem ROP Arboretum v hodnotě 600 tis
Kč.
První bude řešeno úpravami požadavků na obce pro rok 2012. Druhé se bude řešit získáním
časového prostoru a bude dořešeno po vyčerpání právních kroků vůči ÚRRS a dodavateli.
Usnesení č. 3: Rada svazku bere na vědomí informace o hospodaření.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
8/

Informace, různé

- Stále nebyla dokončena kontrola projektů ze strany FÚ. Hotová je kontrola
dotace na party stan bez závad, ostatní 2 kontroly pokračují.
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- Psí útulek: Byla projednána situace v regionu ohledně odchytu toulavých psů.
Zástupci Chodova apelovali na řešení této situace pro celý region.
Usnesení č. 4: Rada svazku tento úkol 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.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
- Manažer podal informaci o poškození partystanu vichřicí. V současné době se
řeší pojistná událost a jsou podnikány kroky k opravě stanu.
- Účastníci zasedání se dohodli na opětovném uspořádání „bowlingové ligy
starostů Mikroregionu Sokolov - východ“. Soutěže se uskuteční ve čtvrtek, M. Bouda má na
starosti organizaci a P. Pešek bude zaznamenávat výsledky.
- Přistoupení Svatavy
Ing. Makovička podal informaci o vývoji v Mikrooregionu Pod Chlumem a o dotazech
starostky Telínové ze Svatavy ohledně eventuelního přistoupení do Mikroregionu Sokolov –
východ. Členové rady deklarují, že Mikroregion Sokolov – východ nebude hrát žádnou roli
v případných problémech okolních mikroregionů. Pokud ale nějaká z obcí požádá o přijetí,
bude s ní zahájeno řízení o vstupu do Mikroregionu.
Usnesení č. 5: Rada svazku ukládá manažerovi informovat starostku Svatavy o výsledcích
jednání, o praxi zajišťování dotací, především o nárocích z titulu mimořádných příspěvků.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Příští zasedání rady se uskuteční v prosinci v Šabině.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička

V Královském Poříčí 04.10.11

Ing. Ivan Stefan
předseda rady svazku

