Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 28.06.2011
Dne 28.6.2011 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
městském úřadě v Sokolově za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Jiří Ošecký, Pavel Pešek, Jiří Valenta, Bc. Bohumila Bůžková, Ing. Miroslav
Makovička, Miroslav Bouda, Miroslav Pomichal, Ivan Truksa, Ing. Ivan Stefan,
Milan Pokorný, Ing. Karel Jakobec, Anna Klímová, Ing. Josef Hora
Omluveni: Miloslav Matoušek, Jaroslav Hlavsa
Hosté: Ing. Jitka Štěpánková, Patrik Pizinger, Ing. Zdeněk Gaudek
Jednání zahájil v 15,00 hod. místostarosta města Sokolov In. Karel Jakobec a předseda
svazku Ing. Ivan Stefan, kteří přivítali účastníky zasedání rady na půdě městského úřadu v
Sokolově. Předseda v úvodu konstatoval, že rada je usnášeníschopná.
1/ Úvod, program jednání:
Předseda přečetl návrh programu jednání rady svazku. Rada svazku tento program jednání
po drobné úpravě spočívající v přehození bodů programu odsouhlasila. Zasedání se řídilo
následujícím programem:
1/
2/
3/

7/
8/
9/

Úvod
V rámci různého vystoupení Ing. Vrbové – Pozemkový úřad Karlovarského kraje
Projekt RESOURCE
- Prezentace výsledků „Studie využití geotermální energie a podzemních vod
na poddolovaných územích Sokolovska“
- Příprava mezinárodního sympozia a setkání partnerů v Sokolově
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Závěrečný účet za rok 2010 a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2010
Projekt ROP „Projektová dokumentace napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský
les v Březové, část Tisová“
- Prezentace výsledků projektu
- Profinancování projektu
Informace o hospodaření
Informace
Různé

2/

Různé – vystoupení Ing. Vrbové – Pozemkový úřad Karlovarského kraje

4/
5/
6/

Na pozvání manažera svazku vystoupila na zasedání rady Ing. Vrbová s informací o
probíhajících pozemkových úpravách a možnostech jejich směrování na území
Mikroregionu Sokolov – východ. Přítomné zaujala především informace, že pokud o
pozemkové úpravy požádá více jak 50% vlastníků půdy, je pozemkový úřad povinen
pozemkové úpravy zahájit. Jinak se vždy dělá celý katastr a nebo související pozemky. To
bude pozemkové úpravy kolem lomů Jiří a Marie obcím komplikovat.
Usnesení č. 1: Rada svazku bere na vědomí informaci o problematice pozemkových úpravy
v karlovarském kraji.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
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3/
Projekt RESOURCE
Ing. Novotný z dodavatelské firmy představil výsledky využití geotermální energie a
podzemních vod na poddolovaných územích Sokolovska. Nejnadějnější situace se jeví na
území Dolního Rychnova, kde se prozkoumaly možnosti využití geotermální energie
z důlních vod pro vytápění především obecních objektů.
Usnesení č. 2: Rada svazku bere na vědomí bere na vědomí informace vyplývající ze studie
využití geotermální energie z důlních podzemních vod na Sokolovsku.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Ing. Makovička informoval o přípravě mezinárodního sympozia na téma výsledků plánování
změn využití území postiženého těžbou, které se v říjnu uskuteční na Sokolovsku. Byl
představen program a úloha členů rady Mikroregionu.
Usnesení č. 3: Rada svazku bere na vědomí na vědomí informaci o připravovaném
sympoziu.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Leadpartner na posledním mezinárodním setkání v Rakousku vysoce ocenil dosažené
výsledky na Sokolovsku a to i v porovnání s ostatními partnery. Navrhl proto Mikroregionu
Sokolov – východ být partnerem dalšího mezinárodního projektu, který by navazoval na
současný projekt a který by pomohl jeho výstupy konkretizovat a přiblížit realizaci.
Předpokládaný termín uskutečnění projektu, pokud by byl úspěšný, je 2013 a dále.
Usnesení č. 4: 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.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Na dnešek jsme plánovali i prezentaci části Strategie změn image na Sokolovsku“.
Dodavatel se omluvil, proto přesouváme na příští jednání. Zásadní zjištění je – chybí nám
celková vize, jak má Sokolovsko vypadat, čím se má zabývat a živit. Bez toho bude obtížné
až nemožné řídit změnu image.
4/
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Usnesení z předchozích jednání rady:
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.
Plnění: Dosud neprovedeno. Vedle dlouhodobě řešeného úkolu na dotažení majetkoprávních
vztahů s p. Sadílkem, které spěje ke svému konci, je třeba vyřešit odkoupení pozemků od
ostatních soukromých 4 vlastníků a rovněž řešit vztah k přístupové cestě, kterou obec Citice
nepřevzala od státu do svého majetku. Tyto aktivity již nejsou předmětem projektu a
v závislosti na kapacitách manažera budou řešené následně.
Usnesení č. 4. a 5. z 8.3.11: Usnesení se týkala nových žádostí o dotaci z ROP na 2
projekty s názvem „Místní destinační management obcí Mikroregionu Sokolov východ“ a „Virtuální informační středisko KK“.
Plnění: Projekty byly podány a prošly kontrolou formálních náležitostí.
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Usnesení č. 5: Rada svazku ukládá předsedovi zajistit zorganizování výběrových řízení na
dodavatele těchto projektů a pověřuje jej podepsáním potřebných smluv.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Ostatní usnesení průběžně plněna.
5/

Závěrečný účet za rok 2010 a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2010

Rada svazku projednala Závěrečný účet svazku za rok 2010 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2010. Rada svazku konstatuje, že je držen vysoký standard
v naplňování zákonných povinností při hospodaření svazku dosažený v předchozích
obdobích.
Usnesení 6: Rada souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2010, schvaluje Závěrečný
účet svazku obcí Mikroregion Sokolov východ za rok 2010 bez výhrad a bere na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010. Rada svazku nepřijímá
k uvedeným materiálům žádná nápravná opatření.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/

Projekt ROP „Projektová dokumentace napojení páteřní cyklostezky na
Slavkovský les v Březové, část Tisová“
Ing. Makovička prezentoval výsledky projektu, který je nyní ve fázi závěrečného
vyhodnocení a doplňování podkladů ve spolupráci s RRS a zároveň běží územní řízení.
Projekt vytvořil kvalitní předpoklady pro synergické využívání zásadní investice v podobě
cyklostezky podél řeky Ohře a jejím napojování na ostatní systémy. Protože podstatnou
součástí projektu je výstavba mostu, který nelze zadat bez prováděcí dokumentace,
doporučuje se tento úkol zajistit pomocí dotace od KK pro rok 2012 na rozvoj cyklistické
dopravy.
Usnesení 7: Rada souhlasí se zjištěním prováděcí dokumentace v případě, že se podaří
získat dotaci od KK. Rada ukládá předsedovy zajistit kroky vedoucí k získání dotace.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Pro předfinancování projektu byla od města Březová poskytnuta finanční výpomoc. Protože
bylo třeba projekt prodloužit pro značné komplikace ze strany vlastníka p. Sadílka, bude
rovněž nutné zajistit prodloužení termínu vrácení finanční výpomoci Březové.
Otázka zajištění prostředků pro vyřešení majetkoprávních vztahů byla řešena dříve.
Usnesení 8: Rada souhlasí s prodloužením finanční výpomoci od města Březová a ukládá
předsedovi požádat v tomto smyslu Březovou.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/
Informace o hospodaření
Díky projektu Resource, který v současné době váže dosud největší objem prostředků tj. cca
160 tis EUR a díky tomu, že se dosud nepodařilo získat pro jeho financování žádné jiné
zdroje mimo Mokroregion, je v současné době finanční situace Mikroegionu značně
napnutá. Po zaplacení všech závazků budou účtu mikoregionu na konci měsíce prakticky
vynulované. Situace se vylepší po obdržení další platby Resource, předpoklad je koncem
prázdnin. Pro překrytí přechodné finanční nouze, kterou je možné očekávat v průběhu léta,
je nezbytné zajistit půjčku.
Usnesení č. 9: Rada svazku bere na vědomí informace o hospodaření svazku a ukládá
manažerovi vyjednat se Sokolovem zaplacení jejich řádného ročního příspěvku. Rada
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svazku schvaluje přijetí půjčky od firmy ABRI za běžnou úrokovou míru na překrytí
přechodné finanční nouze v průběhu léta letošního roku a ukládá předsedovi uzavřít
příslušnou smlouvu.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/
Informace, různé
Předseda informoval přítomné o zahájení finanční kontroly na 3 projektech, které byly
svazkem realizovány před několika lety.

Příští zasedání rady se uskuteční v září 2011 ve Starém Sedle.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička

V Královském Poříčí 28.6.11

Ing. Ivan Stefan
předseda rady svazku

