Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 08.03.2011
Dne 8.3.2011 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, Bc. Bohumila Bůžková, Ing. Miroslav
Makovička, Miroslav Bouda, Miroslav Popichal, Jaroslav Hlavsa, Ivan Truksa,
Ing. Ivan Stefan, Miloslav Matoušek, Milan Pokorný
Omluveni: Ing. Karel Jakobec, Anna Klímová, Ing. Josef Hora
Hosté: Ing. Jitka Štěpánková, Michal Matyo, Marie Marečková, Ing. Zdeněk Gaudek, Libuše
Hůlová
Jednání zahájila v 15,00 hod. starostka obce Šabina Pavel Pešek a předseda svazku Ing. Ivan
Stefan, 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
Realizace dotovaných projektů
Žádosti o dotace ROP
Informace o hospodaření
Informace
Různé

2/
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Usnesení z předchozích jednání rady:
Usnesení č. 3 z 9.12.10: Rada svazku ukládá manažerovi uspořádat v únoru 2011
v Chodově slavnostní křtění vlastivědy.
Bylo uspořádáno dne 24.2. v galerii U Vavřince v Chodově za hojné účasti hostů i novinářů.
Akce byla dobrou propagací činnosti Mikroregionu. Propagace vyvolala velký zájem o
vydanou publikaci. Manažer nabídl starostům zajištění vydání dotisku za částku 200 Kč na
knížku.
Usnesení č. 1: Rada svazku souhlasí s vydáním dotisku, pokud bude zjištěn zájem o min
300 publikací..
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 7 z 9.12.10: Rada svazku ukládá předsedovi zajistit žádost o dotaci na mzdu na
manažera pro rok 2011.
Bylo zajištěno.
Ostatní usnesení průběžně plněna.
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3/

Realizace dotovaných projektů

3.1 Projety ROP:
Produktové balíčky – probíhá proces kontroly závěrečné zprávy a vyúčtování projektu, příští
týden bude provedena jedna z kontrol.
Arboretum – Viz závěrečný WS před zasedáním rady. Projekt bude předán a ukončen.
Napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Tisové – projekt je nyní realizován
v souladu s hmg a je předpoklad úspěšně jej dokončit v termínu. Bude třeba vyřešit otázku
odkoupení pozemků, které se stavby týkají.
Usnesení č. 2: Rada svazku ukládá předsedovi zajistit žádosti na oce Sokolov, Březová a
Šabina na poskytnutí finančních prostředků na zakoupení pozemku pro výstavbu
cyklostezky a na zaplacení poplatku za vynětí půdy z půdního fondu.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
3.2 Resource
Po skončení jednání rady bude WS části masterplan. V květnu bude další mezinárodní WS
v Rakousku a pak bude zahájena intenzivní příprava konference a WS v říjnu na
Sokolovsku.
Usnesení č. 3: Rada svazku bere na vědomí informace o realizaci dotovaných projektů.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/
Žádosti o dotace
V souladu s předchozími usneseními byly zajištěny 2 žádosti do prakticky poslední výzvy
ROP. Členové rady se seznámili s důvodovými zprávami k projektům Místní destinační
management obcí Mikroregionu Sokolov-východ a Virtuální středisko Karlovarského
kraje.
Usnesení č. 4: k projektům ROP „Místní destinační management obcí Mikroregionu
Sokolov - východ“
1. Rada svazku Mikroregion Sokolov – východ schvaluje podání žádosti o dotaci svazkem
obcí Mikroregionem Sokolov – východ v rámci programu Regionální operační program
NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního
ruchu, oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního
ruchu „Místní destinační management obcí Mikroregionu Sokolov - východ“. Výše
celkových nákladů projektu je 2.556.000,- Kč.
2. Rada svazku Mikroregion Sokolov – východ schvaluje zajištění financování projektu
„Místní destinační management obcí Mikroregionu Sokolov - východ“ ze svého
rozpočtu - předfinancování projektu ve výši 100 %, tj. 2.556.000,- Kč a dále zajištění
spolufinancování projektu ve výši 15 % celkových nákladů, tj. 383.400,- Kč.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 5: k projektům ROP „Virtuální informační středisko KK“
1. Rada svazku schvaluje podání žádosti o dotaci svazkem obcí Mikroregionem Sokolov –
východ v rámci programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období
2007-2013, prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 4.3 Podpora
marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu „Virtuální informační středisko
KK“. Výše celkových nákladů projektu je 2.523.600,- Kč.
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2. Rada svazku schvaluje zajištění financování projektu „Virtuální informační středisko
KK“ ze svého rozpočtu - předfinancování projektu ve výši 100 %, tj. 2.523.600,- Kč a dále
zajištění spolufinancování projektu ve výši 15 % celkových nákladů, tj. 378.540,- Kč.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 1 (kvůli použití KK v názvu)
5/
Informace o hospodaření
Byla přednesena informaci o hospodaření svazku. Rozpočet je průběžně naplňován na
příjmové i výdajové straně. Došla další platba v rámci projektu ReSource.
Stav finančních prostředků svazku na účtech je následující:
-247
1.558.584,EUR
52.376,Usnesení č. 6: Rada svazku bere na vědomí informace o hospodaření svazku.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/
Informace, různé
Starosta Jenišova pan Truksa otevřel otázku eventuelního postupu ve věci pozemkových
úprav především v lokalitě Loketské výsypky.
Usnesení č. 7: Rada svazku ukládá manažerovi pozvat na příští jednání rady Ing. Vrbovou
z Pozemkového úřadu.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada projednala návrh MAS Sokolovsko o.p.s. na změnu Zakládací smlouvy v souladu
s legislativou platnou od 1.1.2011.
Usnesení č. 8: Rada svazku souhlasí s novým kompletním zněním Zakládací smlouvy MAS
Sokolovsko o.p.s. a pověřuje předsedu k jejímu podpisu.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0

Příští zasedání rady se uskuteční v červnu 2011 v Sokolově.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička

V Královském Poříčí 8.3.11

Ing. Ivan Stefan
předseda rady svazku

