Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 09.12.2010
Dne 9.12.2010 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
městském úřadě Nové Sedlo za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni:, Jiří Ošecký, Pavel Pešek, Jiří Valenta, Krista Kulhanová, Anna Klímová, Ing.
Miroslav Makovička, Miroslav Bouda, Miroslav Toncar, Jaroslav Hlavsa, Ing.
Josef Hora, Ivan Truksa, Ing. Ivan Stefan,
Omluveni: Miloslav Matoušek, Ing. Karel Jakobec, Milan Pokorný
Host:
Jednání zahájila v 15,00 hod. starostka města Nové Sedlo Krista Kulhanová a předseda
svazku Ing. Ivan Stefan, kteří přivítali účastníky zasedání rady na půdě kulturního domu
Meteor v Novém Sedlo. Předseda v úvodu konstatoval, že rada je usnášeníschopná.
1/ Úvod, program jednání:
Manažer 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/
9/

Úvod
Volba předsedy a místopředsedy svazku
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Schválení rozpočtu na rok 2011 a rozpočtového výhledu
Realizace 3 projektů ROP
Nové žádosti o dotace
Projekt ReSource
Informace o hospodaření
Informace, různé

2/
Volba předsedy a místopředsedy svazku
Jak je již tradicí v Mikroregionu Sokolov – východ, provádí se vždy po komunálních
volbách volba či převolení orgánů našeho svazku obcí. Navrhuje se, aby předsedou svazku
byl znovu zvolen Ing. Ivan Stefan, místopředsedou Ing. Karel Jakobec.
Usnesení 1: Rada svazku potvrzuje ve funkci předsedy svazku Ing. Ivana Stefana a za
místopředsedu volí Ing. Karla Jakobce.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 1
Předseda svazku se ujal řízení dalšího průběhu zasedání rady.
3/
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Usnesení z předchozích jednání rady:
Usnesení 1 z 25.3. 10: Rada svazku pověřuje manažera jednat s členskými obcemi o
možnostech poskytnutí půjčky na předfinancování projektu Resource.
Manažer se sešel s panem starostou Ošeckým a spolu dojednali žádost na obec Vintířov,
která by poskytla Mikroregionu půjčku ve výši 2 mil. Kč.
Úkol splněn
Usnesení č. 1 z 30.9.10: Rada svazku pověřuje předsedu sestavením návrhu rozpočtu na rok
2011 a rozpočtového výhledu do roku 2013 a k jejich zaslání obcím k vyvěšení na úředních
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deskách. Základní příjem svazku z členských příspěvků bude na stejné úrovni, jako v roce
2010.
Úkol splněn
Ostatní usnesení průběžně plněna.
4/

Projednání rozpočtu na rok 2011 a rozpočtového výhledu

Rada svazku konstatuje, že rozpočet a rozpočtový výhled byl vyvěšen na úředních deskách
obcí. K navrženému rozpočtu nebyl vzneseny žádné připomínky. Starosta Šabiny pan Pešek
požádal o průběžné posílání změn rozpočtu na základě prováděných rozpočtových změn.
Usnesení č. 2: Rada svazku schvaluje rozpočet svazku na rok 2011 a rozpočtový výhled na
roky 2012 a 2013.
Rada ukládá manažerovi zasílat na členské obce v elektronické podobě rozpočet svazku po
promítnutí event. rozpočtové změny.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 2
5/

Realizace 4 projektů ROP

Byla ukončena realizace projektu Produktové balíčky. Všichni přítomní ocenili tento počin.
Příští týden bude ještě poslední WS a projekt bude do konce roku vyúčtován. V únoru 2011
by se mělo udělat slavnostní křtění knihy s propagací.
Usnesení č. 3: Rada svazku ukládá manažerovi uspořádat v únoru 2011 v Chodově
slavnostní křtění vlastivědy.
Projekt Arboretum má za sebou velice úspěšný WS, projekt bude dokončen do března
příštího roku.
U projektu Napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Tisové se pohnulo, díky
předchozí mravenčí práci pracovníků MÚ Březová, s jednáním s jedním z vlastníků
dotčeného pozemku panem Sadílkem.
Usnesení 4: Rada svazku bere na vědomí informace o realizaci projektů ROP.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada se s oznámila se stavem realizace projektu Integrovaný projekt obnovy obcí
Mikroregionu Sokolov-východ a vzala na vědomí důvody pro zdržení VŘ.
Usnesení 5: Rada svazku souhlasí s prodloužením smlouvy na zajištění výběrového řízení
výše uvedeného projektu do konce června 2011.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/
Nové žádosti o dotace
Téma bylo projednáno minule, nechává se beze změn. Indikativní seznam projektů je
rozšířen o projekt Regiokard a virtuální infocentrum a Propagační materiály, turistický
atlas, mapy.
Usnesení 6: Rada svazku ukládá předsedovi zajistit výběr firmy pro zpracování 2 žádostí
z ROP, opatření 4.3 a podepsat příslušnou smlouvu.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/
Projekt ReSource
Proběhl další mezinárodní WS v německém Eislebenu: LP ocenil kvalitu zadání našich
studií. Byly jsme informováni, že projekt Ressource je v kontextu celé střední Evropy
vnímán jako „prémiový“ kvalitou svého průběhu a obsahu.
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Byl uskutečněn WS a stanovena vize území postiženého těžbou uhlí.
Kroje: Byla dokončena teoretická část studie. Je o ní velký zájem od ostatních partnerů,
protože uniformy byly utvářeny podle stejných pravidel v celém středoevropském prostoru.
Je třeba přistoupit k šití krojů. Starostové vyzváni, aby byly ochotni nechat si ušít i uniformy
podle historických vzorů.
Masterplan: Ing. Stefan informoval o jednání se SUas o průběhu realizace této části
projektu v pondělí 13.12.
Usnesení 7: Rada svazku souhlasí s přijetím finanční půjčky od obce Vintířov na
předfinancování projektu ve výši 2 mil Kč a to do 30.9.2012.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
7/
Informace o hospodaření
Byla přednesena informaci o hospodaření svazku. Rozpočet je průběžně naplňován na
příjmové i výdajové straně. Pokud bude poskytnuta půjčka od obce Vintířov, všechny
potřeby svazku jsou naplněny.
Stav finančních prostředků svazku na účtech je následující:
-247
3.772.538,EUR
6.691,Arb
13.053,Cyklo
24.838,1.485,Prod. balíčky
Usnesení č. 8: Rada svazku bere na vědomí informace o hospodaření svazku.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
8/

Informace, různé

V lednu bude opět požádán kraj na příspěvek na mzdu manažera.
Usnesení č. 8: Rada svazku ukládá předsedovi zajistit žádost o dotaci na mzdu na manažera
pro rok 2011.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
ZOO KV
Mgr. Krása představil radě projekt svůj a pana Adamce na vybudování zoologické zahrady
v Karlovarském kraji. Záměr, který získal ocenění jako nejlepší rozvojový projekt KK, je již
nyní možné sledovat na stránkách www.zoo-kv.cz. Záměr je založen na faktu, že v kraji
žádná zoo není. Autoři projektu shánějí nyní vhodné místo pro umístění zahrady a partnery
pro financování především následného provozu. Očekává se, že projekt bude potřebovat
roční provozní dotaci ve výši cca 10 mil. Kč. Ing. Hora upozornil na fakt, že jakékoliv
požadavky na rozpočty obcí jsou ze současného ohledu nereálné. Pánové Bouda a Hlavsa
upozornili, že v Dolním Rychnově, resp. v Horách jsou vhodné pozemky na tento záměr.
Členové rady projevili pochopení pro záměr, jeho realizace je však podmíněna vytvořením
širokého partnerství nejenom mezi obcemi, ale i s rozhodujícími podniky a krajem.
Takovéto partnerství není zatím vytvořeno.
Příští zasedání rady se uskuteční v březnu 2011 v Šabině.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička

Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

V Královském Poříčí 9.12.10

Ing. Ivan Stefan
předseda rady svazku

