Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 30.9.2010
Dne 30.9.2010 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
městském úřadě Loket za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni:, Jiří Ošecký, Pavel Pešek, Jiří Valenta, Krista Kulhanová, Anna Klímová, Ing.
Miroslav Makovička, Ingeborg Gburová, Miroslav Bouda, Miroslav Toncar,
Jaroslav Hlavsa, Ing. Jaromír Dvořák, Ing. Josef Hora, Miloslav Matoušek, Ivan
Truksa
Omluveni: Ing. Ivan Stefan, Jiří Patera
Host:
Jednání zahájil ve 14,30 hod. starosta města Loket J. Hlavsa a manažer svazku Ing. Miroslav
Makovička, který přivítal účastníky zasedání rady na půdě městského úřadu Loket. Ing.
Makovička v úvodu konstatoval, že rada je usnášeníschopná. Rada svazku pověřila
manažera vedením dnešního zasedání rady svazku.
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
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Návrh rozpočtu na rok 2011 a rozpočtového výhledu
Realizace 3 projektů ROP
Nové žádosti o dotace
Projekt RESOURCE
Informace o hospodaření
Informace
Různé

2/
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.
Zajištěny prostředky na 1. pololetí na 2. pololetí úkol trvá.
Usnesení 5 z 29.6.10: Rada svazku obcí 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 2
Integrovaná podpora místního rozvoje, oblasti podpory 2.1 Budování kapacity pro místní
rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti na projekt „Integrovaný projekt obnovy obcí
Mikroregionu Sokolov-východ“. Výše celkových nákladů projektu je 4.800.000,- Kč.
Projekt byl podán, úkol splněn.
Ostatní usnesení průběžně plněna.
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3/

Návrh rozpočtu na rok 2011 a rozpočtového výhledu

Základní otázkou je, zda bude rozpočet na rok 2011 naplněn v základní výši, nebo zda bude
opět zdvojnásoben. S ohledem na současný stav jednání se SUas a KK ohledně podílu na
realizaci projektu ReSource se jako jediná schůdná varianta jeví druhá možnost.
Usnesení č. 1: 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
deskách. Základní příjem svazku z členských příspěvků bude na stejné úrovni, jako v roce
2010.
Termín: 25.10.09
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 2
4/

Realizace 3 projektů ROP

Realizace 2 projektů probíhá dle předpokladů. Je zajištěno předfinancování všech 3 projektů
půjčkami od obcí Březová, Lomnice a Sokolov. Velké problémy přetrvávají u projektu
Napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Tisové s jedním z vlastníků dotčeného
pozemku – Sadílek. Pokračujeme v realizaci za situace obtížných jednání s nečitelným
vlastníkem.
Usnesení 2: Rada svazku bere na vědomí informace o realizaci projektů ROP.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/
Nové žádosti o dotace
Na konci roku bude poslední příležitost požádat dotace z ROP. Bude se jednat o projekty na
rozvoj CR – měkké i tvrdé. Podle neoficielních informace existují politické dohody
prostředky na tvrdé projekty poskytovat převážně do Chebského okresu. Proto je rozumné
zaměřit se především na projekty měkké. Náměty:
- Regiokard a virtuální infocentrum
- Propagační materiály, turistický atlas, mapy
- Tradiční produkty
Usnesení 3: Rada svazku pověřuje předsedu zajištění podání 2 žádostí o dotaci z ROP na
podporu CR v regionu.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/
Projekt Ressource
Realizace jednotlivých částí: V říjnu proběhnou kontrolní dny všech částí projektu.
V současné době probíhá vše podle předpokladů. Díky ReSource se podařilo pro MAS
Sokolovsko zajistit stálý zahraniční partnerský kontakt do SRN.
Proplácení: Je zajištěna platba za 2. období, takže doba na proplacení se drží na celkem 9
měsících po skončení období. Nastává rozhodné období pro zajištění financování projektu,
chybí ještě půjčka ve výši 2 mil Kč.
Pracovníci na projektu se připravují na další progres workshop, tentokrát u příležitosti
mezinárodního regionálního veletrhu v Lipsku.
Kroje: po volbách rozjedeme šití krojů. Členové rady si budou moci vybrat s vytvořených
vzorů.
Příspěvek od KK: Kraj stále slibovaný příspěvek neposkytl.
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Usnesení 4: Rada svazku bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu ReSource.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
7/
Informace o hospodaření
Manažer svazku přednesl informaci o hospodaření svazku. Rozpočet je průběžně naplňován
na příjmové i výdajové straně.
Stavy na účtech:
43-5240720237
1.759,78-3991130247
4.705.313,43-5240160217
5.813,43-4323950287 (eur)
7.602,Usnesení č. 5: Rada svazku bere na vědomí informace o hospodaření svazku.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

8/

Informace, různé

---

Příští zasedání rady se uskuteční v prosinci v Novém Sedle.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička

V Královském Poříčí 30.9.10

Ing. Ivan Stefan
předseda rady svazku

