Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 29.6.2010
Dne 29.6.2010 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
obecním úřadě Mírová za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Ing. Ivan Stefan, Jiří Ošecký, Pavel Pešek, Jiří Valenta, Krista Kulhanová, Anna
Klímová, Ing. Miroslav Makovička, Ingeborg Gburová, Miroslav Bouda, Jiří
Patera, Miroslav Toncar
Omluveni: Ing. Jaromír Dvořák, Ing. Josef Hora, Jaroslav Hlavsa, Miloslav Matoušek, Ivan
Truksa
Host: Ing. Arch. Martínek, Ing. Jitka Štěpánková
Jednání zahájil ve 14,30 hod. starosta obce Mírová J. Valenta a předseda svazku Ing. Ivan
Stefan, který přivítal účastníky zasedání rady na půdě obecního úřadu Mírová. Ing. Stefan v
úvodu konstatoval, že rada je usnášeníschopná.
1/ Úvod, program jednání:
Předseda svazku přečetl návrh programu jednání rady svazku. Rada svazku tento program
jednání odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím programem:
1/
2/
3/
3/
4/
5/
6/
7/

Úvod
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Závěrečný účet za rok 2009 a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2009
Projekt RESOURCE
Realizace 3 projektů ROP
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 2 z 25.3. 10:. Rada upřednostňuje řešení předfinacování projektu Produktové
balíčky pomocí samostatné půjčky od některé z členských obcí. Rada ukládá manažerovi
jednat s obcemi o zajištění této půjčky.
Zastupitelstvo obce Lomnice na základě žádosti Mikroregionu odsouhlasilo minulý týden
poskytnutí půjčky. Úkol splněn.
Usnesení č. 4 z 25.3. 10: Rada svazku ukládá manažerovi a předsedovi připravit do příštího
zasedání Závěrečný účet za rok 2009 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2009 k projednání.
Bude projednáno na dnešním zasedání.
Usnesení č. 5 z 25.3. 10: Rada svazku souhlasí s event. využitím možnosti Leader pro
profinancování záměru na pořádání velkých společenských akcí a zároveň zabezpečení
stanové a ostatní pódiové techniky.
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O dotaci bylo požádáno, neúspěšně.
Ostatní usnesení průběžně plněna.
3/

Závěrečný účet za rok 2009 a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2009

Rada svazku projednala Závěrečný účet svazku za rok 2009 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2009. Rada svazku konstatuje, že je držen vysoký standard
v naplňování zákonných povinností při hospodaření svazku dosažený v předchozím období.
Usnesení 1: Rada souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2009, schvaluje Závěrečný
účet svazku obcí Mikroregion Sokolov východ za rok 2009 bez výhrad a bere na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009. Rada svazku nepřijímá
k uvedeným materiálům žádná nápravná opatření.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/
Projekt Ressource
Výběrová řízení: Spolupracovníkům M So-V se podařilo dokončit všechna potřebná
výběrová řízení a nyní již jsou i první výstupy, které bylo možno posoudit na WS minulý
týden.
Proplácení: Obdrželi jsme platbu za 1. období, takže doba na proplacení je celkem 9 měsíců
po skončení období.
Je v realizaci 4 významné studie. Manažer a Ing. Štěpánkvá se zúčastnili mezinárodního
setkání partnerů projektu v Szalogotarianu v Maďarsku. Bylo uskutečněno setkání s partnery
ze Sachsen Anhalt. V Grossraeschenu bylo uskutečněno jednání s leadpartnerem ohledně
zdržení v realizaci projektu.
Příspěvek od KK: Kraj zatím slibovaný příspěvek neposkytl, protože nenašel volné zdroje.
Jednání se SUas: Jednání s nevýznamnějším zaměstnavatelem neprobíhají pro přerušení
osobních vazeb s vedením společnosti.
Pan Bouda navrhl řešit obdobně v rámci nějakého projektu území západně od Sokolova,
kterého se problematika zaměstnanosti rovněž týká.
Usnesení 2: Rada svazku bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu ReSource.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/

Realizace 3 projektů ROP

Realizace 2 projektů probíhá dle předpokladů. Je zajištěno předfinancování projektů
půjčkami od obcí Březová a Sokolov. Velké problémy se objevili u projektu Napojení
páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Tisové s jedním z vlastníků dotčeného pozemku –
Sadílek. Objevil se nový kontakt. Pokud se problém nevyřeší, hrozí odstoupení od projektu.
Usnesení 3: Rada svazku bere na vědomí informace o realizaci projektů ROP.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
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6/
Informace o hospodaření
Manažer svazku přednesl informaci o hospodaření svazku. Rozpočet je průběžně naplňován
na příjmové i výdajové straně. Mimořádné výdaje a příjmy byly řešené pomocí
rozpočtových změn. (dotace od KK na realizaci projektu Arboretum)
Stavy na účtech:
43-5240720237
76.679,44
78-3991130247
3.895.494,08
43-5240160217
1.634,09
43-4323950287 (eur)
2.776,40
Usnesení č. 4: Rada svazku bere na vědomí informace o hospodaření svazku.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0

7/

Informace, různé

Rada svazku projednala návrh předsedy na podání žádosti o dotaci na přípravu projektů pro
potřeby členských obcí a přijala následující usnesení:
Usnesení č. 5: k projektu „Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolovvýchod“
1. 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 Sokolovvýchod“. Výše celkových nákladů projektu je 4.800.000,- Kč.
2. Rada svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ schvaluje zajištění financování projektu
„Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov-východ“ ze svého rozpočtu spolufinancování projektu ve výši 100 %, tj. 4.800.000,- Kč a dále zajištění předfinancování
projektu ve výši 7,5 % celkových nákladů, tj. 360.000,- Kč.

Příští zasedání rady se uskuteční v září v Lokti.
Zapsal: Ing. Ivan Stefan, Ing. Miroslav Makovička

V Královském Poříčí 29.6.10

Ing. Ivan Stefan
předseda rady svazku

