Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 25.3.2010
Dne 25.3.2010 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
obecním úřadě Lomnice za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Ing. Ivan Stefan, Jiří Ošecký, Ivan Truksa, Pavel Pešek, Jiří Valenta, Krista
Kulhanová, Miloslav Matoušek, Anna Klímová, Ing. Miroslav Makovička,
Ingeborg Gburová, Miroslav Bouda, Jiří Patera
Omluveni: Ing. Jaromír Dvořák, Ing. Josef Hora, Jaroslav Hlavsa
Host:
Jednání zahájil ve 14,30 hod. starosta obce Lomince M. Matoušek a předseda svazku Ing.
Ivan Stefan, který přivítal účastníky zasedání rady na půdě obecního úřadu Lomnici. Ing.
Stefan v úvodu konstatoval, že rada je usnášeníschopná. Dále jako nového stálého člena
přivítal paní Kristu Kulhanovou, novou starostku Nového Sedla.
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/
4/
5/
6/
7/

Úvod
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Projekt RESOURCE
Realizace 3 projektů ROP
Informace o hospodaření
Informace
Různé

2/
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Usnesení z předchozích jednání rady:
Usnesení č. 2 z 10.9.09: Rada svazku ukládá předsedovi a Ing. Horovi v návaznosti na
změnu postoje SUas jednat o příspěvku ze strany KK.
Termín: 10.12.09
V únoru 2010 se manažer a předseda zúčastnili schůzky s Ing Navrátilem, radním KK. Ten
přislíbil příspěvek od KK ve výši 500.000 Kč rozdělená na částku 300.000 v roce letošním a
zbytek v roce 2011.
Realizace Ressource:
Usnesení č. 1 z 10.9.09: Rada svazku ukládá manažerovi a předsedovi vyjednat se SUas
smlouvu o spolupráci, která bude obsahovat kromě jiného povinnosti obou smluvních stran,
očekávané výsledky a jak s nimi bude naloženo, termíny a způsob financování. Rada svazku
pověřuje předsedu k podpisu smlouvy.
Termín: 15.11.09
Na SUas zaslán předjednaný dopis, zatím bez odezvy. Dopis byl manažerem urgován přes
tajemníka GŘ, bezúspěšně.
Usnesení č. 3 z 10.9.09: Rada svazku souhlasí s přijetím půjčky od města Chodova a ukládá
manažerovi zaslat na město Chodov příslušnou žádost.
Termín: 15.10.09
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Zastupitelstvo města smlouvu o půjčce schválilo 23.3.2010, smlouva byla podepsána, úkol
slněn.
Usnesení č. 4 z 10.9.09: Rada svazku ukládá manažerovi zajistit ve spolupráci s ostatním
pracovníky zainteresovanými v Ressource návrh zadání studie a tento elektronicky projednat
se všemi obcemi a s partnery.
Usnesení č. 5 z 10.9.09: Rada svazku ukládá předsedovi zajistit výběrové řízení na
dodavatele studie dle pravidel programu. RS pověřuje Ing. Stefana stanovením výběrové
komise. RS pověřuje předsedu k podpisu smlouvy s vítěznou firmou podle výsledků VŘ.
Usnesení č. 6 z 10.9.09: Rada svazku pověřuje manažera přípravou zadání a VŘ na ostatní
části projektu.
Usnesení 4 – 6: V současné době se dokončují zadávací dokumentace, všech 5 výběrových
řízení bude hotovo do konce dubna.
Ostatní usnesení splněna.
3/
Projekt ReSource
Probíhá realizace, stále čekáme na proplacení 1. období. Vytvoření smysluplného zadání pro
realizaci jednotlivých částí projektu se ukázalo oproti očekávání jako podstatně
komplikovanější. V současné době schválen ze strany CRR plán VŘ a tato budou
v následujících 4 týdnech provedena.
Dostáváme se do skluzu v čerpání dotace a hrozí i event. zkrácení o 50 tis EUR. Bude
odstraněno jednak urychleným ukončením VŘ, jednak jednáním s LP 31.3.2010.
Financování, jak bylo již dříve avizováno, je zajištěno jen na 1. pololetí letošního roku. Na
průběžné profinancování však bude v CF chybět cca dalších 1,5 mil Kč.
Možností je požádat další členskou obec o půjčku na předfinancování.
Usnesení 1: Rada svazku pověřuje manažera jednat s členskými obcemi o možnostech
poskytnutí půjčky na předfinancování projektu.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku projednala organizační zajištění výběrových řízení pro výběr dodavatelů na
realizaci jednotlivých částí projektu a přijala následující usnesení:
Usnesení 2: Rada svazku jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci
komise pro otevírání obálek, pro výběr dodavatele veřejné zakázky s názvem „Zhotovení
Urbanistické studie rozvoje území Sokolovska a Plánu zapojení hornických atrakcí do
turistických cest“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu § 25 a § 38
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
Členy hodnotící komise jsou jmenováni:
Ing. Ivan Stefan, Pavel Pešek, Jiří Ošecký, Jiří Patera a Ing.Miroslav Makovička
Náhradníky za členy komise jsou jmenováni: Anna Klímová, Miloslav Matoušek, Ing.
Jaromír Dvořák, Miroslav Bouda a Ingeborg Gburová.
4/

Realizace 3 projektů ROP

Realizace všech projektů probíhá dle předpokladů. Je zajištěno předfinancování projektů
půjčkami od obcí Březová a Sokolov. Problémy se slíbenou půjčkou avizuje obec Královské
Poříčí, které rapidně poklesly příjmy z těžby a které zároveň předfinancovává velký
přeshraniční projekt. Možností je použít poskytnuté půjčky od obcí Březová a Sokolov na
předfinacování projektu Produktové balíčky, který bude ukončen jako první. Po vyplacení
dotace tuto použít pro dofinancování projektů dle původního určení.
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Usnesení 3: Rada upřednostňuje řešení pomocí samostatné půjčky od některé z členských
obcí. Rada ukládá manažerovi jednat s obcemi o zajištění této půjčky.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/
Informace o hospodaření
Manažer svazku přednesl informaci o hospodaření svazku. Rozpočet je průběžně naplňován
na příjmové i výdajové straně. Mimořádné výdaje a příjmy budou průběžně řešené pomocí
rozpočtových změn.
Usnesení č. 4: Rada svazku bere na vědomí informace o hospodaření svazku.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
V Mikroregionu byla provedena kontrola hospodaření a byla předána Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2009 bez připomínek.
Usnesení č. 5: 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.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/

Informace, různé
-

Projekt na pořádání velkých kulturních akcí: V minulých letech jsme zkoumali
možnost prostřednictvím projektu na pořádání kulturních akcí zabezpečit nákup
techniky a vybavení pro potřeby regionu. Z přeshraniční spolupráce se to nezdařilo.
Usnesení č. 6: Rada svazku souhlasí s event. využitím možnosti Leader pro profinancování
záměru na pořádání velkých společenských akcí a zároveň zabezpečení stanové a ostatní
pódiové techniky.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
-

Cyklostezka po rekultivovaných výsypkách – získáno stavení povolení. Budeme
usilovat o dotaci z revitalizace. Obec Lomnice se zavázala zaplatit dalších 150 tis Kč
na projektovou dokumentaci na lávku a v současné době se usiluje o získání dotace z
Revitalizace.

-

Získána dotace od KK pro spolufinancování projektu Arboretum (70 tis Kč), bylo
požádáno na projekt Cyklostezka Tisová (cca 50 tis Kč).

-

Projekt Regionálního virtuálního informačního střediska – IC Sokolovska a KK trpí
nekoordinovaností. Ta se projevuje ve např. neorganizované tvorbě a distribuci
propagačních materiálů, nedostatečné vzájemné informovanosti o nabízených
atraktivitách. Možností je dále budovat atraktivitu Sokolovska pomocí podpory
vydávání unikátních publikací, jako je např. Kniha Sokolovské pověsti. Dále je
možné zajistit tisk propagačních materiálů jednotlivých obcí, účast na veletrzích,
pracovat na změně image. Podobný projekt by dobře zapadal do ROP – podpora
marketingu a služeb v cestovním ruchu.

-

Integrovaný projekt obnovy a rozvoje obcí nad 500 obyvatel – soubor projektů
z každé obce.
Usnesení č. 7: Rada svazku souhlasí s podáním žádostí o dotace z ROP na Integrovaný
projekt obnovy a rozvoje obcí (opatření 2.1) a na Regionální virtuální informační středisko
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(opatření 4.3) a ukládá předsedovi zajistit veškerou potřenou administraci v souladu
s termíny výzev.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Příští zasedání rady se uskuteční v červnu v Mírové.
Zapsal: Ing. Ivan Stefan, Ing. Miroslav Makovička

V Královském Poříčí 25.3.10

Ing. Ivan Stefan
předseda rady svazku

