Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 10.12.2009
Dne 10.12.2009 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
obecním úřadě Královském Poříčí 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
Omluveni: Miroslav Bouda, Ing. Jaromír Dvořák, Ing. Josef Hora, Jaroslav Hlavsa, Jiří
Patera
Host:
Jednání zahájil ve 14,30 hod. starosta obce Královské Poříčí a předseda svazku Ing. Ivan
Stefan, který přivítal účastníky zasedání rady na půdě obecního úřadu Královské Poříčí. 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/
4/
5/
6/
7/
8/

Úvod
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Projekt RESOURCE
Realizace 3 projektů ROP
Projednání rozpočtu na rok 2010 a rozpočtového výhledu do roku 2012
Informace o hospodaření
Informace
Různé

2/
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Usnesení z poslední rady:
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.
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
Realizace Ressource:
Usnesení č. 3: Rada svazku souhlasí s přijetím půjčky od města Chodova a ukládá
manažerovi zaslat na město Chodov příslušnou žádost.
Termín: 15.10.09
S městem projednáno a zaslána žádost.
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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 realizaci!
Realizace ROP
Usnesení č. 7 z 10.9.09: Rada svazku ukládá předsedovi a manažerovi zajistit výběrová
řízení na realizátory projektů dle pravidel ROP. RS pověřuje Ing. Stefana zajištěním
provedení VŘ, stanovením výběrové komise a pověřuje předsedu k podpisu smluv
s vítěznými firmami podle výsledků VŘ.
Usnesení č. 8 z 10.9.09: Rada svazku stanovuje manažerem projektů Ing. Makovičku, Ing.
Stefana a na Antonínské arboretum dále pana Matyo.
Vše probíhá podle HMG projektů, ukončují se VŘ.
Usnesení č. 9 z 10.9.09: Rada svazku souhlasí se zajištěním předfinancování a
spolufinancování dle výše uvedeného návrhu. RS ukládá manažerovi zaslat obcím
požadavky tak, aby bylo možné je zahrnout do rozpočtů na rok 2010.
Zajištěno pro všechny 3 projekty, obcím zaslány podklady pro jednání zastupitelstev.
Usnesení č. 10. – 12. z 10.9.09 se týkala uzavření smluv ROP, vše bylo zajištěno.
Ostatní usnesení splněna nebo jsou předmětem tohoto jednání rady.
3/
Projekt ReSource
Probíhá realizace, čekáme na proplacení 1. období.
Dokončujeme zadání Masterplanu – velké studie, dnes je manažerka Ing. Štěpánková
v SRN, kde se ještě budou vést poslední konzultace. Po té se zašle k projednání obcím a
bude provedeno VŘ.
Proběhla jednání ohledně studie využití hornických krojů pro rozvoj CR. Po VŘ na
Masterplan bude provedeno VŘ na tuto studii.
Proběhlo jednání s Ing. Štěpánkem SUas, ten přislíbil účast ale dosud na návrh smlouvy
nereagoval.
Finance za této situace jsou zajištěné cca do ½ příštího roku.
4/

Realizace 3 projektů ROP

Realizace všech projektů probíhá dle předpokladů. Je zajištěno předfinancování projektů
půjčkami od obcí Královské Poříčí, Březová a Sokolov, jak vyplývá z kontroly usnesení.
Dosud ukončeno VŘ na Dovolená na Sokolovsku – produktové balíčky.
Dnes proběhlo otevírání obálek a hodnocení dalších 2 projektů:
Studie projektu Antonínské arboretum
Projektová dokumentace napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les Březové, část
Tisová
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5/
Projednání rozpočtu na rok 2010 a rozpočtového výhledu do roku 2012
Členům rady a členským obcím byl v listopadu zaslán návrh rozpočtu Mikroregionu
Sokolov – východ na rok 2010 a návrh na rozpočtový výhled do roku 2012. Do dne zasedání
rady nebyla vznesena stran občanů žádná připomínka. Žádné připomínky nevznesli ani
členové rady.
Usnesení č. 1: Rada svazku schvaluje schodkový rozpočet Mikroregionu Sokolov – východ
na rok 2010 a rozpočtový výhled na roky 2011 a 2012. Schodek bude kryt půjčkami od obcí.
Hlasování: Pro 8, Proti – 0, Zdržel se – 1
6/
Informace o hospodaření
Manažer svazku přednesl informaci o hospodaření svazku. Stav prostředků na účtech
k 10.12.09 je:
147.539,Kč
Běžný
Tyto prostředky stačí na činnost mikroregionu do konce roku.
Usnesení č. 2: Rada svazku bere na vědomí informace o hospodaření svazku.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rozpočtové změny:
V souvislosti se získáním dotace od HSRS a naopak čerpáním prostředků dle rozpočtu
ReSource předseda provedl příslušné rozpočtové změny.
Usnesení č. 3: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových
změnách č 3.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Příspěvky na rok 2010:
Na začátku roku 2010 bude nedostatek finančních prostředků pro činnost mikroregionu a to
především pro realizaci projektu ReSsource. Z tohoto důvodu je třeba zaslat předpisy na
členské příspěvky (řádné i mimořádné) již začátkem roku a obce je budou dle svých
možností proplácet.
Usnesení č. 4: Rada svazku souhlasí se zasláním předpisů na členské příspěvky již začátkem
roku 2010.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
7/

Různé
-

Změny účtů: V souvislosti s realizací projektů s celkovou činností mikroregionu je
často třeba otevírat a nebo ukončovat účty v bankách.

Usnesení č. 5: Rada svazku pověřuje předsedu Mikroregionu otevírat a ukončovat účty
v bankách podle potřeb.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 6: Rada svazku reviduje své usnesení č. 13. z 10.9.09 a souhlasí s převodem
patek mostu na obec Lomnice
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
-

Cyklostezka po rekultivovaných výsypkách – získáno stavení povolení. Budeme
usilovat o dotaci z revitalizace. Obec Lomnice ještě zaplatí 150 tis + DPH za
prováděcí projekt na lávku.
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-

Bude podána žádost na kraj znovu na manažera pro rok 2010, dále pro
spolufinancování projektu Arboretum v roce 2009 (70 tis Kč) a projektu Cyklostezka
Tisová v roce 2010 (cca 50 tis Kč).
Usnesení č. 7: Rada svazku souhlasí s podáním žádostí o uvedené dotace a ukládá
předsedovi a manažerovi zajistit veškerou potřenou administraci.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku projednala aktualizaci Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č.
320/2001 Sb.
Usnesení č. 8: Rada svazku schvaluje nové znění Směrnice o zabezpečení zákona o finanční
kontrole č. 320/2001 Sb.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Příští zasedání rady se uskuteční v březnu v Lomnici

Zapsal: Ing. Ivan Stefan, Ing. Miroslav Makovička

V Královském Poříčí 10.12.09

Ing. Ivan Stefan
předseda rady svazku

