Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 21.5.2009
Dne 21.5.2009 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
městském úřadě Nové Sedlo za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Ing. Ivan Stefan, Jiří Ošecký, Ivan Truksa, Stanislav Pochman, Pavel Pešek, Jiří
Patera, Ingeborg Gburová, Jaroslav Hlavsa, Jiří Valenta, Ph.D Ing. David
Cervan, Miloslav Matoušek, Anna Klímová, Ing. Jaromír Dvořák, Ing. Miroslav
Makovička
Omluveni: Miroslav Bouda
Host:
Jednání zahájil ve 15,00 hod. starosta města Nové Sedlo Ing. D. Cervan a předseda svazku
Ing. Ivan Stefan, který přivítal účastníky zasedání rady na půdě městského úřadu Nové
Sedlo. 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/

Úvod
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Projekt ReSource
Závěrečný účet za rok 2008 a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2008
Informace o hospodaření
Informace
Různé

2/
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Usnesení z poslední rady:
Usnesení č. 1 z 26.3.: RS ukládá předsedovi zpracovat pracovní náplň manažera a tuto
předložit radě.
Předloženo radě.
Usnesení č. 1: Rada svazku souhlasí s předloženým pracovní náplní manažera.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 3 z 26.3.: RS ukládá manažerovi svolat schůzku dotčených obcí k problematice
mimořádného příspěvku a dále otázku příspěvku projednat na další schůzi Mikroregionu.
Manažer připraví pro jednání důvodovou zprávu.
S ohledem na vývoj jednání se SUas a krajem a s ohledem na vývoj názorů na problematiku
řešenou projektem bylo odloženo. Další viz bod ReSource.
Ostatní usnesení splněna.
3/
Projekt ReSource
Uskutečnilo se:
5/1
Zahajovací workshop (Kick off) ve Zikově. M So-V se stal vedoucím skupiny
velkých rozvojových projektů, řídili jsme jednání pracovní skupiny, byl zpracován plán její
činnosti a hmg.
5/2
Karlovarský kraj požádán o 1/3 prostředků na spolufinancování (cca 600.000 Kč)
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5/3
Exkurze do SRN, ukázky rekultivace, využití hornictví. Vysloven dík účastníkům a
městu Chodov.
5/4
Vyjednána a podepsána partnerská smlouva s Leadpartnerem
5/5
Pozvánky na Kick off na české straně
Plánuje se:
- 28.5. se uskuteční jednání předseda, ing. Štěpánek, PaedDr. Novotný pro dojednání detailů
spolupráce
- Zahajovací workshop 4.6. bude rozdělen na 2 části. Je třeba se aktivně zúčastnit především
odpoledního jednání, které bude konkretizovat zadání a tím je možné ovlivnit profit každé
obce na projektu.
- Financování: Projekt má dopad na všechny obce Mikroregionu, proto by se na
spolufinancování měly podílet všechny obce.
- Je nezbytné také řešit otázku předfinancování. Pro rok 2009 nám budou stačit příspěvky
partnerů, pak budeme potřebovat cca 3 mil Kč. Bude závislé na rychlosti proplácení
nákladů.
Usnesení č. 2: Rada svazku schvaluje mimořádný příspěvek na spolufinancování projektu
ve výši ročního pravidelného příspěvku a ukládá manažerovi do příštího zasedání zaslat
obcím „motivační dopis“.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/

Závěrečný účet za rok 2008 a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2008

Rada svazku projednala Závěrečný účet svazku za rok 2008 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2008. Rada svazku konstatuje, že je držen vysoký standard
v naplňování zákonných povinností při hospodaření svazku dosažený v předchozím období a
vyslovila poděkování účetní firmě PALLAS a manažerovi svazku.
Usnesení 3: Rada souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2008, schvaluje Závěrečný
účet svazku obcí Mikroregion Sokolov východ za rok 2008 bez výhrad a bere na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. Rada svazku nepřijímá
k uvedeným materiálům žádná nápravná opatření.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/
Informace o hospodaření
Manažer svazku přednesl informaci o hospodaření svazku. Stav prostředků na účtech
k 21.5.09 je:
Běžný
443.379,Kč
Usnesení č. 4: Rada svazku bere na vědomí informace o hospodaření svazku a informace o
provedených rozpočtových změnách č. 1/2009.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/
-

Informace
Informace o technické přípravě cyklostezky po rekultivovaných výsypkách: Územní
rozhodnutí nabylo právní moci, pracuje se na stavebním povolení. Po zpracování
rozpočtu bude požádáno o dotaci na realizaci z Revitalizace. Bylo dojednáno řešení
na komunikaci 3. třídy Lomnice – Vintířov.
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-

7/

Zisk velkého Leaderu pro MAS Sokolovsko je i velká zásluha M So-V. Na letošní
rok o.p.s. obdržela 22,3 mil. Kč, celkem to může být více jak 130 mil Kč do
sokolovského venkova. Připravuje se podepsání smlouva a současně 1. výzva, která
by měla být vyhlášena koncem léta.
Různé
Příští jednání rady svazku se uskuteční v září t.r. v Jenišově, další na Březové a pak
se bude postupovat podle abecedy.

Zapsal: Ing. Ivan Stefan, Ing. Miroslav Makovička

V Královském Poříčí 22.5.09

Ing. Ivan Stefan
předseda rady svazku

