Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 26.3.2009
Dne 26.3.2009 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
obecním úřadě Staré Sedlo za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Ing. Ivan Stefan, Jiří Ošecký, Ivan Truksa, Stanislav Pochman, Pavel Pešek, Jiří
Patera, Ingeborg Gburová, Miroslav Bouda, Jaroslav Hlavsa, Jiří Valenta, Ph.D
Ing. David Cervan, Miloslav Matoušek, Anna Klímová, Miroslav Tonzar,
Omluveni: Ing. Jaromír Dvořák, Ing. Miroslav Makovička – SC ReSOURCE
Host: Pí. Kubátová, sdružení Podkrušnohorská krajka
Jednání zahájil ve 15,00 hod. starosta obce Staré Sedlo pan Tonzar a předseda svazku Ing.
Ivan Stefan, který přivítal účastníky zasedání rady na půdě obecního úřadu Staré 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/
8/

Úvod
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Informace o projektech ROP a POV
Cyklostezka po rekultivovaných výsypkách
Projekt ReSOURCE
Informace o hospodaření
Informace
Různé

2/
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Usnesení z poslední rady:
Usnesení č. 3 z 29.9.08 (Cyklostezka po rekultivovaných výsypkách): Rada svazku
odsouhlasila řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům formou bezplatné výpůjčky a
ukládá předsedovi svazku dle potřeb přípravného řízení stavby zajistit jednání s vedením
SUas.
Projednáno s Ing. Štepánkem, bude zaslána oficielní žádost.
Usnesení č. 1: Rada svazku souhlasí se zajištěním geometrického oddělovacího plánu pro
výstavbu cyklostezky na pozemku Lesů ČR a souhlasí s prací na vymezení pruhu na
komunikaci Vintířov – Lomnice, ukládá předsedovi zajistit objednávky. Cena v prvním
případě do 20 tis Kč, ve druhém do 20 tis. Kč (bez DPH).
Zpracovává se.
Usnesení č. 2: Rada svazku bere na vědomí závěry předložených studií a ukládá manažerovi
uskutečnit do 5/09 pracovní setkání k problematice Sokolovsko – zelený region. Dále rada
ukládá manažerovi do příštího zasedání doručit studie v elektronické podobě všem členů
mikroregionu.
Studie odeslány, workshop se připravuje. Předseda pozval všechny přítomné na workschop,
který se uskuteční v druhé polovině dubna.
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Usnesení č. 4: Týká se ReSOURCE
- RS ukládá předsedovi projednat záměr s KK a SUas a požádat o spolufinancování.
Projednáno.
- RS odkládá projednání kofinancování projektu pomocí mimořádného členského
příspěvku pro rok 2009 a 2010 na příští schůzi.
- RS ukládá předsedovi a manažerovi zajistit v rámci projektu exkurzi do Oelsnitz na
jaro 2009.
Bude řešeno v květnu 09.
Usnesení 7 – 13: Týkají se 3 projektů ROP.
Projekty byly podány, bylo zajištěno předfinancování půjčkou od některých členských obcí.
Usnesení 14: Týká se podání žádosti o dotaci na mzdu manažera.
Žádost podána.
Ostatní usnesení splněna.
3/
Informace o projektech ROP a POV
V předepsaném termínu byly podány 3 žádosti o dotaci.
- “Studie projektu Antonínské arboretum“
- “Projektová dokumentace napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové,
část Tisová“
- “Dovolená na Sokolovsku – produktové balíčky“
V současné době probíhá jejich posuzování.
Byla podána žádost o dotaci z POV na plat manažera. Žádost byla úspěšná.
Usnesení č. 1: RS ukládá předsedovi zpracovat pracovní náplň manažera a tuto předložit
radě. RS určuje Ing. Miroslava Makovičku manažerem Mikroregionu na plný úvazek s
měsíčním platem 30.000,- Kč a to od 1.4.09.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/
Cyklostezka po rekultivovaných výsypkách.
Bylo vydáno územní rozhodnutí a pracuje se na stavebním povolení.
Byl projednán záměr požádat SUas o výpůjčku pozemků.
Pracuje se na geodetickém oddělení potřebného pozemku v návaznosti na lávku ve Svatavě.
Projednává se znovu možnost na komunikaci Vintířov – Lomnice v potřeném úseku
vyznačit pruh pro cyklisty.
Usnesení č. 2: RS souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výstavbu cyklostezky
s revitalizace a současně ukládá manažerovi zajistit za částku do 50 tis. Kč položkový
rozpočet.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/
Projekt ReSOURCE
Z hlediska realizace projektu je třeba v nejbližší době řešit:
5/1
Kick off ve Zwikově
5/2
Problémy s rozpočetem – nutné přesuny mezi kapitolami
5/3
Spolufinancování – nezbytnost vložit vlastní zdroje v rozsahu cca 600.000 Kč.
Ostatní následně zajistit od SUas a KK.
5/4
Kick off na naší straně
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5/5
Vyjednat a podepsat partnerskou smlouvu
5/6
Zajistit úkoly plynoucí s pozice leadera pracovní skupiny – zápis z jednání, stanovení
harmonogramu
Usnesení č. 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.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 4: - RS stanovuje termín pro zahajovací workshop na 4.6.09, který se uskuteční
v Chodavě.
- RS stanovuje pracovní skupinu pro realizaci projektu Ressource ve složení Ing. M.
Makovička, Ing. Gaudek, M. Marečková, Ing. J. Štěpánková. Pracovní skupina bude
doplňována ad hoc dalšími pracovníky. Předseda svazku je oprávněn k podpisu příslušných
smluv a dalších dokladů.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/
Informace o hospodaření
Manažer svazku přednesl informaci o hospodaření svazku. Stav prostředků na účtech
k 13.3.09 je:
623.272,Kč
Běžný
Usnesení č. 5: Rada svazku bere na vědomí informace o hospodaření svazku.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
7/
-

8/

Informace
Proběhla úspěšně kontrola hospodaření ze strany KK za rok 2008.

Různé
-

Další zasedání rady svazku se uskuteční 21.5 2009 v Novém Sedle.
Zapsal: Ing. Ivan Stefan, Ing. Miroslav Makovička

V Královském Poříčí 27.3.09

Ing. Ivan Stefan
předseda rady svazku

