Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 11.12.2008
Dne 11.12.2008 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, Ing. Miroslav Makovička, Ivan Truksa, Stanislav
Pochman, Pavel Pešek, Jiří Patera, Ingeborg Gburová, Miroslav Bouda, Jaroslav
Hlavsa, Jiří Valenta
Omluveni: Ing. Jaromír Dvořák, Ph.D Ing. David Cervan, Miloslav Matoušek, Anna
Klímová
Host: Ing. Gaudek, Chodov
Jednání zahájil ve 14,30 hod. starosta obce Mírová pan 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/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Úvod
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Cyklostezka po rekultivovaných výsypkách
Projednání studií Sokolovsko – zelený region a Pořádání kulturních a společenských
akcí v Mikroregionu Sokolov - východ
Projednání a schválení rozpočtu na rok 2009 a rozpočtového výhledu do roku 2011
Projekt ReSOURCE
Informace o hospodaření
Informace
Různé

2/
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Usnesení z poslední rady:
Usnesení č. 3 (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.
Dosud neřešeno, bude řešeno po příštího zasedání svazku ještě v souvislosti s ReSOURCE.
Usnesení č. 4 (týká se RESOURCE): RS ukládá manažerovi zaslat členům rady překlady
dotovaných aktivit. Rada svazku dále ukládá členům rady do příštího zasedání připravit
náměty na využití dotace.
Překlady zaslány, ostatní viz zvláštní bod jednání.
Usnesení č. 6 (vyvěšování dokumentů na úředních deskách obcí): Obce jsou napříště
zavázány posílat bezprostředně po vyvěšení příslušného dokladu na adresu Mikroregionu
zpět potvrzení o vyvěšení dokladu, které bude obsahovat název dokladu, datum vyvěšení od
do a podpis.
Připomenuto starostů na tomto zasedání, někteří již rovnou donesli potvrzené dokumenty.
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3/

Cyklostezka po rekultivovaných výsypkách.

Minulý týden byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí, ještě dobíhají práce na
zajištění souhlasu vlastníků pozemků. Práce byly komplikovány značně rozporuplnými
reakcemi SUas. Nakonec byla nalezena shoda, které vrací stezku do původně navrhované
trasy, tj. od Vintířova kus po silnici.
Na základě stanoviska Lesů ČR je nezbytné úsek před lávkou ve Svatavě geodeticky oddělit
a požádat o převod.
Dále se navrhuje jednat znovu s KSÚS o vyčlenění pruhu pro cyklisty na komunikaci u
Vintířova.
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).
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/

Projednání studií Sokolovsko – zelený region a Pořádání kulturních a
společenských akcí v Mikroregionu Sokolov - východ

Členové RS se seznámili s výše uvedeným studiemi. Na studii Pořádání kulturních a
společenských akcí v Mikroregionu Sokolov – východ dle předchozích usnesení naváže
žádost o dotaci z OP Cíl 3 na přeshraniční spolupráci.
Studie Sokolovsko – zelený region prokázala, že původní představy o využití již existujících
ekologických staveb na Sokolovsku jsou nereálné. CR musí být až návaznou aktivitou na
důsledné využívání „zelených“ projektů i v oblasti vzdělávání, poradenství a projektování,
nikoliv jim předcházet. Ke studii a jejímu dalšímu využití bude na jaře příštího roku
uskutečněn na MÚ v Sokolově worshop.
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.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/

Projednání a schválení rozpočtu na rok 2009 a rozpočtového výhledu do roku
2011
Členům rady a členským obcím byl v listopadu zaslán návrh rozpočtu Mikroregionu
Sokolov – východ na rok 2009 a návrh na rozpočtový výhled do roku 2010. Do dne zasedání
rady nebyla vznesena stran občanů žádná připomínka. Žádné připomínky nevznesli ani
členové rady.
Usnesení č. 3: Rada svazku schvaluje schodkový rozpočet Mikroregionu Sokolov – východ
na rok 2009 a rozpočtový výhled na roky 2010 a 2011. Schodek bude kryt z přebytku
hospodaření z předchozího roku.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
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6/

Projekt ReSOURCE

Členové rada obdrželi podrobné informace o projektu a projednali náměty na jeho naplnění:
1. Velká studie (104.500 EUR) naváže na dosavadní práce a bude obsahovat:
Mapový podklad území vymezeného současnou těžbou uhlí a ukončený hranicí
současných rekultivací.
Energetická koncepce členských obcí
Časové souslednosti s postupující těžbou
Výškové poměry po skončení sypání, zajištění samoodtokového území, náměty
na sypání (vytváření ploch, valů …)
Rozvojové plochy – podnikání i bydlení
Dostupnost sítí
Možné rozvojové projekty: Offroud, Park těžební techniky, Zelený region
Studie obnovy krajiny – louky, lesy, vodní plochy
Komunikace a vyhlídky
Návazné dílčí detailní studie budou specifikovány v návaznosti na „Vlekou studii“
Možné náměty: Vodní režim, Zelený region, Konkrétní rozvojové plochy obcí
2. Využití podzemních důlních vod (64.900 EUR)
- Energetické využití vody v dutinách po těžbě
- Kde ty vody jsou, odhad jejich množství a energetického potenciálu
- Právní rozbor možností využití termálních vod pro neenergetické účely
- Základní průzkumné vrty
- Řízené odpouštění na lomu Jiřík
3. Turistické trasy – Využití dědictví hornictví pro rozvoj CR (40.900 EUR)
- Posbírat náměty na památníky hornictví (cca 3, ty připravit, propojit do
společného produktu a pak napojit do mezinárodního produktu s partnery
projektu)
- Propojit aktivity na obdobné v Sasku
4. Změny image regionu, zvýšení identity obyvatelstva (44.400 EUR)
- Rozdělit na 2 části – 1. bude obecná strategie, jakými prostředky změnit během 10
let image regionu a dále jakými nástroji prohlubovat sounáležitost obyvatelstva
s regionem.
- 2. část se využije dle příležitostí na propagační materiály regionu, pokud se nepodaří
jinak, bude zvážena možnost vydání historické vlastivědy.
Rada svazku projednala záměr zajistit exkurzi do Oelsnitz, dále nezbytnost projednat
studii s vedením SUas a zajistit jejich aktivní účast.
Usnesení č. 4: - RS schvaluje teze studií provedených z projektu ReSOURCE dle zápisu
výše.
- RS ukládá předsedovi zajistit vytvoření zadání studií pro výběrová řízení.
- RS ukládá předsedovi projednat záměr s KK a SUas a požádat o spolufinancování.
- RS schvaluje manažera projektu, kterým je Ing. M Makovička a finančního
manažera projektu, kterou je Marie Marečková a dále a ukládá předsedovi zajistit
podpis příslušných smluv. V případě Ing. Makovičky se bude jednat o externí
expertní spolupráci, u sl. Marečkové o DPP. Stanovená odměna 250 Kč/hod manažer
projektu, 200 Kč/hod finanční manačer.
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-

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.

Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
7/
Informace o hospodaření a rozpočtové změny
Manažer svazku přednesl informaci o hospodaření svazku. Stav prostředků na účtech
k 11.12.08 je:
40.540,Kč
Běžný
Konference 145.230,Kč
Usnesení č. 5: Rada svazku bere na vědomí informace o hospodaření svazku s tím, že
prostředky odpovídají plánům a potřebám Mikroregionu pro rok 2008. Rada svazku bere na
vědomí informaci předsedy o provedených rozpočtových změnách č. 3.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
8/

Informace
Informace o přezkoumání hospodaření za 1 pololetí. Dle zápisu, jak bylo avizováno
již minule, byl problém s včasností uplatňování schválených změn rozpočtu do
účetnictví a uplatněním závazků ze smluv do rozpočtu. Dalším požadavkem je
dokládání vyvěšení všech povinných dokumentů od všech obcí.
- I. Truksa informoval o možnostech získání publikace „Památné stromy
Karlovarského kraje“.
- Probíhá vyúčtování dotací POV
Usnesení č. 6: RS schvaluje odměnu ve výši 2x4 tis Kč + DPH za závěrečné vyhodnocení
projektů a ukládá předsedovi zajistit objednávku.
-

Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
9/
-

Různé
Projednán požadavek obcí Březová a Šabina na řešení napojení na páteřní
cyklostezku podél řeky Ohře vybudováním lávky v Tisové a přístupových cest na
Slavkovský les.

-

Projednán záměr na využití arboreta na výsypce Antonín pro rozvoj regionu.

-

Projednán záměr na realizaci projektu „Dovolená na Sokolovsku – produktové
balíčky“, jehož součástí bude i historická vlastivěda.

Usnesení č. 7: Rada svazku schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Regionální
operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, oblasti podpory 2.1, na
projekt “Studie projektu Antonínské arboretum“, výše celkových nákladů projektu je
1.939.000,- Kč.
Usnesení č. 8: Rada svazku schvaluje zajištění financování projektu “Studie projektu
Antonínské arboretum“ ze svého rozpočtu - spolufinancování projektu ve výši 7,5 %, tj.
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145.425,- Kč a dále zajištění předfinancování projektu ve výši 100% celkových nákladů, tj.
1.939.000,- Kč formou krátkodobé finanční výpomoci od města Sokolov.
Usnesení č. 9: Rada svazku schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Regionální
operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, oblasti podpory 2.1, na
projekt “Projektová dokumentace napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les
v Březové, část Tisová“, výše celkových nákladů projektu je 1.581.000,- Kč.
Usnesení č. 10: Rada svazku schvaluje zajištění financování projektu “Projektová
dokumentace napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové, část Tisová“ ze
svého rozpočtu - spolufinancování projektu ve výši 7,5 %, tj. 118.575,- Kč a dále zajištění
předfinancování projektu ve výši 100% celkových nákladů, tj. 1.581.000,- Kč formou
krátkodobé finanční výpomoci od města Březová.
Usnesení č. 11: Rada svazku schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu
Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, oblasti podpory
4.3, na projekt “Dovolená na Sokolovsku – produktové balíčky“, výše celkových nákladů
projektu je 1.891.000,- Kč.
Usnesení č. 12: Rada svazku schvaluje zajištění financování projektu “Dovolená na
Sokolovsku – produktové balíčky“ ze svého rozpočtu - spolufinancování projektu ve výši
7,5 %, tj. 141.825,- Kč a dále zajištění předfinancování projektu ve výši 100% celkových
nákladů, tj. 1.891.000,- Kč formou krátkodobé finanční výpomoci od obce Královské Poříčí.
Usnesení č. 13: RS ukládá předsedovi podepsat s firmou ABRI smlouvu na zpracování
žádosti o dotaci dle usnesení č. 7, 9 a s firmou Správa pamětihodností s.r.o. na žádost dle
usnesení č. 11, cena 129.000 Kč za každou (ceny bez DPH).
Hlasování bodů 7 - 13: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
-

Projednána možnost požádat o dotaci na mzdové náklady na manažera z programu
POV.
Usnesení č. 14: RS schvaluje záměr požádat do POV o dotaci na mzdové náklady na
manažera a ukládá manažerovi žádost zpracovat za částku 5 tis. Kč + DPH.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
-

Další zasedání rady svazku se uskuteční v březnu 2009 ve Starém Sedle
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička

V Královském Poříčí 11.12.08

Ing. Ivan Stefan
předseda rady svazku

