Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 29.9.2008
Dne 29.9.2008 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
městském úřadě Loket za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Ing. Jaromír Dvořák, Jiří Ošecký, Ing. Miroslav Makovička, Ivan Truksa,
Stanislav Pochman, Pavel Pešek, Miloslav Matoušek, Miroslav Bouda, Jaroslav
Hlavsa, Jiří Patera
Omluveni: Ph.D Ing. David Cervan, Anna Klímová, Ing. Ivan Stefan, Jiří Valenta,
Ingeborg Gburová
Jednání zahájil ve 14,30 hod. starosta města Loket pan Hlavsa a místopředseda svazku Ing.
Jaromír Dvořák, který přivítal účastníky zasedání rady na půdě městského úřadu Loket. Ing.
Dvořák v úvodu konstatoval, že rada je usnášeníschopná. S ohledem na dovolené
funkcionářů došlo k přesunu schůze do Lokte.
1/ Úvod, program jednání:
Předseda svazku přečetl návrh programu jednání rady svazku. Rada svazku tento program
jednání odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím programem:
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Úvod
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Žádosti o dotace
Cyklostezka po rekultivovaných výsypkách
Projekt RESOURCE
Informace o hospodaření
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Různé

2/

Kontrola usnesení z minulých zasedání

Usnesení 6 z 26.6.08: (ohledně zajištění výstavby stanu) - Rada pověřuje předsedu dalším
jednáním i s jinými subjekty s cílem dosáhnout ceny včetně DPH za stavění, demontáž a
dopravu max. 5.500 Kč s tím, že žadatel o stan dodá pro stavění a demontáž 3 své
pracovníky.
Plnění: Zajištěno pomocí firmy pana Zubka.
Usnesení č. 8: Rada svazku schvaluje záměr nechat vypracovat dokumentaci (na lávku pro
cyklostezku na rekultivovaných výsypkách) dle nabídky vyjma dokumentace realizační.
Ukládá předsedovi zajistit smlouvu.
Rada svazku schvaluje způsob financování této dokumentace – budou se na ní podílet
rovným dílem obce Lomnice, Vintířov, Chodov a Sokolov.
Plnění: Zajištěno
Ostatní úkoly splněné
3/

Žádosti o dotace

Je připravována dotace na pořádání kulturních a výstavních akcí v regionu, předpoklad
podání žádosti únor 2009 z Cíle 3. Nutno počítat s předfinancováním (10 mil. Kč) a
spolufinancováním projektu (1,5 mil. Kč). Projekt bude redukován tak, že budou zajištěny 3
souběžné menší akce.
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Usnesení č. 1: Spolufinancování projektu bude rozděleno mezi jednotlivé obce podle
konkrétní výše majetku, který bude trvale tou kterou obcí využíván.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Dále je zkoumána možnost čerpání dotace na projekt REGIOCARD. Předpoklad podání
žádosti o dotaci červen 2009 z Cíle 3. I zde nutno počítat s s předfinancováním (10 mil. Kč)
a spolufinancováním projektu (1,5 mil. Kč). Pokud by se podařilo do projektu zajistit a
zapojit 50 subjektů, spoluúčast by se rozmělnila na 30.000 Kč na 1 turistickou atrakci.
Usnesení č. 2: RS souhlasí, aby spolufinancování projektu bylo zajištěno příspěvky
subjektů, které budou do projektu zařazeny. RS též souhlasí, aby na přípravu projektu byla
podána žádost v dalším kole ROP nebo POV. Žádost zpracuje manažer za částku 98.000,Kč (ROP) nebo 8.000,- Kč (POV) – uvedené částky jsou bez DPH.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Starosta p. Truksa připomněl vydání překladu historické vlastivědy okresu Sokolov. K bodu
nebylo přijato zvláštní usnesení, neboť projekt byl již zařazen do indikativního seznamu
projektů.
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Cyklostezka po rekultivovaných výsypkách.

Je zajišťována dokumentace pro územní a stavební povolení. Objevil se problém se změnou
stanoviska SUas. To nejdříve pracně vyjednanou trasu schválilo, později odvolalo. Nyní se
řeší trasa nová. Může dojít ke zpoždění s realizací.
Manažer nad rámec této smlouvy řeší koordinaci a dále souhlasy majitelů pozemků, neboť
toto není součástí smlouvy s MFi.
Dále je třeba řešit vypořádání pozemků, na kterých bude stavba stát. Přítomní se shodli na
variantě bezplatné výpůjčky, neboť náklady na odkoupení pozemků (odhad: 6 km x 6 m x
150 Kč = 5,5 mil Kč) jsou příliš vysoké. O konečném řešení doporučují členové rady jednat
s vedením SUas v posíleném složení delegace o starosty Ing. Jakobce a Ing. Horu.
Usnesení č. 3: 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.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Projekt RESOURCE

Projekt RESOURCE, kde je náš Mikroregion partner pro Saského Leadpartnera a který je
financován z EU prostředků na podporu rozvoje přeshraniční spolupráce ve střední a
východní Evropě, byl úspěšný. Mikroregion Sokolov – východ tak může během
následujících 3 let na měkké projekty typu studie vyčerpat celkem 385.000 EUR. Povinná
spoluúčast je 57.752 EUR. Prostředky budou čerpány průběžně.
Podrobnosti k jednotlivým okruhům zpracovávané problematiky přednesl pan Pochman.
Bude nutné zajistit průběžné financování, spolufinancování, management a expertní práce
v rámci projektu.
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Usnesení č. 4: RS ukládá manažerovi zaslat členům rady překlady dotovaných aktivit. Rada
svazku dále ukládá členům rady do příštího zasedání připravit náměty na využití dotace.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/
Informace o hospodaření a rozpočtové změny
Manažer svazku přednesl informaci o hospodaření svazku. Stav prostředků na účtech
k 26.6.08 je:
726.821,Kč
Běžný
Konference 345.230,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 přednesené v zastoupení manažerem o provedených
rozpočtových změnách. Rada svazku schvaluje rozpočtovou změnu na příjmové i výdajové
části v rozsahu 1.200.000 Kč na dotaci na projekt Konference Sokolovsko – turistická
destinace budoucnosti a vrácení půjčky Sokolovu.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
7/

Informace
Informace o přezkoumání hospodaření za 1 pololetí. Zatím není k dispozici zápis,
zdá se, že problémy budou s včasností uplatňování schválených změn rozpočtu do
účetnictví. Dalším požadavkem je dokládání vyvěšení všech povinných dokumentů
od všech obcí.
Usnesení č. 6: 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.
-

Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Různé
Další zasedání rady svazku se uskuteční v prosinci 2008 v Mírové.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička

V Královském Poříčí 29.9.2008

Ing. Jaromír Dvořák
místopředseda rady svazku

