Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 26.6.2008
Dne 26.6.2008 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
městském úřadě Chodov za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Ing. Ivan Stefan, Jiří Ošecký, Ing. Miroslav Makovička, Ivan Truksa, Jiří Valenta,
Stanislav Pochman, Anna Klímová, Pavel Pešek, Miloslav Matoušek, Ingeborg
Gburová
Omluveni: Ing. David Cervan Ph.D, Miroslav Bouda, Jaroslav Hlavsa, Jiří Patera, Ing.
Jaromír Dvořák
Jednání zahájil ve 14,30 hod. místostarosta města pan Pochman a předseda svazku Ing. Ivan
Stefan, který přivítal účastníky zasedání rady na půdě městského úřadu Chodov. 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/
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Úvod
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Úloha mikroregionu při čerpání dotací v současném plánovacím období EU pokračování
Závěrečný účet za rok 2007 a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2007
Projekt na nákup stanů a pořádání velkých příhraničních výstav s využitím OP Cíl 3,
hospodaření s dosavadním vybavením
Informace o hospodaření
Informace
Různé

2/

Kontrola usnesení z minulých zasedání

4/
5/

Usnesení č. 8 z 13.12.07: Rada svazku souhlasí s podáním žádostí o dotaci z POV na rok
2008 na přípravu projektů na nákup dalších stanů a vybavení a na studii mapující ekologické
aktivity na Sokolovsku.
Plnění: Žádosti byly zpracovány a podány a schváleny.
3/

Úloha mikroregionu při čerpání dotací v současném plánovacím období EU

Na posledním zasedání rada svazku projednala působnost mikroregionu při dalším
zajišťování dotací. Byl vytvořen seznam společných projektů a tento byl znovu projednán a
doplněn. Minule byly schváleny tyto projekty:
- cyklostezka po rekultivovaných výsypkách
- integrované sběrné dvory
- překlad a vydání historické vlastivědy okresu Sokolov
- nákup stanů a další vybavení a jejich zapůjčování event. pod hlavičkou společného
projektu na pořádání přeshraničních regionálních výstav v Sokolově.
- čištění řeky Ohře
- přeshraniční projekt RESOURCE
- společný projekt na nákup bezbariérových a ekologických autobusů
Nové projekty:
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-

REGIOCARD – zrcadlový projekt k německému, v rámci kterého by se do společné
pernamentky zařadily i projekty ze Sokolovska potažmo Karlovarska.
- Realizace strategie „Zelený region“
(Další možností je pořádání putovních společných akcí sportovních či kulturních.)
Usnesení č. 1: Rada svazku schvaluje výše uvedený indikativní seznam projektů a ukládá
předsedovi svazku dle možností zajišťovat dotace na tyto projekty.
4/

Závěrečný účet za rok 2007 a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2007

Rada svazku projednala Závěrečný účet svazku za rok 2007 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2007. 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 2: Rada souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2007, schvaluje Závěrečný
účet svazku obcí Mikroregion Sokolov východ za rok 2007 bez výhrad a bere na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007. Rada svazku nepřijímá
k uvedeným materiálům žádná nápravná opatření.
Usnesení 3: Rada schvaluje částku ve výši 7.000,- Kč + DPH pro společnost Ekonomická
agentura PALLAS s.r.o. za vypracování podkladů pro závěrečný účet.
5/

Projekt na nákup stanů a pořádání velkých příhraničních výstav s využitím OP
Cíl 3, hospodaření s dosavadním vybavením

V Sokolově vznikla myšlenka pořádat zde regionální výstavy. Jako nejvhodnější způsob
jejich financování se jeví OP Cíl 3 na přeshraniční spolupráci. V rámci takového projektu by
bylo možné naplnit cíl Mikroregionu pořídit kompletní a dostatečně kapacitně dimenzované
stanové a další vybavení pro pořádání společenských hromadných akcí. Jako vhodná střecha
pro tento projekt je právě Mikroregion, který by mimo regionální výstavy zařízení používal.
Usnesení 4: Rada schvaluje záměr pořádat pod hlavičkou Mikroergionu v Sokolově
regionální přeshraniční výstavy s tím, že zařízení v projektu pořízené bude využíváno
obcemi a dalšími subjekty Mikroregionu.
Usnesení 5: Rada souhlasí s udělením zakázky firmě ABRI s.r.o. na zpracování předběžné
studie proveditelnosti z POV a zajištění zpracování žádosti z OP Cíl 3 a pověřuje předsedu
podepsat smlouvu. Stanovená cena za studii je 168.000 Kč, za zpracování žádosti 99.000,Kč + korunový ekvivalent 3% z dotace v případě úspěchu žádosti (uvedené částky jsou bez
DPH).
Na základě žádosti p. starosty Boudy byla přehodnoceny podmínky pro zapůjčování a
stavení stanů. Zájem o stan překročil původní očekávání a není již v silách města Březová
veškerou agendu a stavění zajišťovat. Předseda svazku předjednal s firmou Finále převzetí
této aktivity. Je však nutné změnit cenové podmínky zapůjčování. Firma požaduje 8.000 Kč
za dopravu a stavění a dále 1500 Kč za zapůjčení pro Mikroregion. K první částce je třeba
ještě připočítat DPH.
Usnesení 6: 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.
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6/
Informace o hospodaření a rozpočtové změny
Manažer svazku přednesl informaci o hospodaření svazku. Stav prostředků na účtech
k 26.6.08 je:
918.138,97 Kč
Běžný
Konference 337.096,68 Kč
Publikace
0
Kč
Usnesení č. 7: Rada svazku bere na vědomí informace o hospodaření svazku s tím, že
prostředky odpovídají plánům a potřebám Mikroregionu pro rok 2008. Rada svazku
schvaluje rozpočtové změny dle přílohy tohoto zápisu.
7/
-

Informace
Předseda blahopřál účastníkům soutěže vesnice roku 2008 obci Vintířovu a Lominici
– vítěz – k úspěšné representaci regionu.
Cyklostezka po rekultivovaných výsypkách – došlo k dohodě se SUas o vedení trasy,
realizuje se projektová dokumentace. Mezi termínem podání žádosti a současností
došlo ke zrušení mostu vlečky ve Svatavě. Bez vyprojektování nové lávky nebude
možné dosáhnout stavebního povolení. Byla zajištěna nabídka na dokumentaci, která
činí:
o K územnímu řízení
65.000
o Pro stavební řízení
97.000
o Realizační dokumentace
132.000
o Výkaz výměr
17.000
(částky jsou bez 19% DPH)

Usnesení č. 8: Rada svazku schvaluje záměr nechat vypracovat dokumentaci 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.
-

V souvislosti s realizací projektové dokumentace na Cyklostezku po rekultivovaných
výsypkách je třeba zajistit součinnost s dodavatelskou firmou – řízení projektu za
Mikroregion a dále dodávat a vyřizovat potřebné podklady – např. majetkoprávní
vztahy k dotčeným pozemkům.
Usnesení č. 9: Rada svazku schvaluje odměnu ve výši 19.000 Kč bez DPH pro manažera za
provedení výše uvedených prací v souvislosti s realizací projektové dokumentace na
Cyklostezce na rekultivovaných výsypkách a ukládá předsedovi podepsat příslušnou
smlouvu.
-

Požadavek Četnické stanice Haberspirk na dotaci na akci Habartov 2008 –
Haberspirk 1938, která má rozpočet ve výši 827.196,- Kč.

Usnesení č. 9: Rada svazku schvaluje příspěvek pro realizaci akce ve výši 5.000,- Kč.
8/
-

Různé
Starosta obce Lomnice pozval přítomné na slavnostní vyhodnocení výsledků soutěže
o vesnici roku do své obce, které se uskuteční dne 22.8.2008 od 10.00 hodin.
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-

Projednána cesta Ing. Makovičky do Gussingu a Hostětína v souvislosti s realizací
projektu Sokolovsko – zelený region.

Usnesení 10:
-

Rada svazku souhlasí s uskutečněním studijní cesty manažera Ing. Makovičky do
Gussingu (Rakousko) a Hostětína v souvislosti s realizací studie Sokolovsko –
zelený region a stanovuje finanční limit na max. 25.000 Kč.

Usnesení 11:
-

Příští zasedání rady svazku se uskuteční v září 2008 v Mírové.

Poznámka k zápisu: Pokud není uvedeno jinak, jedná se o jednomyslné hlasování.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička

V Královském Poříčí 26.6.2008

Ing. Ivan Stefan
předseda rady svazku

