Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 11.3.2008
Dne 11.3.2008 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
obecním úřadě Lomnice za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Ing. Ivan Stefan, Jiří Ošecký, Ing. Miroslav Makovička, Jiří Patera, Ivan Truksa,
Jiří Valenta, Miroslav Bouda, Jaroslav Hlavsa, Ing. Josef Hora, Anna Klímová,
Pavel Pešek, Miloslav Matoušek, Ing. David Cervan Ph.D, Ing. Jaromír Dvořák,
Ingeborg Gburová
Omluveni: Jednání zahájil ve 14,30 hod. starosta obce pan Matoušek a předseda svazku Ing. Ivan
Stefan, který přivítal účastníky zasedání rady na půdě obecního úřadu Lomnice. Ing. Stefan
v úvodu konstatoval, že rada je usnášeníschopná, zdůraznil, že rada se sešla při 100%-tní
účast.
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
Úloha mikroregionu při čerpání dotací v současném plánovacím období EU
Projekt „Sokolovsko – turistická destinace budoucnosti“
Informace o projektech RESOURCE, Integrované sběrné dvory, Zelený region
Informace o hospodaření
Různé
Informace
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Kontrola usnesení z minulých zasedání

Usnesení č. 7 z 25.9.07: Týkalo se nákupu stanu z dotace Leader. Stan byl zakoupen,
dovezen a uložen na Březové. Dotace byla také přes značné zmatky ze strany MZe úspěšně
vyhodnocena.
Usnesení č. 1 z 13.12.07: Rada svazku ukládá manažerovi a panu starostovi Boudovi
připravit do příštího zasedání rady svazku pravidla pro zapůjčování stanů.
Rada svazku projednala a schválila navržená pravidla.
Usnesení č. 1 Rada svazku ukládá představiteli města Březová a svým ostatním členům řídit
se přijatými pravidly.
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.
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Úloha mikroregionu při čerpání dotací v současném plánovacím období EU

Rada svazku projednala působnost mikroregionu při dalším zajišťování dotací. Byla zrušena
možnost vytvářet integrované projekty sdružováním podobných problémů z obcí do jednoho
projektu. Není totiž nadále možné, aby žadatel o dotaci neměl předmět žádosti v majetku
nebo v nájmu (např. u kulturního domu, sportoviště nebo školy je to pak bezpředmětné).
Proto je nadále třeba připravovat takové projekty, kde by vlastnictví nebo pronájem ze
strany mikroregionu byly vhodné, nebo kde se majetek neopravuje. Jedná se např. o tyty
dosud připravované projekty:
- cyklostezka po rekultivovaných výsypkách
- integrované sběrné dvory
- překlad a vydání historické vlastivědy okresu Sokolov
- nákup stanů a další vybavení a jejich zapůjčování
- čištění řeky Ohře
- přeshraniční projekt RESOURCE
- společný projekt na nákup bezbariérových a ekologických autobusů
Další možností je důsledná realizace společné strategie – např. na rozvoj CR nebo Zelený
region – viz dále. Principem je podpora realizace dílčích projektů v obcích a společná jejich
např. propagace.
Další možností je pořádání putovních společných akcí sportovních či kulturních.
Usnesení č. 2: Rada svazku schvaluje přípravu výše uvedených projektů a ukládá svým
členům na příštím zasedání seznam doplnit.
4/

Projekt „Sokolovsko – turistická destinace budoucnosti“

Manažer informoval o kontrole projektu před jeho ukončením, kterou provedl odbor
kontroly KK. Kontrola trvala několik týdnů, všechny připomínky byly vyřešeny a
odstraněny.
Nepodařilo se naplnit monitorovací ukazatel počtu účastníků o 12. Při realizaci i díky
nenaplnění počtu účastníků došlo k úspoře cca 400 tis oproti původnímu rozpočtu. Projekt
realizovaly firmy Sancho Panza s.r.o. (text knihy a panely), firma DONEX PRAHA – CZ
s.r.o. z Karlových Varů, provozovna Parkhotel Sokolov a firma OKO Jana Bobrova ze
Sokolova.
Ostatní věci splněny, včas odevzdáno a vyhodnoceno. Vše proběhlo v režimu krajem
drasticky snížených nákladů na management projektu.
Musí být dodatečně pojištěn majetek – tabule a stojany.
Byly připraveny knihy pro jednotlivé obce dle rozdělovníku.
5/
Informace o projektu RESOURCE, Integrované sběrné dvory, Zelený region
RESOURCE: Probíhá intenzivní komunikace s Leadpertnerem ze Saska. Byly
konkretizovány požadavky a představy o projektech realizovaných v našem regionu.
V současné běží lhůta termín pro podání žádosti. Hlavní manažer projektu pan Debes
informoval o konzultaci projektu v centrále ve Vídni. Projekt byl na jedné straně pochválen,
protože jako jediný řeší problematiku těžbou postižených oblastí, na druhé straně musí být
zúžen. Výsledky výběru budou známé v přibližně srpnu.
Integrované sběrné dvory: Manažer informoval o tom, že žádost nebyla vybrána
k financování. Ve výzvě bylo nakonec uspokojeno 2,5 x méně žádostí, než byl požadavek.
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Po deších snahách, kdy se podařilo překonat komunikační barieru, máme potvrzeno, že
hlavní příčina spočívá v nedodržení původního záměru. Zde měly být postavené sběrné
dvory a k nim se měla nakoupit technika. My jsme neměli žádný SD, proto jsme mohli žádat
jen o techniku. Před opakováním žádosti je třeba dotáhnout technickou připravenost na 5
sběrných dvorů.
Zelený region: Město Sokolov se inspirovalo příkladem v Rakousku a navrhuje i u nás
realizovat strategii rozvoje regionu na bázi zavádění ekologických staveb a turistice s tím
spojené. Na Sokolovsku existuje řada staveb, které již nyní ekologické parametry splňují,
řada staveb se dá smysluplně připravit a zrealizovat. Pokud se to celé pak zabalí do
turistického produktu, může se jednat a zajímavý počin k rozvoji specifické turistiky.
(př. Revitalizace a rekultivace, využití biomasy, využití kolektorů + sluneční elektrárna,
využití geotermální energie, využití větrné energie, nízkoenergetické domy, kořenová
čistička odpadních vod, kompostárny a bioplynové stanice, ..)
Usnesení č. 3: Rada svazku schvaluje za dodavatele předběžné studie proveditelnosti firmu
ABRI s.r.o. podle nabídky a ukládá předsedovi podepsat smlouvu.

6/
Informace o hospodaření a rozpočtové změny
Manažer svazku přednesl informaci o hospodaření svazku. Stav prostředků na účtu k 11.3.08
je:
Běžný
329.330,41 Kč
Konference 341.132,70 Kč
Publikace 1.437.478,58
Kč
Usnesení č. 4: Rada svazku bere na vědomí informace o hospodaření svazku.
Integrované komunikace – předání majetku
V souvislosti s ukončením projektu byla zahájena činnost k předání zhodnocení do majetku
příslušných obcí. Při té příležitosti rada svazku projednala žádost Sokolova o snížení úhrady
za získání dotace.
Usnesení č. 5: RS souhlasí s bezúplatným převodem vytvořeného majetku na obce, v jejichž
katastrech komunikace leží.
Usnesení č. 6: RS souhlasí se snížením úhrady za získání dotace pro město Sokolov o
částku 105.404 Kč. Tuto částku muselo město Sokolov vynaložit na odstranění
nedodělků na kanalizaci v ul. Kocourkova.
7/
-

Informace
Projekt Značení pamětihodností – kontrola udržitelnosti. V současné době probíhá již
více jak měsíc kontrola udržitelnosti projektu. Manažer ukázal pracovnicím
kontrolního odboru KK v terénu tabule dle jejich výběru. Byla předloženy veškeré
požadované doklady. Vznikl problém s pojištěním tabulí. Ty nebyle pojištěny po
dohodě s tehdejší manažerkou projektu. Na základě toho byla i vyplacena dotace.
V současné době však kontrolní odbor pojištění požaduje. Řešení bude předmětem
následných jednání s KK.
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Proplacení projektu 7 knížek o historii. Mikreregion obdržel dotaci a tu převedl včera
na obce v podobě splacené krátkodobé finanční výpomoci. Projekt je tím definitivně
uzavřen.

Různé

Předseda Ing. Stefan informoval přítomné starosty o pořádání dalšího ročníku soutěže o
vesnici roku 2008.

Usnesení 7:
-

Příští zasedání rady svazku se uskuteční v červnu 2008 v Chodově.

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

V Královském Poříčí 11.3.2008

Ing. Ivan Stefan
předseda rady svazku

