Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 24.03.2015
Dne 24.3.2015 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
městském úřadě v Chodově za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Patrik Pizinger, František Pešek, Ing. Miroslav Makovička, Michal Skýba, Ing.
Věra Baumanová zastoupená Zdeňkem Pojarem, Miroslav Bouda, Ivan Truksa,
Lenka Baštová, Miroslav Toncar zastoupený Ing. Martinem Jedličkou, Jiří
Ošecký, Miloslav Matoušek zastoupený Karlem Lídlem, Ing. Zdeněk Bednář,
Milan Pokorný
Omluveni: Jan Picka, Anna Klímová
Jednání zahájil v 14,00 hod. předseda svazku a zároveň starosta hostitelského města pan
Patrik Pizinger, který přivítal účastníky zasedání rady na katastru města Chodov. Předseda v
úvodu představil zasedací místnost a vitráž zhotovenou ve spolupráci s partnerským městem
Olešnice. Předseda dále konstatoval, že rada je usnášeníschopná.
1/ Úvod, program jednání:
Předseda 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
Projekt ROP Integrované řešení rozvoje obcí
Projekt CE CliMine
Restrukturalizace Mikroregionu, strategie rozvoje MSV
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Regionální produkt Sokolovska 2015
Informace, různé

2/

Kontrola usnesení z minulého zasedání

Usnesení č. 7 z 30.9.2014: Rada svazku souhlasí s převodem částky (48.000 Kč od
Sokolova) na obec Lomnice a ukládá manažerovy převod zabezpečit.
Plnění: Zatím není jasné, zda bude projekt uvolněn k dalšímu financování – bylo zastaveno
na MFi ČR. Proto bylo převedení prostředků do Lomnice na jejich žádost pozastaveno.
Usnesení č. 1 ze 17.12.2014: Rada svazku souhlasí s objednávkou na p. Hlouška, který by
tiskovými zprávami o aktivitách MSV pravidelně informoval, za částku 2.500 Kč/čtvrtletí
ovšem s odkladem až po vyřešení problémů s Integrovaným projektem.
Usnesení 3 ze 17.12.2014: Týká se Integrovaného projektu
- RS souhlasí s podáním žádosti na MFi na zrušení rozhodnutí ÚRR o zrušení
smlouvy o poskytnutí dotace. Odměna za právní služby do 10 tis bez DPH.
Plnění: Byla připravena žádost na MMR o přezkoumání formou stížnosti, která bude
v následujících dnech odeslána. Rada bere tento vývoj a postup na vědomí.
-

RS ukládá předsedovi, místopředsedovi, zástupcům všech dotčených obcí a
manažerovi intenzivně jednat s obcemi, které dosud odpuštění dluhu neschválily.
Plnění: Dosud neschválily obce Staré Sedlo a Sokolov. Předseda poděkoval těm obcím,
které dluh již odepsaly.
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-

RS ukládá manažerovi a předsedovi zajistit nejpozději do 10.2.2015 zaslání
žádosti o prodloužení splatnosti půjčky na ty obce, které v tu dobu ještě nebudou
mít vyřešení dluhu poskytnutím mimořádného výsledku schválené.
Plnění: Obě obce – Sokolov i Staré Sedlo – odsouhlasily prodloužení termínu splatnosti
půjček, takže Mikroregion není ve skluzu se splatností.
Ostatní usnesení jsou splněna.
3/
Projekt ROP Integrované řešení rozvoje obcí
Při řešení nesplacených závazkům, které vznikly v důsledku dodatečně neobdržené dotace,
došlo od posledního jednání rady MSV k podstatnému posunu.
Odpuštění dluhu schválily:
- Vintířov
- Jenišov
- Chodov
- Nové Sedlo
- Hory
- Lomnice
- Královské Poříčí
Dosud neschválily, odložily:
- Sokolov
- Staré Sedlo (čeká na stanovisko Sokolova)
Podle dosavadních neoficiálních vyjádření zástupců Sokolova vedení města odpuštění dluhu
podporuje a zároveň podporuje i další rozvoj Mikroregionu. Předpokládá se schválení
odpuštění dluhu na červnovém zasedání zastupitelstva města.
Usnesení č. 1: Rada svazku bere na vědomí informace o řešení situace kolem uvedeného
projektu.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/
Projekt CE CliMine
Předseda svazku informoval přítomné o zájmu města Chodov řešit pomocí projektu CE
CliMine, kde je leadpartnerem město Oelsnitz ins Erzgebirge (dlouholetý partner Chodova),
problematiku energetických koncepcí v regionu. Konkrétně by se mohlo jednat o vzorové
energetické koncepce Chodova a Sokolova a o projektovou dokumentaci na pilotní projekt
vytápění jednoho z obecních domů v D. Rychnově pomocí geotermální energie. Díky
angažmá nejsilnějších měst regionu Chodova a Sokolova by z rozpočtu těchto obcí bylo
zajištěno předfinancování a spolufinancování projektu na výdaje projektu (vyjma mezd),
které je ve výši 15%, jakož i ostatní případné platby, které s projektem souvisejí – zejména
2.500 Eur odměna leadparnerovi za vedení projektu. Projekt by přispěl MSV ke snížení
nákladů na mzdu manažera a režie. Předpokládaná velikost projektu pro MSV je v návrhové
části cca 190 tis Eur, je třeba očekávat redukce rozpočtu v průběhu jeho schvalování. Je
rovněž snahou zahrnout do projekt exkurzi starostů MSV do některé z partnerských zemí
s cílem seznámit se s moderními trendy řešení energetických potřeb měst a obcí. Projekt
bude schvalován dvoukolově a jeho zahájení se předpokládá začátkem roku 2016.
Přítomní starostové se seznámili s potvrzením o účasti v projektu.
Usnesení č. 2: Rada svazku souhlasí s partnerstvím v projektu CliMine za podmínky, že
zúčastněné obce zabezpečí veškeré finanční požadavky tohoto projektu vyjma mezd (zjistí
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Mikroregion ze svého rozpočtu) a pověřuje předsedu k podpisu všech potřebných
dokumentů souvisejících s projektem.
Rada svazku souhlasí s podílem na předfinancování projektu v alikvotní výši podle objemu
mezd a to z úvěru, resp. půjčky.
Rada svazku ukládá manažerovi před příštím jednáním rady předložit obcím přehled o
financování projektu.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/

Restrukturalizace Mikroregionu Sokolov - východ

Město Sokolov neoficielně projevilo zájem rozšířit působnost Mikroregionu na další obce
v působnosti ORP Sokolov. Cílem tohoto opatření má být zabezpečení úkolů ORP a vytvořit
tímto rozšířením nástroj na funkční meziobecní spolupráci v intencích strategie, kterou
město Sokolov ve spolupráci se SMO v posledním roce vypracovalo.
V diskusi mezi starosty bylo konstatováno, že se doposud všichni starostové neseznámili
s touto strategií. Z diskuse vyplynulo, že případnému rozšiřování Mikrorogionu by měla
předcházet jeho stabilizace (viz projekt ROP Integrované řešení rozvoje obcí) a dále
aktualizace strategie jeho rozvoje, která by znovu definovala směřování, záměry a cíle
Mikroregionu a hledala témata pro společná řešení pomocí spolupráce obcí. Je nezbytné,
aby případní noví členové projevili sami zájem o členství a práci v Mikroregionu.
S ohledem na nepřítomnost zástupce Sokolova nebylo k tomuto bodu přijato žádné usnesení.
Otázka nezbytnosti aktualizace strategie rozvoje Mikroregionu byla prezentován již před
časem, nepodařilo se ovšem na ní získat finanční prostředky. Předseda svazku navrhl
strategii založit na výstupech již dříve zmiňované strategie vytvořené městem Sokolov a tuto
strategii doplnit o některé další kapitoly, např, rozvoj CR, využití přeshraniční spolupráce
nebo využití výstupů projektů ReSource a SHIFT-X. Takovouto aktualizaci by provedl
manažer svazku.
Předseda zdůraznil, že nezbytnou podmínkou úspěšnosti této strategie je aktivní účast všech
členů tady Mikroregionu na jejím zpracování.
V diskusi p. Skýba uvedl některé náměty, jako je např. společný postup proti škodám
vzniklým přemnoženou černou zvěří, nebo nákup komunální techniky.
Usnesení č. 3: Rada svazku souhlasí s aktualizací strategie rozvoje s využitím výstupů
strategie vypracované Sokolovem a ukládá předsedovi a manažerovi do konce roku 2015
zajistit doplnění těchto výstupů o další kapitoly a náměty.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/
Regionální produkt Sokolovska 2015
Manažer svazku informoval o vývoji udržitelnosti v loňském roce vyvinutého a
otestovaného systému pro udělování značky Regionální produkt a seznámil přítomné
s aktualizací pravidel pro letošní rok.
Usnesení č. 4: Rada svazku schvaluje aktualizaci pravidel pro rok 2015.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
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7/
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Výdaje probíhají podle rozpočtu. Postupně se uvolňují prostředky, které vázal projekt ShiftX a připravuje se splácení půjček pro předfinancování projektu. Na základě požadavku p.
Boudy byla operativně doplněna informace o stavech na účtech k 28.2.2015.
- Základní účet:
63.484,- Kč
- Integrované projekty:
4.217,- Kč
- Euro účet Shift-X:
78.740,- Euro
- Úvěrový účet:
3.600.000,- Kč
Usnesení č. 5: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
S ohledem na volbu nového předsedy rada svazku projednala oprávnění k provádění
rozpočtových změn. I nadále platí, že předseda je oprávněn provádět rozpočtové změny bez
omezení a na jednáních rady svazku o tom informovat.
Usnesení č. 6: Rada svazku pověřuje předsedu pana Patrika Pizingera schvalovat
rozpočtové změny bez omezení a na jednáních rady o provedených rozpočtových změnách
informovat. V jeho nepřítomnosti se stejná oprávnění vztahují na místopředsedu pana Jana
Picku.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku se seznámila s provedenými rozpočtovými změnami.
Usnesení č. 7: Rada svazku bere na vědomí informace o provedených rozpočtových
změnách č. 9/2014 a 1/2015. Opatření spočívala v kurzových změnách.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
8/

Informace, různé

Je třeba zajistit prodloužení stavebního povolení na Cyklostezku v Tisové – 5 tis Kč + DPH
externě.
Usnesení č. 8: Rada svazku ukládá manažerovi zajistit externí firmou prodloužení
stavebního povolení na akci „Cyklostezky v Tisové“, odměna do 5.000,- Kč + DPH, termín
do konce 6/2015.
Byla diskutována společná problematika spojená s černou zvěří. Předseda se přihlásil
k úkolu toto téma projednat s novým radním KK pro životní prostřední Ing. Horou.
Usnesení č. 9: Rada svazku ukládá předsedovi projednat problematiku škod spáchaných
černou zvěří a možnosti řešení s radním KK pro životní prostředí Ing. Horou.
Příští řádné zasedání rady se uskuteční v červnu 2015 v Šabině.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Michal Skýba

V Královském Poříčí 24.3.2015

……………
předseda svazku

