Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 23.06.2015
Dne 23.6.2015 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
městském úřadě v Březové za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Patrik Pizinger, František Pešek, Ing. Miroslav Makovička, Michal Skýba, Ing.
Věra Baumanová, Miroslav Bouda, Ivan Truksa, Miroslav Toncar zastoupený Ing.
Martinem Jedličkou, Jiří Ošecký, Miloslav Matoušek zastoupený Karlem Lídlem,
Ing. Zdeněk Bednář, Milan Pokorný, Anna Klímová
Omluveni: Lenka Baštová, Jan Picka
Jednání zahájil v 13,00 hod. starosta hostitelského města pan Miroslav Bouda, který přivítal
účastníky zasedání rady na katastru města Březová. Jednání zahájil se souhlasem všech
přítomných manažer svazku. Předseda svazku se dostavil po zahájení zasedání a převzal
řízené zasedání rady. Konstatoval, že rada je usnášeníschopná.
1/ Úvod, program jednání:
Manažer přečetl návrh programu jednání rady svazku. Rada svazku tento program jednání
odsouhlasila.
V rámci úvodu rovněž vystoupila ředitelka MAS Sokolovsko o.p.s Ing. Ivana Jágriková a
informovala přítomné starosty o stavu přípravy MAS na další období. Zasedání se řídilo
následujícím programem:
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Úvod
Kontrola usnesení
Projekt ROP Integrované řešení rozvoje obcí
Projekt MOS
Závěrečný účet za rok 2014, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014 a účetní
uzávěrka za rok 2014
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Místní akční plán a jeho realizace na území ORP Sokolov
Informace, různé
Tradiční produkt Sokolovska
Projekty IROP (cyklostezky, sociální podnik, územní plán)
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: Po konzultaci se starostou Lomnice a po zjištění stavu na MPO a ÚKK bude akce
dotažena až do prováděcí dokumentace, zatím bez rozpočtu. MPO potvrdilo, že akce je
schválená.
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. Úkol trvá.
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.
Plnění: Žádost byla odeslána. Ovšem pro její projednání požaduje MFi v jedné variantě
poplatek ve výši více jak 170 tis. Kč. V takovém případě bude zvážena možnost podání
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žaloby na neplatnost smlouvy nebo jiné řešení, které by nevyžadovalo tak vysoký správní
poplatek.
Usnesení č. 2 z 24.3.2015: Rada svazku souhlasí s partnerstvím v projektu CliMine za
podmínky, že zúčastněné obce zabezpečí veškeré finanční požadavky tohoto projektu vyjma
mezd (zjistí 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.
Plnění: Projekt byl v termínu 15.4. odevzdán. S ohledem na to, že není dosud rozhodnuto o
přijatelnosti projektu a Mikroregion není stále stabilizován jako dlouhodobě spolehlivý
partner (viz Integrovaný projekt), bude přehled o předpokládaném financování projektu
předložen až v závislosti na vývoji těchto faktorů. Předseda svazku sdělil možnost, že
v případě nesolventnosti Mikroregionu by bylo možné uvažovat o převedení partnerských
povinností na město Chodov. Úkol trvá.
Usnesení č. 8 z 24.3.2015: Rada svazku ukládá manažerovi zajistit externí firmou
prodloužení stavebního povolení na akci „Cyklostezky v Tisové“, termín do konce 6/2015.
Plnění: O prodloužení bylo včas požádáno. Proces je komplikován úmrtím jednoho ze
spoluvlastníků dotčeného pozemku. Stavební úřad musí počkat na ukončení dědického
řízení. Dle sdělení Stavebního úřadu v Sokolově tento fakt prodloužení stavebního povolení
neohrožuje. Úkol trvá.
Usnesení č. 9 z 24.3.2015: Rada svazku ukládá předsedovi projednat problematiku škod
spáchaných černou zvěří.
Plnění: Předseda projednal záležitost osobně s radním KK Ing. Horou. Kraj tento problém
vnímá jako celokrajský a chce se chopit celokrajské koordinace. Mikroregion bude
informován o plánovaných opatřeních. Úkol trvá.
Ostatní usnesení jsou splněna.
3/
Projekt ROP Integrované řešení rozvoje obcí
Sokolov požádal o další písemnou žádost, ta byla na MÚ odeslána. 18.6.2015 byla záležitost
opětovně projednána zastupitelstvem v Sokolově s tím, že se rozhodnutí opět odkládá.
Zastupitelstvo Sokolov si vyžádalo podrobnější informace k projektu, aby „mohlo posoudit
efektivitu vynaložených prostředků“, zároveň odsouhlasilo prodloužení půjčky do konce
září.
Staré Sedlo prodloužilo smlouvu do září 2015.
Usnesení č. 1: Rada svazku bere na vědomí informaci o projednání žádosti v Sokolově a
postoji obce Staré Sedlo, ukládá manažerovi spolupracovat s MÚ v Sokolově s cílem
předložit pro jednání zářijového zastupitelstva požadované podklady. Zároveň ukládá
předsedovi a místopředsedovi koordinovat termíny jednání zastupitelstev svých měst tak,
aby se oba mohli zúčastnit zářijového jednání sokolovského zastupitelstva.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/
Projekt MOS
Město Sokolov na území ORP realizovalo projekt MOS, ze kterého vzešla strategie rozvoje
území v oblastech školství, odpadové hospodářství, sociální oblast a zaměstnanost. Materiál
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byl v dubnu schválen a je k dispozici na webu SMO. Projekt dále pokračuje částmi, které se
týkají právě zaměstnaností a administrativní podpory malých obcí. Manažer byl zapojen do
pracovní skupiny obou témat na celostátní úrovni. Výstupy této práce budou základem pro
vlastní strategii MSV.
K bodu se zúčastnil jako host Ing. Bureš, který podal k projektu další vysvětlení. Jednotlivá
území si mají vybrat téma, kterým bude v projektu pokračovat.
Projekt rovněž počítá s vytvořením Akčního plánu, který rozpracuje 5 témat do podoby
projektu.
Usnesení č. 2: Rada svazku bere na vědomí informaci o pokračování projektu MOS.
Starostové souhlasí, aby projekt pokračoval tématem „administrativní podpora malých
obcí“.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/

Závěrečný účet za rok 2014, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2014
a účetní závěrka za rok 2014.

Rada svazku projednala Závěrečný účet svazku za rok 2014 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2014. Rada svazku konstatuje, že je udržován vysoký
standard v naplňování zákonných povinností při hospodaření svazku.
Usnesení 3: Rada souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2014, schvaluje Závěrečný
účet svazku obcí Mikroregion Sokolov východ za rok 2014 bez výhrad a bere na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. Rada svazku nepřijímá
k uvedeným materiálům žádná nápravná opatření.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku projednala účetní závěrku za rok 2014, která se skládá z výkazu zisků a ztrát,
z rozvahy, přílohy, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu
(nerelevantní).
Usnesení 4: Rada svazku schvaluje účetní závěrku Mikroregion Sokolov – východ
sestavenou k 31.12.2014.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Výdaje probíhají podle rozpočtu a postupně prováděných rozpočtových změnách. Dále jsou
uvedené informace o stavech na účtech k 28.2.2015 a 31.5.2015
-

Základní účet:
63.484,- Kč
Integrované projekty:
4.217,- Kč
Euro účet Shift-X:
78.740,- Euro
Úvěrový účet:
-3.600.000,- Kč

1.156.873,- Kč
4.037,- Kč
70.671,- Eur
-3.600.000,- Kč

Usnesení č. 5: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření. S ohledem na stav
financí rada souhlasí s předčasnou úhradou půjčky od Královského Poříčí a s částečnou
předčasnou úhradou úvěru od KB s cílem optimalizovat náklady na úroky.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku se seznámila s provedenými rozpočtovými změnami.
Usnesení č. 6: Rada svazku bere na vědomí informace o provedených rozpočtových
změnách č. 2/2014 a 3/2015.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
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7/
Místní akční plán a jeho realizace na území ORP Sokolov
V rámci OP VVV se plánuje vytvořit strategii předškolního a základního školství v podobě
tzv. Místních akčních plánů - MAP. MAP bude podmínkou pro čerpání dotací. Základním
úkolem tohoto procesu bude zajistit dohodu spádových oblastí pro vytvoření tzv.
excelentních podmínek pro výuku např. jazyků nebo pro výuku technických oborů.
Z možných zpracovatelů ORP, MSV, MAS má právě posledně uvedená největší
předpoklady na území ORP takovýto úkol zvládnout tak, aby nedocházelo ke konfliktům a
střetům zájmů. Neopomenutelnou podmínkou zpracování MAP je partnerství min právě
těchto uvedených organizací. Postup zpracování MAP pomocí MAS pro ORP Sokolov byl
na základě pokynu předsedy svazku projednán ve vedení města Sokolov, které tento postup
podpořilo. Rovněž se uskutečnilo setkání s místostarostkou Sokolova a vedoucí odboru
školství s ředitelkou MAS a manažerem MSV. I zde bylo uvedené řešení potvrzeno.
Usnesení 7: Rada svazku schvaluje partnerství pro zpracování MAP v rámci OP VVV a
souhlasí s tím, aby MAP byl zpracován MAS Sokolovsko o.p.s.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
8/

Informace, různé
- Regionální produkt: Manažer informoval o probíhající soutěži Tradiční výrobek
roku a o přidělení dalších certifikátů pro „Vyrobeno na Sokolovsku“. Tyto
aktivity zajišťují pracovníci ABRI s.r.o., aniž by byly zatím činěny nároky na
rozpočet MSV.
- Spolupráce IC: manažer informoval o aktivitě MSV, která byla nastartována
v rámci projektu SHIFT-X a která stále pokračuje. Dnes dopoledne se
uskutečnilo v Chodově další setkání s představiteli IC v regionu, další IC mají
zájem o partnerství. Tyto aktivity zajišťují pracovníci MAS Sokolovsko, aniž by
zatím byly činěny nároky na rozpočet MSV.
- IROP: OP v současném plánovacím období vyžadují daleko větší zacílení, než
jak to bývalo dříve. Velkou možnost bude vytvořit síť cyklostezek. MSV má
připravenou cyklostezku v Tisové (čeká se na prodloužení stavebního povolení),
cyklostezky ve Slavkovském lese, cyklostezku Sokolov, Lomnice, Vintířov,
Chodov. Dále se nabízí dokončit záměr cyklostezky na rekultivovaných
výsypkách a na pojit Chodov na páteřní cyklostezku v Lokti a dále spolupracovat
s Kraslicemi na cyklostezce podél Svatavy.
Další možností je vytvoření sociálního podniku. Nabízí se vytvoření takového,
který by umožnil nákup komunální techniky, o kterou je velký zájem.
Zajímavou oblastí budou rovněž územní plány i jiné strategicko-plánovací
dokumentace (např. plán udržitelné dopravy), ovšem základní podmínkou je
realizovat je prostřednictvím ORP. Bude Sokolov ochoten tuto aktivitu
zastřešovat pro celý region?

Usnesení č. 8: Rada svazku bere na vědomí informace o možnostech v rámci IROP.
Příští řádné zasedání rady se uskuteční v září 2015 v Šabině.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Miroslav Bouda
V Královském Poříčí 23.6.2015

……………
předseda svazku

