Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 22.09.2015
Dne 22.9.2015 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
obecním úřadě v Šabině za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Patrik Pizinger, František Pešek, Ing. Miroslav Makovička, Michal Skýba,
Vlastislav Beránek (místostarosta Královského Poříčí), Ing. Věra Baumanová
zastoupená Zdeňkem Pojarem, místostarostou, Miroslav Bouda, Miroslav Toncar,
Jiří Ošecký, Miloslav Matoušek, Ing. Zdeněk Bednář, Milan Pokorný, Anna
Klímová, Lenka Baštová, Jan Picka
Omluveni:
Jednání zahájil ve 14.00 hod. starosta hostitelské obce pan František Pešek, který přivítal
účastníky zasedání rady na katastru obce Šabina. Poté se řízení jednání rady ujal předseda
svazku pan Patrik Pizinger. Poté rada přistoupila ke svému připravenému programu,
předseda konstatoval, že rada je usnášeníschopná.
1/ Úvod, program jednání:
Předseda připomněl, že usnesení sokolovského zastupitelstva z minulého týden dostává
Mikroregion Sokolov – východ na samou hranu jeho existence, protože dnem 1.10. se může
dostat do insolvence. Tato situace je natolik závažná, že je třeba se věnovat prioritně řešení
právě této aktuální situace. Proto navrhl zredukovat program dnešního jednání jen na tento
bod. Rada svazku jeho návrh jednomyslně odsouhlasila.
Zasedání se řídilo následujícím programem:
1/
2/
3/

Úvod
Projekt ROP Integrované řešení rozvoje obcí a možné důsledky
Různé

2/

Projekt ROP Integrované řešení rozvoje obcí a možné důsledky

Předseda svazku vysvětlil současnou situaci, kdy Sokolovské zastupitelstvo na svém
zasedání dne 17.9.2015 odmítlo odpustit Mikroregionu dluh ve výši 941.606,- Kč
z nesplacené půjčky. Od 1.10.2015 bude mikroregion v situaci, kdy mohou existovat
alespoň 2 věřitelé (Sokolov a Staré Sedlo, které podmiňuje svůj souhlas s odpuštění právě
kladným stanoviskem Sokolova), a mikroregion není schopen jejich pohledávky uhradit.
Tím by byly vytvořené předpoklady pro povinné vyhlášení insolvence. Předseda
konstatoval, že Mikroregion Sokolov – východ splnil požadavek města Sokolova a dodal
všechny potřebné podklady pro projednání nové žádosti.
Následovala dlouhá rozprava, kdy se postupně jednotliví starostové a starostky k situaci
vyjadřovali. P. Picka projevil pochopení pro situaci a omluvil se přítomným za způsobené
komplikace. Předseda svazku vysvětlil rizika spočívající v insolvenci. Všichni řečníci (Ing.
Bednář. M. Matoušek, M. Toncar, M. Bouda) se jednoznačně vyjadřovali pro pozitivní
vyřešení situace, jsou si plně vědomi neblahých důsledků opačného přístupu. J. Picka uvedl,
že návrh neprošel jen o jediný hlas a je tedy reálné usilovat o další projednání odpuštění
dluhu s jiným výsledkem. Starostové se také zabývali možností, že by se ostatní obce na
zaplacení dluhu Sokolovu složili. M. Bouda přiznal, že toto řešení je kontroverzní, ale další
existence Mikroregionu je významnější hodnotou. Ostatní přítomní tuto variantu jasně
odmítli jako nespravedlivou a v zastupitelstvech neprosaditelnou. Na základě návrhu M.
Boudy se z možných probíraných řešení vykrystalizoval to, kdy bude na město Sokolov
poslána nová žádost, která bude tentokrát podepsaná všemi starosty Mikroroegionu, aby
bylo jasné, že to je záležitost všech obcí a všech obcí se situace dotýká. Zároveň bylo

Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

uloženo místopředsedovi intenzivně jednat s poslanci městského zastupitelstva. M. Bouda
nabídl svou účast na jednání městské rady v Sokolově. Byla rovněž projednána možnost
požádat o mimořádné jednání zastupitelstva v Sokolově. Protože další řádné jednání je
začátkem listopadu, bylo nakonec akceptováno počkat až na tento termín.
Usnesení č. 1: Rada svazku považuje eventualitu zrušení mikroregionu za nebezpečný
krok, který likviduje dosavadní úspěšnou spolupráci obcí Sokolovska a který ohrožuje
majetky členských obcí. Rada svazku považuje pozitivní vyřešení situace jako jedinou
akceptovatelnou variantu.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 2: Rada svazku ukládá na základě žádosti starosty Toncara manažerovi
zúčastnit se zítra, tj. 23.9.2015, jednání zastupitelstva ve Starém Sedle a vysvětlením
pomoci prosadit buď odpuštění dluhu, nebo alespoň jeho další odložení, aby se
Mikroregion termínem 1.10. 2015 nedostal do situace, kyd by byly naplněny podmínky
insolvence.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 3: Rada svazku ukládá předsedovi zajistit sepsání a odeslání dopisu
s termínem do 13. 10. 2015 na město Sokolov, kterým Mikroregion Sokolov – východ
požádá znovu Sokolov o odpuštění dluhu. Dopis bude podepsán starosty všech
členských obcí.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 4: Rada svazku ukládá místopředsedovi jednat se zastupiteli Sokolova a
lobovat za odsouhlasení nové žádosti o odpuštění dluhu.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 5: Rada svazku ukládá předsedovi a manažerovi provádět až do vyřešení
situace jen takové platby, které slouží k udržení chodu svazku.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
3/

Různé

Předseda svazku připomněl nedávné úmrtí předchozího předsedy svazku pana Pavla Peška,
připomněl jeho mnohaleté poctivé zastupování obce Šabina ve svazku a přes nemoc
neutuchající elán při řešení úkolů svazku v době jeho funkčního období. Účastníci zasedání
rady chvilkou ticha uctili památku této významné osobnosti Sokolovského regionu.
Příští řádné zasedání rady se uskuteční v prosinci 2015 ve Starém Sedle.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: František Pešek
V Královském Poříčí 22.9.2015

……………
předseda svazku

