Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 15.12.2015
Dne 15.12.2015 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
městském úřadě v Sokolově za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Patrik Pizinger, Jan Picka, Lenka Baštová, Anna Klímová, František Pešek, Ing.
Miroslav Makovička, Michal Skýba, Ing. Věra Baumanová zastoupená Zdeňkem
Pojarem, místostarostou, Miroslav Toncar zastoupený Ing. Martinem Jedličkou,
Jiří Ošecký, Miloslav Matoušek, Milan Pokorný.
Omluveni: Ing. Zdeněk Bednář, Miroslav Bouda, Vladimíra Brujová
Jednání zahájil ve 14.30 hod. pan Jan Picka, který přivítal účastníky jednání rady na půdě
MÚ Sokolov. Poté se řízení jednání ujal předseda svazku pan Patrik Pizinger. Rada
přistoupila ke svému připravenému programu, předseda konstatoval, že rada je
usnášeníschopná.
1/ Úvod, program jednání:
Předseda připomněl, že usnesením sokolovského zastupitelstva se končí jedna z etap
Mikroregionu. Usnesení sokolovského a návazně na něj starosedelského zastupitelstva
otevírá možnost opět systematicky budovat spolupráci mezi obcemi a navázat na úspěchy
minulých let.
Předseda přečetl návrh programu jednání. Sokolov navrhl projednat nad rámec navrženého
programu vytvoření dozorčího orgánu Mikroregionu. Rada svazku tento návrh jednomyslně
odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím programem:
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Úvod
Kontrola usnesení
Rozpočet na rok 2016 a rozpočtové výhledy na roky 2017 a 2018
Směrování svazku na období do 2020
Vytvoření dozorčího orgánu Mikroregionu
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Informace, různé
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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: Obec Lomnice rozhodla o realizaci prováděcí dokumentace, byla podepsána
smlouva. Prostředky jsou připravené k úhradě.
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: Proběhlo další kolo doplňování podkladů a vyjádření na základě tuhého odporu
ÚRR.
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.
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Rada svazku ukládá manažerovi před příštím jednáním rady předložit obcím přehled o
financování projektu.
Plnění: Projekt úspěšně prošel do druhého kola, žádost byl podána. Rozpočet a financování
– viz různé.
Usnesení č. 9 z 24.3.2015: Rada svazku ukládá předsedovi projednat problematiku škod
spáchaných černou zvěří.
Plnění: Karlovarský kraj vypsal dotace na odstřel přemnožené černé zvěře. V ledu 2016 se
k tomu uskuteční setkání. Rada ukládá předsedovi uspořádat do 15.1.2016 schůzku s radním
Ing. Horou k této problematice.
Usnesení č. 2 z 23.6.2015: Starostové souhlasí, aby projekt MOS pokračoval tématem
„administrativní podpora malých obcí“.
Plnění: MSV se u SMO přihlásil do následného projektu. I když MSV nesplňuje předběžné
podmínky stanovené SMO, byl do portfolia DSO, které se budou na projektu podílet,
zařazen. MSV nesplňuje velikost – min 15 obcí, nebo 50% území ORP.
Usnesení č. 5 z 23.6.2015: 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.
Plnění: Obci byl dluh uhrazen již dříve. Minulý týden byl uhrazen i z větší části dluh vůči
KB.
Usnesení č. 2 z 22.9.2015: Rada svazku ukládá na základě žádosti starosty Toncara
manažerovi zúčastnit se 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, kdy by byly naplněny podmínky insolvence.
Plnění: Splněno
Usnesení č. 3 z 22.9.2015: 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.
Plnění: Splněno
Usnesení č. 5 z 22.9.2015: Rada svazku ukládá předsedovi a manažerovi provádět až do
vyřešení situace jen takové platby, které slouží k udržení chodu svazku.
Plnění: Splněno
Ostatní usnesení jsou splněna.
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Rozpočet na rok 2016 a rozpočtové výhledy na roky 2017 a 2018

Předsedající konstatoval, že návrh rozpočtu na rok 2016 a rozpočtové výhledy na další 2
roky byly včas zaslány obcím pro vyvěšení na úředních deskách. K předloženým návrhům
nebyly vznesené ze strany veřejnosti žádné pozměňující návrhy.
P. Pizinger vypíchl fakt, že v předchozích letech se ve výhledech v roce 2016 počítalo
s mimořádným příspěvkem na pokrytí postupně vznikajících výdajů ve výši více jak 1 mil
Kč. Maximálně úsporným režimem v minulých 2 letech se podařilo snížit výdaje svazku na
minimum. Pokud alespoň část obcí zaplatí své příspěvky již v únoru 2017, bude možné
hospodařit bez tohoto mimořádného příspěvku. Návrh rozpočtu s mimořádným příspěvkem
již nepočítá.
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Usnesení č. 1: Rada svazku schvaluje rozpočet na rok 2016 a rozpočtové výhledy na roky
2017 a 2018.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/

Směrování svazku na období do 2020

Manažer přednesl materiál, který obdrželi účastníci rady předem o směrování svazku.
V rámci diskuse bylo doporučeno v prvních 3 měsících příštího roku uspořádat interní
emailovou diskusi nad zněním dokumentu.
Usnesení č. 2: Rada svazku ukládá předsedovi a manažerovi vypracovat aktualizaci
strategie svazku do roku 2020 v podobě akčního plánu s využitím projednávaného materiálu.
Návrh aktualizace strategie – akčního plánu přeložit na březnovém zasedání.
Závěrečný materiál bude projednán zastupitelstvy všech členských obcí.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/
Vytvoření dozorčího orgánu Mikroregionu
Na základě požadavku Sokolova rada svazku projednala vytvoření dozorčího orgánu
Mikroregionu s těmito výsledky a zadáním:
Složení:
2 starostové z obcí, které neobsazují post předsedy ani místopředsedy
Mikroregionu + ekonom. Dozorčí orgán je volen na období shodné s obdobím
komunální sféry.
Kompetence: Nahlížet do všech dokumentů Mikroregionu, požadovat vysvětlení.
Kontroluje především výdaje Mikroregionu. Reaguje na požadavky zastupitelů členských
obcí.
Obsah činnosti: Schází se min 2x za rok.
Měnit stanovy: Toto opatření se provede bez zásahu do planých stanov.
Usnesení č. 3: Rada svazku souhlasí s vytvořením dozorčího orgánu dle výše stanovených
dispozic. Dozorčí orgán bude vytvořen beze změny stanov Mikroregionu. Konkrétní
obsazení kontrolního orgánu a jeho statut bude projednané na příštím jednání Mikroregionu.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Výdaje probíhají podle rozpočtu a postupně prováděných rozpočtových změnách
s minimalizací plateb dle stanoviska rady z minulého zasedání. Dále jsou uvedené informace
o stavech na účtech k 31.5.2015 a 30.10.2015
-

Základní účet:
Integrované projekty:
Euro účet Shift-X:
Úvěrový účet:

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

463.561
3.677
3.018
- 600.000,- Kč

Díky tomu, že již přišly peníze za projekt Shift-X, bylo možné uhradit mimořádnou splátkou
3 mil Kč z úvěru KB.
Usnesení č. 4: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření. Rada souhlasí
s postupem splácení úvěru.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Rada svazku se seznámila s provedenými rozpočtovými změnami.
Usnesení č. 5: Rada svazku bere na vědomí informace o provedených rozpočtových
změnách č. 4-7/2014 a schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2015.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
7/

Různé
- CliMine – informace, rozpočet:
Projekt úspěšně postoupil do druhého kola. V rámci projektu se plánuje vytvoření
energetických koncepcí města Sokolov a Chodov a vytvořit projektovou
dokumentaci na vytápění budoucího kulturního domu v D. Rychnově pomocí
energie z důlních vod.
Rozpočet a financování projektu
Mzdy
Administrativní náklady
Cestovné
Externí služby

Celkem
Vlastní zdroje 15%
Příspěvek na vlastní zdroje

Eur

Sokolov
Chodov
D. Rychnov
Ostatní

71 050
10 658
13 000
35 000
35 000
20 000
10 750
195 458
29 320

Chodov
Sokolov
D. Rychnov
MSV

Kč
1 918 350
287 753
351 000
945 000
945 000
540 000
290 250
5 277 353
791 640
222 715
222 715
127 266
221 946

-

Byl vznesen dotaz na zájem menších obcí přihlásit se pomocí MSV do tzv.
koordinovaného přístupu na řešení SVL. Zatím bez odezvy, doporučeno
projednat v užším kruhu.

-

Informace předsedy: Obci Šabina byly poskytnuty práva pro používání
projektové dokumentace včetně příslušných povolení na stavbu cyklostezky –
napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v obci Tisová
Usnesení č. 6: Rada svazku souhlasí s postupem předsedy.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0

-

Byla diskutována možnost společného postupu při organizování VPP a vedení
mzdové agendy – zatím bez závěru.

Příští řádné zasedání rady se uskuteční v březnu 2016 ve Vintířově.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Jan Picka
V Královském Poříčí 15.12.2015

……………
předseda svazku

