Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 22.3.2016
Dne 22.3.2016 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ na
obecním úřadě ve Vintířově za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Patrik Pizinger, Jan Picka, Lenka Baštová, Anna Klímová, František Pešek, Ing.
Miroslav Makovička, Michal Skýba, Jiří Ošecký, Miloslav Matoušek, Milan
Pokorný, Miroslav Bouda, Petr Zahradníček
Omluveni: Ing. Martin Jedlička, Vladimíra Brujová
Hosté: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka MAS Sokolovsko o.p.s.
Jednání zahájil v 10.00 hod. pan Jiří Ošecký, který přivítal účastníky jednání rady na půdě
OÚ Vintířov. 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 přečetl návrh programu jednání. Rada svazku tento návrh jednomyslně
odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím programem:
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Úvod
Kontrola usnesení
Směrování svazku na období do 2025
Dotované projekty
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Regionální produkt Sokolovska 2016
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: Peníze v 1/2016 převedeny na obec Lomnice. Úkol splněn.
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: MFi nic nového nerozhodlo.
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. 31.3.2016 se od
15.00 na MÚ v Chodově uskuteční schůzka s radním KK ing. Horou a zástupci místních
mysliveckých sdružení.
Usnesení č. z 15.12.2015: 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.
Plnění: Viz samostatný bod
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Usnesení č. 3 z 15.12.2015: 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 budou projednané na příštím jednání
Mikroregionu.
Radě svazku byl přednesen návrh statutu dozorčího orgánu.
Dále byl projednáván návrh na obsazení kontrolního orgánu: Ing. M. Jedlička - Staré Sedlo,
F. Pešek – Šabina, návrh na ekonoma ze Sokolova stále chybí.
Usnesení č 1: Rada svazku schválila statut kontrolního orgánu Mikroregionu Sokolov –
východ a vyzývá Sokolov k nominaci ekonoma do dozorčího orgánu a to do 31.5.2016.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Ostatní usnesení jsou splněna.
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Směrování svazku na období do 2025

Materiál byl poskytnut všem členům rady a dopracován s připomínkami některých starostů.
Poděkování za aktivní přístup patří M. Boudovi a M. Pokornému, kteří poskytli podrobné
návrhy na doplnění. Dále manažer starostům představil vypracovaný materiál po doplnění
připomínek a návrhů.
Usnesení č 2: Rada svazku schvaluje předložený materiál. Materiál bude součástí zadání
vypracování strategie svazku. Až do doby rozhodnutí o realizaci strategie je materiál
otevřený pro další připomínky a náměty.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/

Dotované projekty

MOS: MSV se u SMO přihlásil do následného projektu „Administrativní podpora malých
obcí“. I když MSV nesplňuje předběžné podmínky stanovené SMO, byl do portfolia DSO,
které se budou na projektu podílet, díky svým dosavadním aktivitám a výsledkům, zařazen.
MSV nesplňuje velikost – min 15 obcí, nebo 50% území ORP. Závazky vyplývající
z projektu:
-

Zaměstnat 2 manažery pro dobu 3 let – tj. po dobu realizace projektu.
Předběžné předfinancování v rozsahu cca 300 tis Kč – bude nezbytná půjčka.
Plně pokrýt ostatní náklady, dotace bude jen na mzdy.
Zajistit min 1 manažera po dobu 1 roku po skončení projektu – to je splněné již dnes.

Předseda svazku p. Pizinger vysvětlil poslání projektu. Projekt navazuje na předchozí dotaci,
která byla v regionu čerpána přes ORP Sokolov. Hlavním předmětem návazného nového
projektu by bylo zajišťovat odbornou pomoc především menším obcím. Všeobecně se
uznává, že menší obce nemají dostatečné odborné kapacity na vykonávání veškerých
potřebných činností, spojování činností může navíc přinést nemalé úspory. Cílem SMO je
vylobovat pro dobrovolné svazky obcí státní financování. Bude proto dobré být u
nastoleného procesu již od počátku.
Usnesení č 3: Rada svazku schvaluje dosavadní podniknuté kroky ohledně projektu na
administrativní podporu malých obcí a pověřuje předsedu k dalším jednáním, která budou
směrovat k účasti Mikroregionu v projektu.
- Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0

Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

OPZ – výzva 33: V rámci výzvy byly osloveny obce s žádostí o poskytnutí námětů na účast
v projektu. Dosud sebrané náměty shrnuje následující tabulka (ceny včetně DPH):
1 Strategie rozvoje Mikroregionu
2 Strategie obcí (2 obce)
3 Studie proveditelnosti
Cyklo Loket - Chodov
Autobusová zastávka v Lokti, parkování
Cyklo Vintířov - Lomnice
GIS pro obce (pasporty zeleně)
4 Vzdělávání úředníků úřadů
5 Lidské zdroje
6 Interaktivní tabule, notebook, projektor
7 SW a GIS aplikace
Naplnění GIS vrstev
8 Režie 25%
Celkem

487 200
314 600
338 800
847 000
242 000
605 000
314 600
1 055 753
81 070
806 292
400 000
1 196 829
5 984 144

Usnesení č. 4: Rada svazku souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rámci OPZ, výzva 33 za
podmínky, že se zúčastněné obce budou podle svého podílu na jeho aktivitách podílet na
spolufinancování projektu. Jedná se zde o dotaci ve výši 95%, projekty tohoto typu jsou plně
předfinancované. RS pověřuje předsedu k podpisu žádosti a dalších potřebných dokumentů.
Rada svazku souhlasí s posílením týmu ad hoc pro zpracování žádosti v rozsahu 1 úvazku na
1 měsíc a pověřuje předsedu k smluvnímu zajištění.
Rada svazku ukládá manažerovi organizovat práce na projektu tak, aby mohly obce do 31.3.
2016 uplatnit další požadavky. Limit projektu se stanovuje na 6 mil Kč.
Rada svazku schvaluje strategii vzdělávání Mikroregionu Sokolov – východ.
CliMine: Předběžný rozpočet projektu byl radě představen minule. V dubnu bude
rozhodnuto o osudu projektu. Sokolov požádal o podrobnější informace, které jim
nejpozději do 10.4. poskytne manažer.
CLLD: Ing Jágriková, ředitelka MAS Sokolovsko s.r.o., informovala o schvalování
strategie, o jejím obsahu a předpokládaném harmonogramu nejbližších výzev, předala
soupis základních informací písemně. Dále přítomné informovala o dalších aktivitách MAS
mimo CLLD (Komunitně řízený místní rozvoj), např. organizování celokrajské akce Čištění
řeky Ohře, účast v mezinárodním projektu SanMaDu na využití svatomariánského kultu,
nebo projekt 50+ na vzdělávání znevýhodněných osob pro potřeby trhu práce.
Územní studie přes ORP: Manažer informoval přítomné starosty, že přes ORP je možné
získat dotace na územní studie rozvoje – dopravy, krajiny, ostatní infrastruktury. Starosta
Sokolova přislíbil tuto možnost projednat ve vedení města do konce května 2016 a o
výsledku informovat předsedu svazku.
MAP KK, Sokolov: manažer informoval o pozitivním pokračování žádostí o dotaci na
zpracování tzv. Místních akčních plánů, v rámci kterých se bode řešit a plánovat rozvoj
mateřských a základních škol na území ORP Karlovy Vary a Sokolov. Protože obce jsou
zřizovatelé těchto zařízení, je třeba jejich aktivní účast na projektu, pokud budou chtít
investovat do škol v rámci IROP.
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V rámci těchto aktivit se zřizuje řídící výbor, členství je neplacené. Mikroregion byl vyzván
k nominaci svého zástupce v tomto tělese.
Usnesení č. 5: Rada svazku souhlasí, aby členem řídícího výboru pro MAP Karlovy Vary a
MAP Sokolov byl ing. M. Makovička.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Po vyslechnutí informací o četných projektech, ve kterých se Mikroregion angažuje,
zdůraznili někteří starostové nezbytnost dobře komunikovat s obcemi a informovat jejich
zastupitele o všech chystaných aktivitách.
Usnesení č. 6: Rada svazku ukládá manažerovi zaslat na obce nejpozději do 10.4. 2016
informace o projektech s účastí MSV a požádat obce o jejich projednání a vzetí na vědomí.
Informace budou obsahovat stručný popis projektu a jeho rozpočet.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Výdaje probíhají podle rozpočtu, zatím nebylo třeba provést žádnou rozpočtovou změnu.
Dále jsou uvedené informace o stavech na účtech k 30.10.2015 a 29.2.2016
-

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

463.561,- Kč
3.677,- Kč
3.018,- Eur
-600.000,- Kč

258.825,- Kč
3.489,- Kč
3.010,- Eur
-600.000,- Kč

V nejbližší době budou rozeslány předpisy členských příspěvků na letošní rok.
Usnesení č. 7: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Regionální produkt a značka Sokolovsko 2016

Manažer svazku informoval o vývoji udržitelnosti aktivity „Vyrobeno na Sokolovsku“, která
byla vyvinuta a zavedená v rámci mezinárodního projektu Shift-X. V loňském roce
probíhala udržitelnost zcela v režii společnosti ABRI s.r.o. P. Bouda navrhl, aby se o značku
i formou koordinace nadále starala tato firma. Koordinace značky znamená:
- vyhlášení výzvy k certifikaci regionální značky „Original product of Sokolovsko“ a
soutěže „Tradiční výrobek roku“
- koordinace příjmu žádostí o přidělení značky
- zajištění a organizace jednání certifikační komise
- příprava smluv o užívání značky
- organizace vyhlášení certifikovaných a vítěze soutěže na vhodné veřejné akci
- zajištění aktuálnosti informací o značce a soutěži na webu MSV
- evidence, distribuce a půjčování propagačních materiálů značky
- zpracovávání a rozesílání tiskových zpráv o značce a soutěži
Ve dvou předchozích ročnících bylo certifikováno postupně 9 výrobků a je předpoklad, že
se i v letošním roce tento seznam dále rozroste. V loňském roce se největší boj o titul
„Výrobek roku“ rozpoutal mezi Loketskými perníčky paní Hlavsové a čaji z Krásna. Bylo
přitom zjištěny díry v elektronickém hlasování, které umožňovaly vícenásobné hlasování
z jednoho počítače. Tyto chyby byly mezi tím odstraněny. Pro letošní roky byla znovu
zaktualizována a inovována pravidla. Je zájem i nadále značku držet, ovšem to se bez
externí pomoci neobejde. Zároveň se ke schválení předkládají pravidla pro udělování a
užívání značky.
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Usnesení č. 8: Rada svazku schvaluje jako koordinátora značky firmu ABRI s.r.o. a to za
částku 40.000 Kč pro rok 2016 a v dalších letech za 60. tis. Rada ukládá předsedovi
podepsat smlouvu.
Rada svazku schvaluje Pravidla pro udělování a užívání značky „Original product of
Sokolovsko“ pro rok 2016.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Různé
- Manažer informoval o tom, že zajistil rozšíření portfolia Mikroregionem
sledovaných a propagovaných průmyslových památek o další budovy, celkový
počat sledovaných a popsaných objektů je nyní 50. Popis těchto památek je
možné sledovat na interaktivních webových stránkách mikroregionu.
-

Manažer svazku informoval o společné aktivitě všech zainteresovaných
společenských organizací KK na akci „Čištění řeky Ohře“. Hlavní organizační
břímě převzala MAS Sokolovsko o.p.s., akce se u nás uskuteční dne 23.4.2016 a
bude se čistit úsek mezi Chebem až Kadaní včetně řeky Teplá kolem Bečova.
Manažer poděkoval městům Loket a Březová za finanční resp. technickou
pomoc. Rovněž předseda p. Pizinger pomůže se sponzorským zajištěním pečiva.
Organizátoři by přivítali drobnější finanční příspěvek na zajištění občerstvení
účastníkům. Jedná se ověřovací 0. ročník. Do budoucna je snaha propojit akci
s bohatým kulturním programem po celé délce toku a aktivitu široce prezentovat
ve sdělovacích prostředcích.

-

Od července letošního roku nabývá účinnosti zákon o evidenci smluv. Tento
zákon se týká i DSO.

-

Předseda společně s manažerem informovali o snaze založit v Chodově v rámci
sociálně vyloučené lokality sociální podnik pro údržbu krajiny a vyzvali
přítomné starosty k pomoci např. „odpovědným zadáváním“ veřejných zakázek.
Podobné aktivity jsou alternativou obcemi široce využívané možnosti VPP,
ovšem s ambicí trvalé udržitelnosti bez závislosti na státních dotacích.
Usnesení č. 9: Rada svazku podporuje vytvoření sociálního podniku pro údržbu krajiny,
které jednotlivé obce dle svých možností v souladu s platnou legislativou podpoří při
zadávání veřejných zakázek.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
-

M. Matoušek informoval o nevhodném přístupu státu k možnosti zaměstnávat
problematické osoby pomocí VPP. Přestože například existují osoby, které by se
rády do práce v obcích zařadily, pravidla např. neumožňují zaměstnání déle než
½ roku a neumožňují ani opakované zaměstnání. Díky tomu pak tyto osoby
zbytečně pobírají státní podporu, než aby si sami vydělávali. Obce regionu by
přivítali změnu pravidel i za cenu např. 50% tní spoluúčastí obce na financování
mzdy těchto osob.
Usnesení č. 10: Rada svazku ukládá předsedovi a manažerovi sestavit dopis a požádat o
vysvětlení a potřebnou změnu MPSV. Termín: do konce dubna 2016.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
-

Předseda Mikroregionu informoval o aktivitách katastru nemovitostí, který
provádí kontrolu například hranic pozemků nebo evidenci staveb a požaduje
sjednání nápravy. Tyto aktivity včetně některých legislativních změn a upřesnění
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charakteru pozemků povedou i ke změnám sazeb daně z konkrétních nemovitostí.
Město Chodov uspořádá na svém úřadě schůzku zástupců katastru a obcí regionu.
-

Předseda informoval přítomné starosty o tom, že dne 30.3.2016 se na MÚ
v Chodově uskuteční seminář Euroregia Egrensis o možnostech tzv. „malých
přeshraničních projektů“ na toto plánovací období.

-

Předseda informoval o velkých problémech, které způsobují neukáznění
čtyřkolkaři. Přivítal by nějaký společný seminář, kde by se zvážil společný
postup obdobně postižených obcí.

Příští řádné zasedání rady se uskuteční v červnu 2016 v Dolním Rychnově.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
V Královském Poříčí 23.3.2016

Ověřovatel zápisu: Jiří Ošecký
……………
předseda svazku
Patrik Pizinger

