Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 23.06.2016
Dne 23.6.2016 se od 10.00 uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov –
východ v zasedací místnosti firmy CHanGroup s.r.o., Palackého 307, Dolní Rychnov za
účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Patrik Pizinger, Jan Picka, František Pešek, Ing. Miroslav Makovička, Michal
Skýba, Ing. Věra Baumanová, Miroslav Bouda, Miroslav Toncar, Jiří Ošecký,
Miloslav Matoušek, Ing. Zdeněk Bednář, Milan Pokorný, Anna Klímová
Omluveni: Lenka Baštová
Jednání zahájila ve 13,00 hod. starostka hostitelské obce paní Anna Klímová, která přivítala
účastníky zasedání rady na katastru obce Dolní Rychnov. Další jednání řídil předseda
svazku, který 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/

Úvod
Kontrola usnesení
Projekt SMO Centra společných služeb
Další dotované projekty
Závěrečný účet za rok 2015, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015 a účetní
uzávěrka za rok 2015
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Informace, různé

2/

Kontrola usnesení z minulého zasedání

Usnesení 3 ze 17.12.2014: (Týká se projektu ROP Integrovaného projektu rozvoje obcí)
RS souhlasí s podáním žádosti na MFi na zrušení rozhodnutí ÚRR o zrušení smlouvy o
poskytnutí dotace.
Plnění: MFi na základě rozsáhlých rozborů, argumentace a podkladů, které jim byly
zaslány, obě rozhodnutí ÚRR zrušilo. Proběhlo urychlené vyhodnocení projektu a jeho
kontrola, je naděje na proplacení alespoň části dotace. Veškeré práce spojené
s rozporováním postoje ÚRR nesla a zařizovala celou dobu firma ABRI s.r.o. Účastníci tuto
roli uznali a ocenili.
Rada svazku řešila dále otázku naložení s prostředky, které budou případně proplacené.
Hospodaření MSV je natolik napjaté, že by bylo třeba zajistit pomocí mimořádného
příspěvku od obcí dodatečné zdroje na financování provozu Mikroregionu. Nabízí se proto
alespoň část z vymožené dotace ponechat pro potřeby organizace a mimořádným
příspěvkům se vyhnout. Opatrnost při vracení obcím je na místě rovněž proto, že současné
rozhodování ÚRR probíhá veskrze překotně a nedává stoprocentní jistoty vůči následným
kontrolám. Průběh kauzy prokázal, že vzniklé problémy s dotací nebyly žádným způsobem
zapříčiněny Mikroregionem, zároveň je možné konstatovat, že obhájení pozice a vymožení
dotace je zásluhou Mikroregionu. I proto by měla alespoň část takto mimořádně získaných
finančních prostředků zůstat Mikroregionu na úhradu s tím spojených nákladů a jako
odměna za úspěšnost.
K tomu Usnesení 1: Rada svazku souhlasí s odměnou firmě ABRI s.r.o. za vymožení dotace
ve výši 8%+DPH ze skutečně zaplacené dotace a pověřuje předsedu ke všem úkonům
spojeným s vyplacením této odměny.
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Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
K tomu Usnesení 2: Rada svazku ukládá svým členům připravit pro další jednání rady
návrhy na to, jak naložit s vyplacenou dotací.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 9 z 24.3.2015: Rada svazku ukládá předsedovi projednat problematiku škod
spáchaných černou zvěří.
Plnění: 31.3.2016 se v Chodově uskutečnila schůzka s radním KK ing. Horou a zástupci
místních mysliveckých sdružení. Jednání budou dále pokračovat.
Usnesení č 2 z 22.3.2016: Rada svazku schvaluje předložený materiál (Zadání strategie
rozvoje MSV). Materiál bude součástí zadání vypracování strategie svazku. Až do doby
rozhodnutí o realizaci strategie je materiál otevřený pro další připomínky a náměty.
Plnění: K materiálu přišly připomínky od Ing. Pöpperla, které manažer vypořádal
zanesením do materiálu nebo vysvětlením.
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.
a dále
Usnesení č 1 z 22.3.2016: Rada svazku schválila statut kontrolního orgánu Mikroregionu
Sokolov – východ a vyzývá Sokolov k nominaci ekonoma do dozorčího orgánu a to do
31.5.2016.
Plnění: Manažer zaslal na p. starostu Picku výzvu k nominaci ekonoma do kontrolního
orgánu. J. Picka informoval radu o tom, že Sokolov nebude do dozorčího orgánu nikoho
nominovat. Tím se otvírá prostor pro obsazení orgánu zástupcem jiné obce. Úkol trvá.
Usnesení č 3 z 22.3.2016: 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.
Plnění: Viz samostatný bod jednání.
Usnesení č. 4 z 22.3.2016: 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.
Plnění: K projektu již nepřišly žádné doplňující požadavky. Projekt byl dopracován a
odevzdán a je v současné době v procesu hodnocení.
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.
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Plnění: Pan starosta Picka informoval přítomné o přetížení pracovníků příslušných odborů
města, a proto Sokolov momentálně o této možnosti neuvažuje.
Usnesení č. 6 z 22.3.2016: 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
Plnění: Úkol splněn. Obce byly podrobně informovány o projektech, na nichž se MSV
momentálně podílí. Přišly 3 reakce – z Lomnice ústní z pracovního zasedání zastupitelstva a
z Hor (spíše kritické především k orientaci projektů na měkké aktivity a zaměstnávání lidí) a
ke CliMine od Ing. Pöpperla – tyto připomínky byly vypořádány vysvětlením.
Zástupci obcí diskutovali zkušenosti z tohoto nového postupu. Již nyní je jasné, že se MSV
nezúčastní projektu CliMine, je otázka, jak to dopadne s výzvou 33 OPZ, kde byla dosti malá
alokace. Otázka zní „Má cenu zastupitelstva obcí „trénovat“ na nehotových projektech?“
Členové rady považují tento způsob komunikace s obecními zastupitelstvy za užitečný.
Usnesení č. 8 z 22.3.2016: Rada svazku schvaluje Pravidla pro udělování a užívání značky
„Original product of Sokolovsko“ pro rok 2016.
Plnění: Pod hlavičkou MSV proběhl další ročník soutěže, byly certifikovány další 3 výrobky.
Proběhlo slavnostní vyhlášení a byly veřejně předány diplomy certifikovaným.
Usnesení č. 10 z 22.3.2016: (týká se VPP – prodloužení doby zaměstnání, větší možnosti
opakování s jednou osobou a případné účasti obcí na placení těchto osob) Rada svazku
ukládá předsedovi a manažerovi sestavit dopis a požádat o vysvětlení a potřebnou změnu
MPSV. Termín: do konce dubna 2016.
Plnění: Byl zaslán dopis na příslušné pracoviště MPSV, bez odezvy. Ing. Baumanová
informovala o možnosti flexi smlouvy prodloužit, o poskytovaných výjimkách apod. Úkol
bude vypuštěn.
Ostatní usnesení jsou splněna.
3/
Projekt SMO Centra společných služeb
Rada MSV se tímto projektem zabývala na svém minulém zasedání s těmito poznámkami:
„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.
Spolufinancování do výše 8%

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“
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Od posledního jednání se k projektu objevily nové informace a návrh smlouvy. Z uvedeného
vyplývají další podstatné požadavky a skutečnosti, např.:
- Požaduje se platit SMO spolufinancování ve výši 5.500,- Kč měsíčně;
- Požaduje se během lhůty projektu vytvořit min 10 společných projektů a min 5
zrealizovat;
- Byly definovány kvalifikační velice tvrdé požadavky na členy týmu za současného
snížení mzdy na max. 22.000 Kč hrubého.
Navrhuje se do projektu vstoupit za těchto podmínek:
- Pomocí projektu budou vychováni, resp. zaměstnáni 2 odborníci. 1 na výběrová
řízení, druhý na problematiku dotací.
- Obce budou dostávat služby těchto odborníků za zvýhodněné ceny (max. 75%
tržních) – umožní-li to pravidla - s tím, že takto získané tržby budou sloužit na
zajištění spolufinancování projektu.
- Hlavní odpovědnou osobou za realizaci projektu bude manažer Ing. Makovička,
který zajistí, aby byl projekt finančně soběstačný.
- Předseda svazku bude pověřen vyjednávat o smlouvě s MSO a je oprávněn případně
i projekt odmítnout, pokud shledá požadované smluvní podmínky za nereálné.
V opačném případě je oprávněn ke všem krokům spojeným s účastí v projektu.
Projekt by umožnil zajistit pro všechny obce jediné a tím velice efektivní pojištění důsledků
chyb ve VŘ.
Usnesení č. 3: Rada svazku souhlasí s účasti v projektu SMO s názvem „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ za výše uvedených podmínek
a pověřuje předsedu k provedení všech nezbytných kroků spojených s tímto úkolem.
Rada svazku určuje jako hlavní kontaktní osobu projektu manažera svazku a pověřuje jej ke
všem úkonům potřebným pro řízení projektu.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/
Další dotované projekty
CliMine CE: Projekt nebyl schválen, zřejmě v důsledku politických změn u leadpartnera a
ztrátě jeho podpory. Projekt nebude opakován.
SMURRF CE: Projekt je zaměřen na revitalizaci říčních břehů a okolí řek v intravilánech
obcí. O obsahu projektu byly informovány všechny členské obce, připomínky přišly od p.
Pokorného. S ohledem na nedostatek času (termín odevzdání žádostí je 23.6.) byla
podepsána a odeslána přihláška do projektu. Počítá se s úzkou spoluprací s Povodím Ohře,
které bylo o projektu rovněž informováno. Výše naší části projektu je 175.900 Eur,
spolufinancování by bylo 26.385 Eur.
Usnesení č. 4: Rada svazku souhlasí s dosavadním postupem předsedy a pověřuje jej ke
všem krokům nezbytným pro zajištění účasti MSV v projektu SMURRF.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Projekty IROP: Prakticky jedinou možností společných projektů v rámci IROP je výstavba
cyklostezek a příprava projektů. Mikroregion má připravenou dokumentaci na projekt
páteřní cyklostezky v Tisové. Již dříve se MSV angažoval v přípravě cyklostezky podél
Svatavy na Kraslice a Sasko. Mikroregion je hnací silou výstavby cyklostezky Sokolov –
Lomnice – Vintířov. Je zájem pod hlavičkou MSV realizovat přípravu cyklostezky Loket –
Nové Sedlo – Chodov. Za předpokladu vstřícného přístupu Sokolova by bylo možné pomocí
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dotace IROP na územní studie připravit jednak další cyklostezky, jednak řešit další společné
projekty především v oblasti veřejných prostranství.
Usnesení č. 5: Rada svazku souhlasí
- se zahájením realizace cyklostezky „Napojení páteřní cyklostezky v Tisové“ a ukládá
manažerovi zajistit komunikaci se zapojenými obcemi (Sokolov, Březová, Šabina) na
financování projektu
- souhlasí s převzetím odpovědnosti za další přípravu projektu cyklostezky Loket – N. Sedlo
– Chodov
- souhlasí se svou účastí na přípravě dokumentace pro cyklostezku Sokolov – Oloví
a ukládá manažerovi podniknout kroky k zajištění dotace na tyto práce.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
In. Bednář informoval o krocích města Loket k výstavbě nové lávky na Svatošských
skalách. I tato aktivita by mohla být časem přenesena na půdu Mikroregionu. Předseda
svazku připomněl problémy s údržbou cyklostezek a doporučil u tuto činnost řešit společně.
Usnesení č. 6: Rada svazku ukládá manažerovi posbírat od obcí do příštího jednání rady
MSV náměty na zajištění údržby cyklostezek.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/

Závěrečný účet za rok 2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2015
a účetní závěrka za rok 2015.

Rada svazku projednala Závěrečný účet svazku za rok 2015 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2015, která uvádí, že „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Rada svazku konstatuje, že je udržován vysoký standard v naplňování zákonných povinností
při hospodaření svazku. Rada akceptuje vysvětlení o administrativní chybě spočívající
v chybném uvedení údaje v Závěrečném účtu a rozboru hospodaření za rok 2015 v bodě 1
„Celkové saldo příjmů a výdajů za rok 2015 skončilo přebytkem ve výši 329,53 tis. Kč“, což
je údaj z roku 2014 místo údaje, který měl být správně „Celkové saldo příjmů a výdajů za
rok 2015 skončilo přebytkem ve výši 1.928,88 tis. Kč“
Usnesení 7: Rada souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2015, schvaluje Závěrečný
účet svazku obcí Mikroregion Sokolov východ za rok 2015 po opravě administrativní chyby
a bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015. Rada svazku
nepřijímá k uvedeným materiálům žádná nápravná opatření.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku projednala účetní závěrku za rok 2015, která se skládá z výkazu zisků a ztrát,
z rozvahy, přílohy, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu
(nerelevantní).
Usnesení 8: Rada svazku schvaluje účetní závěrku Mikroregion Sokolov – východ
sestavenou k 31.12.2015.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Výdaje probíhají podle rozpočtu a postupně prováděných rozpočtových změnách.
V nejbližší době bude doplacen úvěr na realizaci projektu ShiftX. Dále jsou uvedené
informace o stavech na účtech k 29.2.2016 a 31.5.2016
-

Základní účet:

258.825,20 Kč

950.710,41 Kč
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-

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

3.497,66 Kč
3.010,15 Eur
-600.000,- Kč

3.317,66 Kč
3.003,49 Eur
-600.000,- Kč

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků, dosud neuhradily Hory a Sokolov –
obce nehlásí žádný problém a důvody nezaplacení ověří.
Usnesení č. 9: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku odsouhlasila rozpočtovou změnu spočívající v přijetí dotace na Integrovaný
projekt rozvoje obcí a v zaplacení odměny za její vymožení a dále v navýšení výdajů za již
dříve schválenou odměnu za zorganizování soutěže Original product of Sokolovsko.
Zároveň odsouhlasila rozpočtovou změnu spočívající v uzavření 2 Dohod o provedení práce
a následném proplacení mezd za vypracování žádosti o dotaci v rámci OPZ, výzva 33.
Usnesení č. 10: Rada svazku schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2016 a č. 2/2016
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 11: Rada svazku souhlasí s uhrazením zbývající části úvěru KB a pověřuje
předsedu a manažera k provedení této operace nejpozději do 4 týdnů.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
7/

Informace, různé
- Manažer informoval o společném projektu mnoha společenských organizací a
obcí na čištění řeky Ohře. Tato akce se uskutečnila na konci letošního dubna.
Akce se zúčastnilo na 500 dobrovolníků, nasbíralo se 20t odpadu. Akce se
uskuteční i příští rok.
- Rada svazku projednala v rámci udržitelnosti výstupy projektu Antonínského
arboreta, k projektu se vyjadřovali především partneři Sokolov a D. Rychnov.
Rada konstatuje, že území trpí stále nedostatkem péče a není dostatečně
využíváno pro potřeby regionu.
- Pořízení pracovního listu pro děti o reáliích Sokolovska hravou cestou. Rada
projednala návrh na vytištění pracovních listů podle předloženého vzoru.
Usnesení č. 12: Rada svazku souhlasí s vytvořením a vydáním pracovních listů a pověřuje
předsedu vybrat firmu a podepsat příslušné smlouvy. Na spuštění akce se počká na
rozhodnutí rady ohledně naložení peněz z vymožené dotace.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

Příští řádné zasedání rady se uskuteční v září 2016 v Horách.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Anna Klímová
V Královském Poříčí 1.7.2016

……………
předseda svazku

