Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 22.9.2016
Dne 22.9.2016 se od 10.30 uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov –
východ v salonku restaurace Pod kaštanem, Hory 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,
Milan Pokorný, Anna Klímová, Lenka Baštová, Miloslav Matoušek, Vladimíra
Brujová
Omluveni: Ing. Zděněk Bednář
Jednání zahájil v 10,30 hod. starosta hostitelské obce pan Milan Pokorný, který přivítal
účastníky zasedání rady na katastru obce Hory. 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
Účast v Kam po Sokolovsku
Dotace Integrované řešení rozvoje obcí
Připravované a realizované projekty
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Informace, různé

2/

Kontrola usnesení z minulého zasedání

Usnesení 2 z 23.9.2016: Rada svazku ukládá svým členům připravit pro další jednání rady
návrhy na to, jak naložit s vyplacenou dotací na Integrované řešení rozvoje obcí.
Plnění: viz samostatný bod jednání
Usnesení č. 9 z 24.3.2015: Rada svazku ukládá předsedovi projednat problematiku škod
spáchaných černou zvěří.
Plnění: Jednání má dále pokračovat. KK poskytuje myslivcům dotace na odstřel.
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.
Plnění: Předseda svazku navrhl, aby dozorčí orgán pracoval ve složení: František Pešek,
Ing. Věra Baumanová, Ing. Martin Jedlička. Jmenovaní projevili o práci v dozorčím orgánu
zájem.
Usnesení č 1: Rada svazku volí za členy dozorčího orgánu Mikroregionu Sokolov – východ
Františka Peška, Ing. Věru Baumanovou, Ing. Martina Jedličku.
Rada svazku ukládá F. Peškovi a manažerovi, aby do příštího zasedání rady svazku
připravili plán činnosti dozorčího orgánu.
Rada svazku ukládá F. Peškovi svolat první jednání dozorčího svazku a zvolit jeho
předsedu.
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Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
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.
Plnění: Projekt získal dostatek bodů, aby byl dále posuzován, a v dohledné době bude
rozhodnuto o případném udělení dotace. Manažer upozornil na to, že ve výzvě byl
zaznamenán výrazný převis žádostí.
Usnesení č. 3 z 23.6.2016: 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.
Těmi podmínkami bylo:
- 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 SMO 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.
Plnění: Se SMO byly vyjednány přijatelné podmínky, byla proto podepsána partnerská
smlouva na účast v projektu. Byly podniknuty kroky k personálnímu zajištění tak, aby projekt
běžel již od července, od října tohoto roku pak v obsazení, které bude dávat perspektivu
dlouhodobého úspěšného fungování.
V této souvislosti rada svazku konstatuje, že se v předchozím programu seznámila a
vyjádřila k návrhu strategie rozvoje Mikroregionu Sokolov – východ do roku 2025. Rada
svazku bere tento dokument jako aktualizovanou verzi předchozích strategií, která bude
sloužit pro realizaci projektů v nejbližším období. Zároveň bere rada na vědomí, že tato
strategie nevychází z nových analýz a průzkumů a že je proto třeba dle možností v dohledné
době vytvořit strategii zcela novou.
Usnesení č 2: Rada svazku schvaluje aktualizovanou strategii rozvoje Mikroregionu
Sokolov – východ do roku 2025 dle předloženého návrhu.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č 3 Rada svazku ukládá vedení svazku hledat možnosti pro vytvoření zcela nové
strategie rozvoje Mikroregionu Sokolov – východ do roku 2025.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 4 z 23.6.2016: Rada svazku souhlasí s dosavadním postupem předsedy a
pověřuje jej ke všem krokům nezbytným pro zajištění účasti MSV v projektu SMURRF
(úprava a využití říčních břehů v intravilánech obcí).
Plnění: MSV se aktivně podílel na přípravě tohoto přeshraničního projektu, projekt byl
podán a úspěšně prošel administrativní kontrolou přijatelnosti. Partnery projektu jsou např.
města Budapešť a Ingolstadt.
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Usnesení č. 5 z 23.6.2016: 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
Plnění: Dosud neřešeno, příprava bude zahájena v nejbližších dnech. Starostové se
přiklánějí k názoru, že bude třeba připravit důkladné zdůvodnění záměru a uvedením
konkrétních čísel a počítat s delší dobou na prosazení projektu v zastupitelstvech dotčených
obcí. Rovněž se doporučuje intenzivně komunikovat s odborným útvarem KK s cílem
zkapacitnění stávající páteřní cyklostezky.
- souhlasí s převzetím odpovědnosti za další přípravu projektu cyklostezky Loket – N. Sedlo
– Chodov
Plnění: Byl získán odborný odhad nákladů na zajištění územního rozhodnutí. Byl vytvořen
dopis a propočet na zapojené obce. Celkové náklady 349.000 Kč bez DPH. Z toho
Chodov
Nové Sedlo
Loket

298.500,- Kč
57.200,- Kč
66.600,- Kč

Usnesení č 4 Rada svazku souhlasí, aby práce na zajištění územního rozhodnutí za výše
uvedenou nabídkovou cenu zajistila firma ABRI a pověřuje předsedu k podpisu smlouvy.
Zároveň ukládá manažerovi zaslat na uvedené obce žádost o příspěvek na financování
záměru.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
- souhlasí se svou účastí na přípravě dokumentace pro cyklostezku Sokolov – Oloví
a ukládá manažerovi podniknout kroky k zajištění dotace na tyto práce.
Plnění: Bude řešeno v roce 2017 žádostí o dotaci na KK.
Usnesení č. 6 z 23.6.2016: Rada svazku ukládá manažerovi posbírat od obcí do konce roku
náměty na zajištění údržby cyklostezek.
Plnění: Trvá. Takto získané podklady využije předseda pro jednání s krajem, který se hlásí
k odpovědnosti za provádění či financování údržby stěžejních cyklostezek. Filozofie
přebírání odpovědnosti by měla být uplatňována i Mikroregionem a to např. ve vztahu
k SUas např.na Loketské výsypce a jinde.
Usnesení č. 11 z 23.6.2016: Rada svazku souhlasí s uhrazením zbývající části úvěru KB a
pověřuje předsedu a manažera k provedení této operace nejpozději do 4 týdnů.
Plnění: Úkol splněn, MSV Komerční bance nic nedluží.
Usnesení č. 12 z 23.6.2016: Rada svazku souhlasí s vytvořením a vydáním pracovních listů
(pro děti o historii, zajímavostech a reáliích Sokolovska) a pověřuje předsedu vybrat firmu a
podepsat příslušné smlouvy. Na spuštění akce se počká na rozhodnutí rady ohledně naložení
peněz z vymožené dotace.
Plnění: Trvá
Ostatní usnesení jsou splněna.

3/
Účast v aktivitě Kam po Sokolovsku
Předseda vyzdvihl snahu Sokolova propagovat společně s okolními obcemi region
Sokolovska. Vyslovil názor, že na aktivitě by se měl podílet Mikroregion jako celek, nikoliv

Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

jednotlivé obce. Právě podobné aktivity patří do činnosti Mikroregionu, společně se mohou
tyto aktivity organizovat efektivněji. Proto předseda navrhl, aby se Mikroregion od 1.1.2017
stal členem této aktivity a zastupoval v ní své členské obce. Finanční podíl se počítá jako
násobek počtu obyvatel a částky 1,35 Kč. To na MSV podle aktuálního počtu obyvatel činí
71.734 Kč ročně. Za předpokladu, že Mikroregionu zůstanou nějaké prostředky
z Integrovaného prostředku, platil by se následující 3 roky poplatek z rozpočtu
Mikroregionu bez dalších nároků na rozpočty obcí. Starosta Bouda upozornil na nedostatky
současného systému. Díky nesouměřitelným kapacitám na straně Sokolova tento naplňuje
systém tolika aktivitami, že akce malých obcí téměř zcela zapadnou. Starostové rovněž
doporučují svým členským obcím, aby na své webové stránky umístily odklik na Kam po
Sokolovsku.
Usnesení č 5: Rada svazku souhlasí se vstupem do aktivity Kam po Sokolovsku, souhlasí se
společným příspěvkem ve výši 71.734 Kč ročně a souhlasí, aby byl příspěvek placen
z rozpočtu MSV. Zároveň ukládá zástupcům Mikroregionu, aby na pracovních setkáních
uplatňovali příznivější systém pro menší obce.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0

4/

Dotace Integrované řešení rozvoje obcí

Byl diskutován další postup s dodatečně proplacenou dotací. Vedení Mikroregionu navrhuje
a vysvětluje, proč by část prostředků měla zůstat svazku. Další kroky byly projednány
s většinou starostů zainteresovaných obcí, resp. se tito jasně vyjádřili na posledním jednání
rady. Pro ponechání části prostředků pro společné aktivity obcí se vyjádřili všichni, kteří
vystoupili, vyjma p. Matouška. Byly diskutovány možnosti dalšího postupu včetně
nerovnoměrného rozdělení vracených peněz. Zde zaznívaly silné hlasy pro i proti.
Usnesení č. 6: Rada svazku odkládá další rozhodnutí v této záležitosti na příští jednání rady
Mikroregionu.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/

Připravované a realizované projekty

Jednotlivé projekty byly probrány v části „kontrola usnesení“, nebo v samostatných bodech.
Manažer informoval o přípravě společného projektu Hornické září na Sokolovsku, který
bude realizován Krajským sdružením MAS KK z.s. a kde se počítá se zapojením obcí
Sokolovska a Mikroregionu do realizace společného kulturního produktu.
Usnesení č. 7: Rada svazku souhlasí s účastí na společném kulturním produktu Hornické
září na Sokolovsku.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0

6/
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Výdaje probíhají podle rozpočtu a postupně prováděných rozpočtových změnách. Dále byly
uvedené informace o stavech na účtech k 31.5.2016 a 31.8.2016
-

Základní účet:
Integrované projekty:

950.710,41 Kč
3.317,66 Kč

723 197,27 Kč
2.699.570,74 Kč
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-

Euro účet Shift-X:
Úvěrový účet:

3.003,49 Eur
-600.000,- Kč

2.996,83 Eur
0 Kč

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků. Hory uhradily 27.6.2016 a Sokolov
19.7.2016. Tím jsou všechny členské příspěvky zaplacené.
Usnesení č. 8: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku se seznámila s rozpočtovou změnou č.3 provedenou v souvislosti s přijatým
finančním příspěvkem od SMOČR.
Usnesení č. 9: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedené rozpočtové změně č.
3/2016.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku projednala otázku přípravy rozpočtu o rozpočtových výhledů na další období.
Usnesení č. 10: Rada svazku ukládá předsedovi a manažerovi zaslat do 15. listopadu na
členy rady návrh rozpočtu na rok 2017 a rozpočtové výhledy na další 2 roky. Návrhy budou
vyvěšené na úředních deskách obcí.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0

7/

Informace, různé
- Kdo ještě neposlal potvrzení o vyvěšení a sejmutí Závěrečného účtu a Kontroly
hospodaření za rok 2016 nechť tak učiní neprodleně e-mailem (Mírová, Hory,
Staré Sedlo, Nové Sedlo, Šabina, Loket).

Příští řádné zasedání rady se uskuteční v prosinci 2016 ve Starém Sedle.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Milan Pokorný
V Královském Poříčí 1.10.2016

……………
předseda svazku

