Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 13.12.2016
Dne 13.12.2016 se od 9.30 uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov –
východ na radnici Starého Sedla za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Patrik Pizinger, 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, Ing.
Zdeněk Bednář, Jan Picka
Omluveni: Jednání zahájil v 9,30 hod. starosta hostitelské obce pan Miroslav Toncar, který přivítal
účastníky zasedání rady na katastru obce Staré Sedlo. Další jednání, které navázalo na
prezentaci pracovníků CSS, 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/
8/

Úvod
Kontrola usnesení
Rozpočet na rok 2017 a rozpočtové výhledy na roky 2018 a 2019
Projekt centra společných služeb a úprava stanov na plánované činnosti
Projekt OPZ „Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ“
Integrovaný projekt
Informace o hospodaření, rozpočtové změny, informace o průběžném přezkoumání
hospodaření a řešení výsledků, informace dozorčího orgánu
Informace, různé

2/

Kontrola usnesení z minulého zasedání

Usnesení č. 9 z 24.3.2015: Rada svazku ukládá předsedovi projednat problematiku škod
spáchaných černou zvěří.
Plnění: KK poskytuje myslivcům dotace na odstřel. V diskusi bylo konstatováno, že vedle
přemnožení černé zvěře jsou příčinou často předražené honitby, které nutí myslivce k šetření
zvěře. Řešení problému bylo přeneseno na půdu KK a bylo proto rozhodnuto o vypuštění
úkolu ze sledování.
Usnesení č 1 z 22.9.2016: 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.
Plnění: Splněno. Dozorčí orgán se sešel ve složení F. Pešek, Ing. Baumanová. Dozorčí
orgán se zabýval výsledky přezkoumání hospodaření. Dále se rozhodl, že se příští rok sejde
min 2x a to vždy u příležitosti kontroly hospodaření svazku. Ing. Jedlička se odmlčel a
nekomunikuje, budě pravděpodobně nutné na tuto novou skutečnost zareagovat příště.
Usnesení č. 4 z 22.3.2016: Rada svazku souhlasí s podáním žádosti o dotaci v 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
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typu jsou plně předfinancované. RS pověřuje předsedu k podpisu žádosti a dalších
potřebných dokumentů.
Plnění: Splněno. Projekt byl úspěšný, viz dále samostatný bod jednání ad 5/.
Usnesení č. 3 z 22.9.2016: 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
Plnění: Splněno, viz samostatný bod jednání ad 5/
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: Manažer připravil dopis na zapojené obce. Znění dopisu, především výše
požadované spoluúčasti, je závislá na schválení rozpočtu pro rok 2017. Dopis bude podle
výsledku dnešního jednání upraven a rozeslán. Rok 2017 bude využit na přípravu akce a
podání žádosti. V diskusi bylo doporučenu v argumentačním dopise zdůraznit již
investované prostředky.
- souhlasí s převzetím odpovědnosti za další přípravu projektu cyklostezky Loket – N. Sedlo
– Chodov
Plnění: Splněno. Byla uzavřena smlouva na vypracování dokumentace, odborně technickou
část zajistí Ing. Soukup.
- 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, úkol trvá.
Usnesení č. 6 z 23.6.2016: Rada svazku ukládá manažerovi posbírat od obcí do konce roku
náměty na zajištění údržby cyklostezek.
Plnění: Splněno: Byla vytvořena tabulka potřeb, která bude využita pro další jednání.
Tabulka je součástí zápisu.
Obec, katastr
Královské Poříčí

Úsek
KP – Loket

Délka
5 km

Loket
Chodov

Loket – Svatošské skály
Chodov (Mírová) – Hory
přes Loketskou výsypku
N. Role – Bílá voda

3,5 km
2 km

Ježkova naučná stezka

2 km

Lomnice

Výhledově: Sokolov
Lomnice - Vintířov
Sokolov

–

3 km

4 km

Rozsah péče
3x ročně vysekání
2x ročně úklid – zametení
1x ročně kontrola, úklid a
doplnění povrchu včetně
zhutnění
Úklid
3x ročně vysekání
2x ročně úklid – zametení
1x ročně kontrola, úklid a
doplnění povrchu včetně
zhutnění
3x ročně posekat, 1x ročně
údržba
–
propustky,
lavičky, tabule
3x ročně posekat, 1x ročně
údržba
–
propustky,
lavičky, tabule
Zajištěno
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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.
Plnění: Trvá
Ostatní usnesení jsou splněna.
3/

Rozpočet na rok 2017 a rozpočtové výhledy na roky 2018 a 2019

Předsedající konstatoval, že návrh rozpočtu na rok 2017 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 konec roku 2016 MSV finančně překlenoval jen díky dodatečně
získané dotaci na Integrované projekty, jinak by byly nezbytné mimořádné příspěvky.
Rozpočet na rok 2017 počítá s rozvojovými aktivitami především na přípravu cyklostezek.
V průběhu projednávání návrhu rozpočtu byl vypořádán dotaz města Sokolov, „jak bude
kryt plánovaný schodek pro rok 2017?“ – z přebytku hospodaření z roku 2016.
Opět byla diskutována otázka využití prostředků z vymožené dotace na Integrované
projekty. Bohužel významná část prostředku byla od posledního jednání odčerpána
nezbytností zaplatit daň z příjmů. Jako priorita se vnímá nezbytnost zabránit dalšímu
zdaňování de facto mimořádně vyplacené dotace. To bude řešené vratkami příslušným
obcím v podobě mimořádného příspěvku až do výše max. 50% na konkrétní akce.
Základnou pro výpočet je výše vrácené dotace snížená o náklady, poplatky a daně spojené
s vymožením a proplacením dotace a podíl příslušné obce na předfinancování Integrovaných
projektů.
Usnesení č. 1: Rada svazku schvaluje rozpočet na rok 2017 a rozpočtové výhledy na roky
2018 a 2019.
Hlasování: Pro 14, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 2: Rada svazku souhlasí se způsobem případného proplácení vratky z titulu
účasti obce na projektu Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregion Sokolov – východ
takto: Vratky budou poskytované příslušným obcím v podobě mimořádného příspěvku až do
výše max. 50% na konkrétní akce. Základnou pro výpočet je výše vrácené dotace snížená o
náklady, poplatky a daně spojené s vymožením a proplacením dotace a podíl příslušné obce
na předfinancování Integrovaného projektu. Každý takový případ bude průběžně řešen
rozpočtovu změnou.
Hlasování: Pro 14, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/

Projekt centra společných služeb a úprava stanov na plánované činnosti

S rozvojem Centra společných služeb vyvstala potřeba rozšířit seznam prováděných činností
o poradenské služby, které by umožňovaly provádět například výběrová řízení pro členské
obce. Toto rozšíření činnosti si vyžaduje změnu stanov MSV. Pokud se již stanovy mění,
bude dobré rovněž zahrnout vytvoření dozorčího orgánu. Veškeré změny stanov musí být
schválené zastupitelstvy všech členských obcí.
Usnesení č. 3: Rada svazku schvaluje změnu stanov, která rozšiřuje seznam činností o
poradenskou a která zakládá dozorčí orgán Mikroregionu. Rada svazku ukládá manažerovi
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do konce ledna 2017 zaslat na obce dodatek ke stanovám ke schválení. Rada svazku ukládá
členům zajistit projednání změny stanov v zastupitelstvech obcí.
Hlasování: Pro 14, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/

Projekt OPZ „Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ“

MSV požádal o dotaci z OPZ, výzva 33 na přípravu projektů a vzdělávání pracovníků úřadů.
Přes velký převis žádostí v této výzvě byla žádost MSV nakonec úspěšná. Projekt byl
zkrácen především v položce mzdových nákladů a automaticky pak také v položce
nepřímých nákladů přičemž toto krácení neohrožuje splnění původních cílů projektu.
V diskusi zazněl názor, že v rámci části školení pracovníků obecních a městských úřadů by
mohlo být na lektorskou činnost využito odborníků z úřadu KK. Rovněž byl vznesen
požadavek školení poskytovat i zastupitelům pokud to bude možné a pravidla dotace to
umožní.

Aktivity

Původní

Schválený

1 Strategie rozvoje Mikroregionu

487 200

387 200

2 Strategie obcí (2 obce)
3 Studie proveditelnosti

314 600

314 600

Cyklo Loket - Chodov

338 800

338 800

Autobusová zastávka v Lokti, parkování

847 000

847 000

Cyklo Vintířov - Lomnice

242 000

338 800

GIS pro obce (pasporty zeleně)

605 000

480 000

314 600

288 000

1 055 753

618 588

81 070

25 410

806 292

320 000

400 000

400 000

1 196 829

640 184

5 984 144

4 908 074

4 Vzdělávání úředníků úřadů
5 Lidské zdroje
6 Interaktivní tabule, notebook, projektor
7 SW a GIS aplikace
Naplnění GIS vrstev
8 Režie 25%
Celkem

Usnesení č. 4: Rada svazku schvaluje přijetí dotace a pověřuje předsedu k podpisu právního
aktu a ke všem dalším krokům potřebným k poskytnutí dotace a k úspěšné realizaci
projektu. Tj. vytvoření realizačního týmu, provedení výběru dodavatelů a podpisu
příslušných smluv.
Hlasování: Pro 14, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/

Dotace Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov - východ

Byla diskutována oprávněnost zdaňování odpuštěných půjček, ke které došlo záměnou
mimořádného příspěvku na odpuštění dluhu.
Usnesení č. 5: Rada svazku ukládá předsedovi a manažerovi požádat FÚ o přezkoumání
postupu. Termín: do příštího jednání rady.
Hlasování: Pro 14, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Veškeré další záležitosti spojené s dodatečně proplacenou dotací byly prodiskutovány v části
„Rozpočet“. Vyplacením projektu naběhla povinnost podávat roční zprávu o udržitelnosti
projektu.
Usnesení č. 6: Rada svazku souhlasí, aby roční zprávy po celou dobu udržitelnosti projektu
za částku 9.000 Kč + DPH prováděla fi. ABRI s.r.o.
Hlasování: Pro 14, Proti – 0, Zdržel se – 0
7/
Informace o hospodaření, rozpočtové změny, informace o průběžném
přezkoumání hospodaření a řešení výsledků, informace dozorčího orgánu
Výdaje probíhají podle rozpočtu a postupně prováděných rozpočtových změnách. Největším
výdajem byly dodatečně zaplacené daně z příjmu za roky 2015 a 2016. Dále byly uvedené
informace o stavech na účtech k 31.8.2016 a 30.11.2016
-

Základní účet:
Integrovaný projekt:
Euro účet Shift-X:

723 197,27 Kč
2.699 570,74 Kč
2 996,83 Eur

358 852,13 Kč
2.399 384,74 Kč
2 990,17 Eur

Usnesení č. 7: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 14, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku se seznámila s rozpočtovou změnou č.4 provedenou v souvislosti s CSS, č.5
s dodatečně přiznanou daní z příjmů a č.6 srovnávající rozpočet na skutečné čerpání.
Usnesení č. 8: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových
změnách č. 4-6/2016.
Hlasování: Pro 14, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku se seznámila s výsledky přezkumu hospodaření. Mikroregionu byla vytknuta
formulace schvalování závěrečného účtu. Dozorčí orgán navrhuje napravit chybu revokací
usnesení. Proto rada svazku přijala toto rozhodnutí:
Usnesení č. 9: Rada svazku revokuje své usnesení č. 7 z 23.6.2016 a přijímá upravené
usnesení v tomto znění:
Rada souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2015, schvaluje Závěrečný účet svazku
obcí Mikroregion Sokolov východ za rok 2015 po opravě administrativní chyby a to bez
výhrad a bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015. Rada
svazku nepřijímá k uvedeným materiálům žádná nápravná opatření.
Hlasování: Pro 14, Proti – 0, Zdržel se – 0
Otázky činnosti dozorčího orgánu byly řešené v předchozích bodech.
8/

Informace, různé
-

Předseda p. Pizinger podal informaci o jednání výboru regionálního rozboje KK
a o jednání nové komise pro rozvoj venkova.

Příští řádné zasedání rady se uskuteční v březnu 2017 v Jenišově.
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Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Miroslav Toncar
V Královském Poříčí 16.12.2016

……………
předseda svazku

