Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 30.03.2017
Dne 30.3.2017 se od 9.30 uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ
na radnici Jenišova za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Patrik Pizinger, Ing. Miroslav Makovička, Vlastislav Beránek, Ing. Věra
Baumanová, Miroslav Bouda, Miroslav Toncar, Jiří Ošecký, Milan Pokorný,
Anna Klímová, Miloslav Matoušek, Vladimíra Brujová, Ing. Zdeněk Bednář
Omluveni: František Pešek, Lenka Baštová
Jednání zahájila v 9,30 hod. starostka hostitelské obce paní Vladimíra Brujová, která
přivítala účastníky zasedání rady na katastru obce Jenišov. Jednání rady svazku řídil
předseda svazku P. Pizinger, 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/

Úvod
Kontrola usnesení
Průběh úpravy stanov
Projekt OPZ „Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ“
Informace o hospodaření, rozpočtové změny, informace o přezkoumání hospodaření,
informace dozorčího orgánu
Informace, různé

2/

Kontrola usnesení z minulého zasedání

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: Dopis dosud neodeslán, bude učiněno do konce dubna 2017.
Usnesení č. 5 z 23.6.2016: Rada svazku souhlasí s 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. Mělo by se povést zítra.
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
Usnesení č. 2 z 13.12.2017: 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 rozpočtovou změnou.
Členům rady připomenut naposledy stanovený způsob.
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Usnesení č. 3 z 13.12.2017: Rada svazku schvaluje změnu stanov, která rozšiřuje seznam
činností o poradenskou a která zakládá dozorčí orgán Mikroregionu. Rada svazku ukládá
manažerovi do konce ledna 2017 zaslat na obce dodatek ke stanovám ke schválení. Rada
svazku ukládá členům zajistit projednání změny stanov v zastupitelstvech obcí.
Plnění: Dodatek obcím zaslán. Další viz samostatný bod.
Usnesení č. 4 z 13.12.2017: (OPZ výzva 33) 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.
Plnění: Právní akt byl vytvořen, na projektu se pracuje. V současné době je připravováno
první VŘ na GIS aplikace. Další viz též samostatný bod.
Usnesení č. 5 z 13.12.2017: Rada svazku ukládá předsedovi a manažerovi požádat FÚ o
přezkoumání postupu (k Integrovanému projektu). Termín: do příštího jednání rady.
Plnění: Dopis na FÚ odeslán, zatím bez odpovědi. Starosta Hor požádal o zaslání
zmíněného daňového přiznání.
Ostatní usnesení jsou splněna.
3/

Průběh úpravy stanov

Diskutována otázka projednávání úpravy stanov v jednotlivých obcích. Konstatováno, že
vše proběhlo bez komplikací, všechny přítomné obce dodatek schválili.
Usnesení č. 1: Rada svazku ukládá svým členům podepsat dodatek ke stanovám a
manažerovi zajistit vklad dodatku do rejstříku.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0

4/

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

Projekt byl zahájen a je postupně realizován. Nejbližšími úkoly jsou:
- Připravit výběrové řízení na dodavatele GIS aplikací
- Provedení analýz a auditu řízení úřadů 8 obcí (provádět bude Mgr. Bašková).
o Do projektu se přihlásily obce: St. Sedlo, N. Sedlo, D. Rychnov, Vintířov,
Březová (kontakt pí. Kašparová), Loket, Hory a Kr. Poříčí. V uvedených
obcích se provede audit vycházejíc z principů systému řízení CAF. Ten bude
sestaven z cca 10 otázek, které budou položené několika vybraným
úředníkům, dotazníky budou posléze vyhodnocené, výsledky budou
k dispozici jen té obci, které se konkrétně týkají.
- Vlastní metoda CAF bude testována na obci Nové Sedlo.
Usnesení č. 2: Rada svazku bere na vědomí informace o realizaci projektu, vybízí obce
k aktivnímu zapojení do něj.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
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5/
Informace o hospodaření, rozpočtové změny, informace o přezkoumání
hospodaření, informace dozorčího orgánu
Výdaje probíhají podle rozpočtu a první letošní provedené rozpočtové změně. Tato změna se
týkala rozdělení přijaté dotace v rámci OPZ na investiční a neinvestiční, když v rozpočtu
jsme měli vše neinvestiční. Dále byly uvedené informace o stavech na účtech k 31.8.2016 a
30.11.2016
-

Základní účet:
358 852,13 Kč
Integrovaný projekt:
2.399 384,74 Kč
Euro účet Shift-X:
2 990,17 Eur
ČNB – Efektivní správa

413 015,49 Kč
2.149 198,74 Kč
2 983,51 Eur
1 401 759,71 Kč

Usnesení č. 3: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 4: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedené rozpočtové změně č.
1/2017.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku se seznámila s výsledky přezkumu hospodaření, která konstatuje, že nebyly
zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.), kromě chyb
a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. Rada svazku
konstatuje, že je i nadále udržován vysoký standard v naplňování zákonných povinností při
hospodaření svazku.
Usnesení č. 5: Rada svazku bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2016. Rada svazku nepřijímá k uvedenému materiálu žádná nápravná opatření.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku se seznámila se zápisem z jednání dozorčího orgánu ze dne 28.3.2017. Dozorčí
orgán provedl namátkovou kontrolu a neshledal žádné závady.
Usnesení č. 6: Rada svazku bere na vědomí zprávu o jednání dozorčího orgánu.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Byla diskutována otázka zveřejňování informací na úředních deskách obcí. Nové zákonné
úpravy požadují stále více informací zveřejňovat na úředních deskách všech členských obcí.
Nebo je nutné zveřejňovat alespoň informaci o tom, že něco bylo zveřejněno (např.
rozpočtová změna). Přesné znění: "Schválené rozpočtové opatření (RO) do 30 dnů ode dne
jeho schválení. Na internetových stránkách svazku musí být uvedeno úplné znění RO.
Na úředních deskách členských obcí se uvede oznámení o jeho zveřejnění, kde je
uveřejněno v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Po
dobu zveřejnění rozpočtu, ke kterému se rozpočtové opatření vztahuje.“
Zákonné úpravě by mohl vyhovovat způsob, že se na úřední desky všech členských obcí dá
odkaz, že informace o rozpočtu Mikroregionu, rozpočtových změnách, veřejnoprávních
smlouvách, o výsledcích hospodaření a pod jsou k dispozici na www.sokolov-vychod.cz,
kde je vše uveřejněno v elektronické podobě a v Královském Poříčí, Lázeňská je možno
nahlédnout do jeho listinné podoby.
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Usnesení č. 7: Rada svazku souhlasí s navrženým způsobem.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
8/

Informace, různé
-

-

-

Manažer pozval přítomné na další ročník čištění řeky Ohře, které se uskuteční
v sobotu 8.4. Zároveň poděkoval všem zainteresovaným obcím, všechny se
aktivně i finančně zapojily. Letošní ročník bude obohacen o možnost poděkovat
účastníkům předáním upomínkového trika. Některé obce projevili zájem o akci,
pokud se do čištění zapojí i přítoky.
Manažer pozval na konferenci „Slavnosti vody“, kterou bude v červnu 22. hned
po jednání další rady pořádat KS MAS. Na programu budou kromě jiného
informace o novinkách ve vodních stavbách v regionu jak na tocích, tak např. při
zatápění dolů, novinky při hospodaření s vodou v krajině apod.
Rada svazku se seznámila s vývojem projektu CSS. V souladu s koncepcí
stabilizace vytvářených týmů SMO ČR zaslal dodatek k partnerské smlouvě,
kterým se upravují např. možnosti pro odměňování členů týmů, zároveň dochází
k rozšiřování povinností. Jednou z nich je rozšíření počtu povinných aktivit
v každém měsíci o 5, nebo úpravy webových stránek DSO tak, aby bylo možné
počítat návštěvnost stránek.

Usnesení č. 8: Rada svazku schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při
realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“.
Rada svazku pověřuje předsedu k podpisu tohoto dodatku smlouvy a k jeho naplnění. Rada
svazku souhlasí s vyčleněním částky 10.000 Kč na aktualizaci webu.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
-

Mgr. D. Tomín přednesl prezentaci na téma náležitosti svobodného přístupu
k informacím. Po té starostové diskutovali o dosavadních přínosech projektu
CSS. Projekt a způsob jeho realizace pochválili např. p. Ošecký, p. Pokorný nebo
p. Klímová.
Usnesení č. 9: Rada svazku bere na vědomí informace starostů zapojených do projektu a
vyslovuje uznání realizačnímu týmu za úspěšné naplňování představ projektu.
- Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
-

Manažer seznámil přítomné s aktualizací pravidle pro udělování a užívání značky
„Original product of Sokolovsko“. Změna spočívá v umožnění přístupu i pro
větší organizace.
Usnesení č. 10: Rada svazku schvaluje představená pravidla.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Předseda svazku P. Pizinger přednesl několik aktuálních informací:
- Vyslovil spokojenost s průběhem přípravy cyklostezky vedoucí z Chodova do
Lokte.
- CRR přísněji sleduje střet zájmů volených funkcionářů.
- Zákon známý jako „Lex Babiš“ bude mít dopad do přísnějšího zveřejňování
majetkových poměrů funkcionářů a některých úředníků.
- Obce budou muset mít interního auditora pro problematiku ochrany osobních
údajů. Je to dobrá příležitost pro CSS a poskytování této služby centrálně.
- Chodov nabízí zdarma prostor na veřejných akcí pro lokální řemeslníky.
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Dále starostové diskutovali na základě podnětu Ing. Bednáře problematiku odložených
vraků. Přítomní si vyměnili zkušenosti s uvedenou otázkou. Legislativa bohužel nahrává
vlastníkům.
Příští řádné zasedání rady se uskuteční v červnu 2017 v Královském Poříčí.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Vladimíra Brujová
V Královském Poříčí 30.3.2017

……………
předseda svazku

