Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 22.06.2017
Dne 22.6.2017 se od 10.00 uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov –
východ na statku Bernard v Královském Poříčí za účasti zástupců členských obcí a
manažera.
Přítomni: Jan Picka, Zdeněk Gaudek, Ing. Miroslav Makovička, Michal Skýba, Ing. Věra
Baumanová, Jan Jiříček, Miroslav Toncar, Jiří Ošecký, Milan Pokorný, Miloslav
Matoušek, Vladimíra Brujová, Ing. Zdeněk Bednář, František Pešek
Omluveni: Lenka Baštová, Anna Klímová
Jednání zahájil v 10,00 hod. starosta hostitelské obce pan Michal Skýba, který přivítal
účastníky zasedání rady na katastru obce Královské Poříčí. Jednání rady svazku řídil
místopředseda svazku J. Picka, který konstatoval, že rada je usnášeníschopná. J. Ošecký a
M. Pokorný navázali na předchozí představování činnosti Centra společných služeb,
vyzdvihli jeho pozitivní výsledky a poděkovali pracovníkům CSS za jejich vynaložená úsilí.
1/ Úvod, program jednání:
Místopředseda přečetl návrh programu jednání rady svazku. Rada svazku tento program
jednání odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím programem:
1/
2/
3/
4/
5/

7/
8/
9/

Úvod
Kontrola usnesení
Projekt Mikroregion Sokolov – východ kompostuje
Rozvoj elektromobility v MSV
Projekt OPZ „Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ“ –
informace o realizaci projektu
Závěrečný účet za rok 2016, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016 a účetní
uzávěrka za rok 2016
Zahraniční zkušenosti při rozvoji venkova
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Informace, různé

2/

Kontrola usnesení z minulého zasedání

6/

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 odeslán tento týden.
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: Žádost podána a doporučena zastupitelstvu KK ke schválení. Vzhledem
k pokročilému času a nedostatku kapacit dopravních inženýrů může být problém zajistit do
prosince realizaci dokumenzace. Rada svazku pověřuje manažera hledáním vhodné
projekční kapacity a pověřuje předsedu uzavřít příslušnou smlouvu v intencích případně
poskytnuté dotace.
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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
Usnesení č. 5 z 13.12.2016: 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. Urgováno telefonicky i písemně přes
datovou schránku.
Usnesení č. 1 z 30.3.2017: Rada svazku ukládá svým členům podepsat dodatek ke stanovám
a manažerovi zajistit vklad dodatku do rejstříku.
Plnění: Zajištěno, úkol splněn.
Usnesení č. 7 z 30.3.2017: Rada svazku souhlasí s navrženým způsobem – zveřejnit na
úředních deskách členských obcí jen stále platný odkaz.
Plnění: Schválený způsob zveřejňování byl vyzkoušen a vyhodnocen. Tento způsob se jeví
jako nereálný díky nejednotnosti technických prostředků. Bude tedy nutné zveřejňovat
příslušné doklady na všech úředních deskách.
Ostatní usnesení jsou splněna.
3/
Projekt Mikroregion Sokolov – východ kompostuje
Pracovníci CSS zaznamenali zájem obcí o nákup kompostérů a případně štěpkovače z OPZ
pro potřeby občanů. Byl proveden průzkum zájmu, který ještě probíhá schvalováním účasti
obcí v projektu. Byl vytvořen algoritmus pro stanovení účasti obcí v projektu. Ten počítá
s účastí obcí na projektu ve výši 15% z veškerých uznatelných nákladů a dále ve výši 10% z
celkové výše projektu na krytí neuznatelných nákladů. Schválením účasti v projektu ze
strany obcí končí role CSS a je proto třeba zajistit externě odborné zpracování žádosti za 80
tis Kč (skládá se z žádosti o dotaci - 30 tis. Kč, projektové dokumentace pro dodávky – 10
tis. Kč a analýzy produkce odpadů – 40 tis Kč) a výběrového řízení za 50 tis. Kč, které jsou
způsobilými výdaji projektu. Dále je třeba počítat s nezpůsobilými, ale nezbytnými dalšími
náklady. Jedná se o dotační management projektu během jeho realizace za 80 tis Kč, o
management projektu v době jeho realizace za 60 tis Kč, dotační management (zprávy o
udržitelnosti) v době udržitelnosti za 10 tis Kč každý rok a management v době udržitelnosti
za první rok ve výši 15 tis Kč. Uvedené částky jsou bez DPH.
Usnesení č. 1: Rada svazku souhlasí s podáním žádosti o dotaci na pořízení kompostérů a
štěpkovačů pro obce MSV, ukládá předsedovi zajistit potřebné kroky k podání žádosti.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 2: Rada svazku souhlasí s tím, aby veškeré výše uvedené činnosti spočívající ve
zpracování žádosti o dotaci a jeho realizací včetně dotačního managementu v době
udržitelnosti zajistila společnost ABRI a pověřuje předsedu k podpisu příslušných smluv.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/
Rozvoj elektromobility v MSV
Z iniciativy předsedy MSV byl proveden průzkum zájmu o instalaci dobíjecích stanic pro
elektromobily. Tento průzkum se soustředil na velká města a centra turistiky. O instalaci
dobíječek má zájem Chodov, Loket a Královské Poříčí. Projekt by mohl být signálem o
modernosti regionu, o ekologickém vnímání a umožňoval by do budoucna další rozvoj této
služby i na další obce. Z realizačního hlediska se zatím jeví jako nejschůdnější
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spolupracovat s ČEZ. J. Picka informoval o soukromých aktivitách na území města
Sokolova, které uvažují o zřízení dobíjecí stanice.
Usnesení č. 3: Rada svazku souhlasí s podniknutím dalších průzkumných kroků při
zajišťování regionálního projektu elektromobility a ukládá zapojeným obcím, aby určily pro
nabíječky konkrétní místa. Rada svazku ukládá manažerovi zjistit podmínky instalace
nabíječek při využití programů ČEZ.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/

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

Byla zpracována dokumentace pro výběr dodavatele systémů GIS. Připravuje se spuštění
VŘ. Probíhá vyhodnocování systému řízení vybraných úřadů a připravuje se spuštění
pilotního ověřování metody CAF v Novém Sedle. Připravují se další VŘ.
Manažer seznámil radu s programem vzdělávání a vyzval přítomné k jejich využívání. Jeden
turnus pro 10 lidí si již zamluvil Chodov.
Usnesení č. 4: Rada svazku bere na vědomí informace o realizaci projektu, bere na vědomí
program vzdělávání, který se uskuteční ke konci roku 2017 a na začátku roku 2018.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/

Závěrečný účet za rok 2016, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016 a
účetní uzávěrka za rok 2016

Rada svazku projednala Závěrečný účet svazku za rok 2016 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2016, která uvádí, že „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Rada svazku konstatuje, že je udržován vysoký standard v naplňování zákonných povinností
při hospodaření svazku.
Usnesení 5: Rada souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2016, schvaluje Závěrečný
účet svazku obcí Mikroregion Sokolov východ za rok 2016 a to bez výhrad a bere na
vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016. Rada svazku nepřijímá
k uvedeným materiálům žádná nápravná opatření.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku projednala účetní závěrku za rok 2016, která se skládá z výkazu zisků a ztrát,
z rozvahy, přílohy, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu
(nerelevantní).
Usnesení 6: Rada svazku schvaluje účetní závěrku Mikroregion Sokolov – východ
sestavenou k 31.12.2016.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
7/
Zahraniční zkušenosti při rozvoji venkova
Manažer přednesl prezentace z expedice KS MAS do oblasti SRN Mansfekt-Suedharz a do
italské Padovy. Cílem prezentací bylo také motivovat starosty k využívání příležitostí a
získávání zkušeností při rozvoji venkova v Evropě.
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5/
Informace o hospodaření, rozpočtové změny, informace o přezkoumání
hospodaření, informace dozorčího orgánu
Výdaje probíhají podle rozpočtu a prováděných rozpočtových změn. Tyto změny č. 2 a 3 se
týkaly přijaté zálohy a mzdových nákladů CSS dle dodatku ke smlouvě a přesunu položek
MDK dar a cestovné CSS. Dále byly uvedené informace o stavech na účtech k 31.3.2017 a
30.5.2017
-

Základní účet:
Integrovaný projekt:
Euro účet Shift-X:
NB – Efektivní správa

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

1 604 211,04 Kč
2 149 018,74 Kč
2 976,79 Eur
1 401 729,71 Kč

Usnesení č. 7: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 8: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových
změnách č. 2 a 3/2017.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
8/

Informace, různé
-

Proběhla soutěž i vyhlašování laureátů nositele Regionální značky, jednalo se již
o 4. ročník. Mikroregion posbíral již 12 nositelů a bude proto vydán katalog.
Mikroregion se 10 let podílel na realizaci přeshraničních projektů (ReSource,
Shift-X), štafetu od MSV převzala KS MAS KK, která navazuje na vytvořené
plány. Mezi ně patří i vytvoření regionálního sokolovského produktu Sokolovské
hornické (průmyslové) září, který umožní pozitivně propagovat dobré tradice
regionu a přispívat tak k prohlubování zdejších obyvatel s regionem, pomáhat
měnit špatnou imaga Sokolovska ve zbytku ČR. Další součástí projektu je
putovní výstava tradic i inovativních postupů zdejších producentů široké
veřejnosti, nebo budování spolupráce zaměstnavatelů se školami nebo obcemi.
MSV na spolupráci vyčlenil ve svém schváleném rozpočtu pro rok 2017
prostředky pro zajištění spolufinancování aktivit a MSV tímto souhlasí
s uvolněním těchto prostředků.

Usnesení č. 9: Rada svazku souhlasí s poskytnutím částky 250.000,- Kč formou daru pro
KSMASKK z.s. pro potřeby spolufinancování projektu InduCult pro zajištění aktivit na
území Mikroregionu.
- Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
-

Přítomní starostové diskutovali případnou společnou činnost v oblasti zajišťování
přepravy seniorů. Všichni diskutující se shodli v tom, že takovouto aktivitu není
vhodné provádět společně.

Příští řádné zasedání rady se uskuteční v 19. září 2017 v Chodově.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Michal Skýba
V Královském Poříčí 22.6.2017

……………
místopředseda svazku

