Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 21.09.2017
Dne 21.9.2017 se od 13.00 uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov –
východ na městském úřadě v Chodově za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Jan Picka, Zdeněk Gaudek, Ing. Miroslav Makovička, Michal Skýba, Ing. Věra
Baumanová, Miroslav Bouda, Miroslav Toncar, Jiří Ošecký, Milan Pokorný,
Miloslav Matoušek, Ing. Zdeněk Bednář, František Pešek
Omluveni: Lenka Baštová, Vladimíra Brujová, Anna Klímová
Jednání zahájil ve 13,00 hod. předseda svazku pan Patrik Pizinger, který přivítal účastníky
zasedání rady ve své domovské obci. Předseda dále řídil jednání rady a konstatoval, že rada
je usnášeníschopná.
1/ Úvod, program jednání:
Místopředseda přečetl návrh programu jednání rady svazku. Rada svazku tento program
jednání odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím programem:
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Úvod
Kontrola usnesení
Společné aktivity v rámci projektu InduCult
Informace o realizaci projektu Efektivní veřejná správa
Informace o podaném projektu Mikroregion Sokolov – východ kompostuje
Projekt Napojení páteřní cyklostezky v Tisové
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
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 odeslán, další podrobnost viz bod programu č 6/
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: Nakonec zajištěn ing. Král se svou firmou, se kterým byla podepsána smlouva.
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, úkol se přesouvá do roku 2018.
Usnesení č. 5 z 13.12.2016: Rada svazku ukládá předsedovi a manažerovi požádat FÚ o
přezkoumání postupu (k Integrovanému projektu).
Plnění: Obdržena velice sofistikovaná odpověď z FÚ, která daň bez nároku na jakékoliv
vrácení potvrzuje.
Usnesení č. 3 z 22.6. 2017: Rada svazku souhlasí s podniknutím dalších průzkumných
kroků při zajišťování regionálního projektu elektromobility a ukládá zapojeným obcím, aby
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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
Plnění: Na úkolu se stále pracuje, další informace budou známé do prosincového jednání
rady.
Ostatní usnesení jsou splněna, nebo budou probírána v samostatných bodech.
3/

Společné aktivity v rámci projektu InduCult

Manažer seznámil radu s aktivitami projektu InduCult. V rámci tohoto projektu, který
navazuje na předchozí projekty MSV ReSource a Shift-X, se připravuje putovní výstava
výrobců. Tato výstava bude prezentována na 3 místech regionu a pak bude trvale umístěna
v domovských obcích na veřejných místech. Aktivita demonstruje sounáležitost obce se
zaměstnavatelem a zároveň prezentuje atraktivitu té které průmyslové činnosti.
Další zajímavou aktivitou je WS designérů, který bude propagovat smysl a význam
kreativity pro konkurenceschopnost výroby. Mezi další části projektu patří např. testování
všestranné dlouhodobé spolupráce škol a podniků, přednáška o tradiční regionální
produkci a její historii nebo ověřování pilotního vzdělávacího programu pro děti ZŠ na
téma rozvoj kreativity a podnikavosti.
Nejdůležitější společnou aktivitou je Sokolovské kulturní září. Tento záměr, který byl již
připraven v projektu Shift-X, je šancí Sokolovska spojit síly a prezentovat náš region jako
region kulturní s plným přiznáním jeho průmyslové tradice. KSMASKK vkládá svou energii
a peníze do vytvoření společného produktu, který bude demonstrovat schopnost obcí
regionu spojit se, pozapomenou jen na své místní zájmy a především společnou propagací
posloužit Sokolovsku příspěvkem ke zlepšení jeho image. Nepropagujme jen tu svou
konkrétní akci, ale propagujme balík kulturních akcí jako celek. Posloužíme sobě a zároveň
celému regionu.
Starostové se po diskusi k myšlence společného produktu přihlásili a přislíbili spoluúčast.
Významnou součástí těchto přeshraničních projektů je získávání neocenitelných osobních
zkušeností ze zahraničí. Manažer, který je zároveň předseda KS MAS KK, ocenil aktivity
vedení Chodova, které využívá příležitosti a zúčastní se říjnového setkání projektového
týmu v polském Opole.
Usnesení č. 1: Rada svazku bere na vědomí informace o společných aktivitách projektu
InduCult a vyzývá své členské obce k aktivní účasti v části Sokolovské kulturní září.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/

Informace o projektu OPZ „Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov –
východ“

Bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele GIS, čekáme na schválení výběrového řízní.
Bylo zahájeno školení pracovníků městských úřadů. Další série školení se bude konat
v listopadu a pak v roce 2018. Proběhla diskuse nad vhodností zvolených témat, byla
diskutována možnost ještě témata přenastavit, jako vhodné se jeví zařadit kurz na téma
Správní řád (pochybení, s čím se úředníci mohou nejvíce setkat v praxi) a zkušenosti
pracovníků kontrolního oddělení KK z prováděných kontrol hospodaření obcí a to na úkor
Prezenčních dovedností.
Bylo zahájeno pilotní zavádění metody CAF na zlepšení fungování městského úřadu,
iniciativně se přihlásilo Nové Sedlo. V souvislosti s tím byli na projektu zaměstnání další
pracovníci – 3 z Nového Sedla a Mgr. Odvody, pokračuje Mgr. Bašková.
Připravují se výběrová řízení na dodávky dalších částí projektu.
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Usnesení č. 2: Rada svazku bere na vědomí informace o realizaci projektu, souhlasí
s postupem předsedy a podniknutými kroky a pověřuje předsedu ke všem krokům
nezbytným pro zdárnou realizaci projektu včetně provedení výběrových řízení a podpisu
příslušných smluv.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/
Informace o podaném projektu Mikroregion Sokolov – východ kompostuje
Projekt byl podán, zúčastňuje se těchto 7 obcí: město Loket, obce Dolní Rychnov, Hory,
Jenišov, Královské Poříčí, Mírová a Šabina
Celková výše rozpočtu: 2 395 310 Kč s DPH
Bude pořízeno: 51 ks kompostérů o objemu 800 l; 391 ks kompostérů o objemu 1050 l; 6 ks
štěpkovačů přiměřeného výkonu.
Spoluúčast a neuznatelné náklady budou přenesené na zapojené obce alikvotně podle
konkrétní výše zapojení obce do projektu, část bude hrazena z rozpočtu MSV.
Výše dotace je 85%.
Usnesení č. 3: Rada svazku bere na vědomí informace o podaném projektu. Konkrétní výše
spoluúčasti obcí na projektu bude řešena až po případném schválení projektu.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/
Projekt Napojení páteřní cyklostezky v Tisové
Zainteresované obce Sokolov, Březová a Šabina byly osloveny s žádostí podílet se na
projektu. S účastí na projektu stále počítá jen obec Šabina. Ostatní 2 města záležitost ještě
neprojednávala. J. Picka navrhl, aby realizace stavby byla přenesena na Karlovarský kraj.
Navržené rozpočítání spoluúčasti před provedeným VŘ:
Obec
Sokolov
Březová
Šabina
Ostatní obce celkem prostřednictvím Mikroregionu
Sokolov – východ

Výše příspěvku na
spolufinancování v Kč
1.375.000
1.375.000
500.000
200.000

Byla zdůrazněna mimořádná šance ještě v tomto plánovacím období EU akci realizovat.
Usnesení č. 4: Rada svazku bere na vědomí informace o přípravě projektu a ukládá
předsedovi vyjednat případný vstup Karlovarského kraje do projektu s tím, že akce je
technicky připravená k realizaci a MSV poskytne projekt a pozemky zdarma.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
7/

Informace o hospodaření, rozpočtové změny

Výdaje probíhají podle rozpočtu a podle průběžně prováděných rozpočtových změn. Změna
č. 4 se týkala Přesunu položek Zákonné pojištění a navýšení výdajů o vratku Lomnici
v podobě mim. příspěvku ve výši 191.180 Kč. Změna č. 5 se týká přijaté dotace z KK na
Cyklo So-Hřebeny, ekonomické činnosti na zpracování VŘ pro Vintířov zakázky a odměny
Abri za zpracování žádosti na kompostéry. Dále byly uvedené informace o stavech na
účtech k 31.5.2017 a 31.8.2017
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-

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

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

996 863,45 Kč
2 148 838,74 Kč
2 969,89 Eur
1 401 699,71 Kč

Usnesení č. 5: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 6: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedené rozpočtových změnách
č. 4 a 5/2017. Rada svazku taktéž souhlasí s postupem předsedy při poskytování daru obci
Lomnice.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 7: Rada svazku ukládá manažerovi připravit návrh rozpočtu na rok 2018 a
rozpočtové výhledy do roku 2021 a odeslat tyto dokumenty ke zveřejnění na úředních
deskách členských obcí. Odeslání návrhů nejpozději do konce 11/2017.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
8/

Informace, různé
-

Byla podána informace o evropské aktivitě spolupráce městských oblastí pod
hlavičkou programu URBACT.

Usnesení č. 8: Rada svazku pověřuje manažera vyhledávat vhodné mezinárodní projekty
typu URBACT, Central Europe nebo Danube, kde by MSV mohl být partnerem a pověřuje
předsedu k podpisu příslušných závazků.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
-

-

Manažer informoval o snaze SMO ČR již nyní připravovat pokračovací projekt
CSS. Za tímto účelem manažer podrobně seznámil radu s obsahem připraveného
dotazníku.
Konference o vodě: manažer informoval o průběhu konference na téma
hospodaření s vodou v krajině, která se uskutečnila 22.6.2017. Konference se
zdařila, zúčastnilo se jí na 50 účastníků. Nejdůležitější informací, kterou se
odborná veřejnost dozvěděla, je to, že jezero Medard vykazuje takovou
samočistící schopnost, že je schopné zásobovat ½ kraje pitnou vodou. To by
mělo vést k přehodnocení záměrů na z tohoto pohledu zbytečné budování nových
přehrad.
Byla diskutována možnost společného postupu ohledně plnění podmínek
směrnice pro zajištění správné ochrany osobních údajů. Byl projeven zájem tuto
problematiku řešit společně angažování svazkového pověřence. Obce projevili
zájem se podílet na společném financování nákladů na výkon této činnosti.

Usnesení č. 9: Rada svazku ukládá předsedovi připravit do příštího jednání konkretizaci
postupu při zajišťování pověřence přes svazek.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
M. Bouda informoval o dohodě se senátorem Berkou zajistit pro obce
Sokolovska návštěvu senátu. Mikroregion by pro tuto akci zajistil autobus.
Usnesení č. 10: Rada svazku souhlasí s úhradou nákladů na autobus pro návštěvu starostů
v senátu.
-
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Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
-

-

-

Byla podána informace o návštěvě ministra Ťoka v regionu. Při této návštěvě
byla diskutována problematika poplatků za dálnici a problematika objízdných
tras. Ministr Ťok přislíbil další návštěvu, kdy by se věnoval jen této otázce.
Starostové byli vyzváni k přípravě konkrétních argumentů pro lobování za
zrušení poplatku za dálnici na Sokolovském úseku.
Byla podána informace ohledně přípravy těžby lithných rud na Sokolovsku.
V rámci povolovacích procesů probíhala komunikace s Min. průmyslu ČR. Je
snaha a všeobecná shoda na tom, že ruda by se měla dopravovat výhradně po
železnici.
Předseda informoval radu o přípravě programu „Restart“, který umožní na
Karlovarsku financovat různé aktivity.
Předseda apeloval na starosty, aby se aktivně zapojili do aktualizace zásad
územního rozvoje Karlovarského kraje.

Příští řádné zasedání rady je plánováno do Sokolově.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Ing. Zdeněk Gaudek
V Královském Poříčí 21.9.2017

……………
předseda svazku

