Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 12.12.2017
Dne 12.12.2017 se od 10.00 uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov –
východ v zasedací místnosti firmy CHanGroup s.r.o., Palackého 307, Dolní Rychnov za
účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Patrik Pizinger, Jan Picka, Ing. Miroslav Makovička, Michal Skýba, Ing. Věra
Baumanová, Miroslav Bouda, Miroslav Toncar, Jiří Ošecký, Milan Pokorný,
Miloslav Matoušek, Ing. Zdeněk Bednář, František Pešek, Anna Klímová
Omluveni: Lenka Baštová, Vladimíra Brujová
Hosté: Daniel Tomín, Robert Zeman za CSS
Jednání řídil předseda svazku, který konstatoval, že rada je usnášeníschopná. Jednání rady
předcházelo setkání starostů Mikroregionu v rámci projektu CSS.
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
Rozpočet na rok 2018 a rozpočtové výhledy na roky 2019 a 2020
Projekty Napojení páteřní cyklostezky v Tisové, Cyklostezka podél Svatavy,
Cyklostezka Chodov - Nové Sedlo - Loket
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Společný postup Mikroregionu ohledně nových pravidel na ochranu osobních údajů
Informace, různé
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Kontrola usnesení z minulého zasedání
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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: 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 – Hřebeny a ukládá manažerovi podniknout kroky k zajištění dotace na
tyto práce.
Plnění: Firma Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o. Ing. Krále dokončila ve
smluvním termínu dokumentaci. Hlavním problémem pro získání územního rozhodnutí bude
stanovisko p. Vrány, vlastníka pozemků v k.ú. Josefov. Navrhuje se, aby uvedená firma
zajistila i inženýring pro vydání územního rozhodnutí a to za částku 30.000 + DPH. V pátek
8.12.17 bylo na KK odevzdáno vyúčtování dotace.
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. Je součástí návrhu rozpočtu pro příští rok.
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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
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: Byl proveden průzkum možností. ČEZ se zabývá jen exponovanými místy se šancí na
návratnost, to náš region není. Existují soukromé firmy, které nabízejí dobíjecí stanice
(středně rychlé – dobíjení cca 3,5 hodiny) za částky do 100 tis. Kč. Podmínkou je napojení
na 380 V. Na obdobné aktivity zatím neexistuje dotace. Informace byly předány příslušným
obcím, Mikroregion vypouští úkol ze sledování.
Usnesení č. 10: Rada svazku souhlasí s úhradou nákladů na autobus pro návštěvu starostů
v senátu.
Návštěva senátu se uskutečnila 22.11.2017 za účasti 24 starostů a jejich spolupracovníků
z celého sokolovského regionu, mezi nimi 6 starostů z MSV. Mikroregion uhradil náklady na
autobus, ostatní náklady hradil senátor Ing. Berka. Akce se povedla, byla pozitivně
hodnocena všemi jejími účastníky.
Ostatní usnesení jsou splněna, nebo budou probírána v samostatných bodech.
3/

Společné aktivity v rámci projektu InduCult

Manažer prezentoval v rámci projektu připravenou akci Sokolovské kulturní září, které bude
pilotně ověřováno v příštím roce. Základní myšlenkou akce je společnou křížovou propagací
jednotlivých akcí a propagací celého souboru akcí jako jednoho produktu napomoci větší
návštěvnosti regionu, jednotlivých akcí i ke změně vnímání regionu jeho pozitivním
představováním veřejnosti. V rámci zmíněné prezentace byly představené akce, které jsou
do produktu zahrnuté a také akce, které budou z projektu finančně podpořené. Ing. Bednář
nabídl zařadit akce Lokte na zvýšení známosti celé akce s tím, že Loket sám zvýšení
návštěvnosti s ohledem na vyčerpané parkovací možnosti nepotřebuje.
Usnesení č. 1: Rada svazku bere na vědomí další informace o produktu Sokolovské kulturní
září a souhlasí s poskytnutím účelového daru Krajskému sdružení MAS Karlovarského kraje
z.s. na spolufinancování projektu InduCult ve výši schválené v rozpočtu 2018.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/

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

Byla realizována první část aktivity GIS pro 8 malých obcí. Před spuštěním jsou výběrová
řízení na zpracování strategií a studie proveditelnosti na řešení parkování v Lokti. Proběhla
naplánovaná školení, na další rok byly reflektovány připomínky starostů a obsah školení byl
ještě pozměněn. V Novém Sedle probíhá pilotní zavádění metody CAF na zlepšení
fungování městského úřadu.
Usnesení č. 2: Rada svazku bere na vědomí informace o realizaci projektu, souhlasí
s postupem předsedy a podniknutými kroky.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Rozpočet na rok 2018 a rozpočtové výhledy na roky 2019 a 2020

Předsedající konstatoval, že návrh rozpočtu na rok 2018 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. Objevil se nový požadavek
v roce 2018 zajistit inženýring vydání územního povolení na cyklostezku ze Sokolova do
Hřebenů podél řeky Svatavy a to ve výši 36.300 Kč.
Usnesení č. 3: Rada svazku schvaluje rozpočet na rok 2018 po navýšení výdajů o 36.300 Kč
na projektovou dokumentaci a rozpočtové výhledy na roky 2019 a 2020.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/

Projekty Napojení páteřní cyklostezky v Tisové, Cyklostezka podél Svatavy,
Cyklostezka Chodov - Nové Sedlo – Loket

Zainteresované obce Sokolov, Březová a Šabina byly osloveny s žádostí podílet se na
projektu. S účastí na projektu již počítá obec Šabina, město Sokolov a Březová právě
projednávají zahrnout příslušnou spoluúčast do svých rozpočtů na rok 2018. To je výrazný
posun vpřed. Předseda P. Pizinger přes Ing. Jakobce vyjednával vstup Karlovarského kraje
(viz usnesení č. 4 z minulého jednání) do projektu. To se ukázalo jako nereálné pro řadu již
běžících aktivit kraje v oblasti cyklistické dopravy.
Cyklostezka podél Svatavy ze Sokolova do Hřebenů: Bylo projednáno již v kontrole
usnesení.
Cyklostezka z Chodova do Lokte přes Nov Sedlo je nakreslená, probíhají další jednání
s účastníky řízení a na to navazujícími změny projektové dokumentace. Nově se akce
využije na zvýšení tlaku na policii ČR, aby přispěla k vytvoření reálného bezpečnostního
řešení souběhu doprav na křižovatce ul. Sadová – Nádražní v Lokti.
Je příležitost obě posledně jmenované akce posunout do další fáze technické přípravy –
dokumentace pro stavební řízení v rámci projektu Efektivní veřejná správa.
Usnesení č. 4: Rada svazku bere na vědomí informace o postupu přípravy uvedených 3
projektů cyklistické dopravy.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
7/

Informace o hospodaření, rozpočtové změny

Výdaje probíhají podle rozpočtu a podle průběžně prováděných rozpočtových změn.
Rozpočtové změny byly včas odeslány obcím ke zveřejnění a to včetně podrobných
informací. Dále byly uvedené informace o stavech na účtech k 31.8.2017 a 30.11.2017
Základní účet
Integrovaný projekt
Euro účet Shift-X
NB – Efektivní správa

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 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

454.405,- Kč
2.148.658,74 Kč
2.962,89 Kč
1.544.193,46 Kč
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Usnesení č. 6: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedení rozpočtových změnách č.
6 až 9/2017. Informace o změnách 6 a 7 byly řádně zaslány obcím ke zveřejnění na úředních
deskách. Změna č. 8 bude rozeslána ke zveřejnění v nejbližších dnech, rozpočtová změna č.
9 bude rozeslána na začátku roku 2018. Co se týká roku 2017, předpokládá se ještě změna č.
10, která bude srovnávat rozpočet na skutečné čerpání.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Manažer seznámil radu s výsledky přezkumu hospodaření. Mikroregionu nebyla vytknuta
žádná chyba. Nicméně zajištění kontroly bez závad bylo tentokrát extrémně náročné pro
nejasnosti ve zveřejňování písemností. Některé musí být zveřejňované trvale např.
v průběhu celého roku, ovšem elektronické prostředky některých obcí toto neumožňují.
Otázka byla radou diskutována a členům rady vysvětlena. Před jednáním rady se rovněž
sešel dozorčí orgán Mikroregionu, který provedl namátkovou kontrolu hospodaření a
činnosti Mikroregionu a neshledal žádné závady. Dozorčí orgán doporučuje radě přijmout
následující usnesení.
Usnesení č. 7: Rada svazku bere na vědomí informace manažera o bezchybné kontrole
hospodaření a ukládá starostům členských obcí zveřejňovat zasílané materiály v souladu
s pravidly a postupně se vyvíjejícím jejich výkladem.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
8/

Společný postup Mikroregionu ohledně nových pravidel na ochranu osobních
údajů

Na základě minulého usnesení č. 9 manažer připravil podklad pro případné angažování
pověřence pro ochranu osobních údajů. Předpokládané náklady:
Mzda 30.000 Kč + odvody
Kancelář
Auto
Režie – telefon, účto, cestovné ..
Celkem

12x30.000*1,34
12x5.000
12x5.000
12x5.000

482.400,60.000,60.000,60.000,662.400,-

Z konzultací se starosty vyplývá, že nepanuje jednotný názor, zda postupovat společně,
svazkově. S ohledem na běžící čas Chodov a Sokolov již řeší problematiku samostatně,
rovněž další obce sondují řešení tzv. GDPR samostatně. Z diskuse také vyplynulo, že
nepanuje jednotný názor na rozsah činností. Byla projevena obava, jestli by na zbývajících
12 obcí stačila „jen“ jedna pověřená osoba, byl rovněž vznesen názor, že by bylo možné
řešit činnost pověřené osoby externě. Pro kvalifikované rozhodnutí bude třeba ještě zjistit
další informace od členských obcí.
Usnesení č. 8: Rada svazku
Ukládá manažerovi zjistit přístup jednotlivých obcí k problematice, zjistit počet organizací,
pro které by se činnost pověřené osoby zajišťovala, a pokud bude dostatečný zájem, v lednu
či únoru svolat mimořádné jednání rady Mikroregionu k projednání dalšího postupu.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Informace, různé

Manažer informoval o nabídce SMO na navýšení úvazů v rámci CSS.
Usnesení č. 9: Rada svazku souhlasí s navýšením úvazků pro pracovníky CSS dle nabídky
SMO a ukládá předsedovi zajistit veškeré kroky s tím související.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Na základě úspěšné společné návštěvy starostů Sokolovska v senátu ČR navrhl Ing. Bednář
uspořádat na začátku kulturní sezóny v Lokti další obdobné setkání, případně i později
uspořádat setkání dvoudenní. Pro organizační zajištění by byl využit manažer MSV. Další
postup bude projednán na jednání rady MSV v březnu 2018.
Příští řádné zasedání rady je plánováno do Sokolova.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Anna Klímová
V Královském Poříčí 12.12.2017

……………
předseda svazku

