Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 28.3.2018
Dne 28.3.2018 se od 10.00 uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov –
východ v malé zasedací místnosti MÚ Sokolov za účasti zástupců členských obcí a
manažera.
Přítomni: Patrik Pizinger, Jan Picka, Ing. Miroslav Makovička, Michal Skýba, Ing. Věra
Baumanová, Miroslav Toncar, Jiří Ošecký, Milan Pokorný, Miloslav Matoušek,
Ing. Zdeněk Bednář, František Pešek, Anna Klímová, Miroslav Bouda
Omluveni: Lenka Baštová, Vladimíra Brujová
Přítomné přivítal na půdě MÚ Sokolov starosta města pan Picka. Jednání 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/

Úvod
Kontrola usnesení
Informace o realizaci projektu Efektivní veřejná správa
Postupu prací na GDPR pro členské obce v rámci CSS
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Výjezdní zasedání rady Mikroregionu v Lokti
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: Proběhlo projednávání finanční účasti v projektu na Březové a v Sokolově, na obou
místech úspěšně, obce mají výdaj v rozpočtu letošního roku. Nyní tedy zbývá již jen počkat
na vhodný dotační titul.
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: Dotace na tyto práce je zajištěná z projektu výzva 33 OPZ, ovšem přes urgence
nekomunikuje firma ing. Krále. Úkol trvá.
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: Úkol trvá.
Ostatní usnesení jsou splněna, nebo budou probírána v samostatných bodech.
3/

Informace o realizaci projektu Efektivní veřejná správa

Projekt postupně prochází nezbytnými výběrovými řízeními. Nyní čekáme na schválení VŘ
na studii parkování v Lokti. Zbývá poslední VŘ a sice na studie proveditelnosti na
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cyklostezky Chodov – Loket a podél Svatavy. Schvalovací procesy výběrových řízení ze
strany řídícího orgánu jsou největší brzdou. Úspěšně rovněž probíhá série školení a zavádění
metody CAF na zlepšování fungování městského úřadu v Novém Sedle.
V současné době je možnost požádat v rámci výzvy 80 OPZ o dotaci na navazující projekt.
Ten by mohl obsahovat např. aktualizaci strategií členských obcí pro další plánovací období
(ve většině obcí jsou schválené dokumenty platné právě tak akorát do roku 2020 +-), další
sérii školení pro pracovníky obecních a městských úřadů, rozšíření metody CAF do dalších
obcí s využitím získaných zkušeností a pod. Tento projekt by byl šancí udržet bez dalších
finančních požadavků na obce tým CSS. Žádost může rovněž obsahovat přípravu dalších
rozvojových aktivit v Mikroregionu nebo rozvoj zavádění GIS.
Usnesení č. 1: Rada svazku bere na vědomí informace o realizaci projektu OPZ výzva 33.
Usnesení č. 2: Rada svazku souhlasí s podáním návazného projektu v rámci výzvy 80 OPZ.
Žádost zpracuje I. Kalátová za odměnu 49.000,- Kč. Rada svazku pověřuje předsedu ke
všem krokům nezbytným pro podání žádosti. Tj. zajištění zpracovatele žádostí s tím, že
rozpočet projektu bude max. ve výši 10 mil Kč.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/
Postupu prací na GDPR pro členské obce v rámci CSS
Právník MSV zahájil školení a konzultace s obcemi, které se ke společnému provádění
GDPR přihlásily. Zároveň byly zahájené práce na vstupní analýze. Konečný seznam
zapojených obcí je: Šabina. Lomnice, Vintířov, Hory, Staré Sedlo, Jenišov.
SMO ČR umožnil rozšířit tým CSS o poradce - specialistu na GDPR.
Usnesení č. 3: Rada bere na vědomí informaci o společném zavádění GDPR v členských
obcích. Rada svazku souhlasí s rozšířením smlouvy o specialistu GDPR na částečný úvazek,
souhlasí s dosavadním postupem předsedy a pověřuje jej ke všem krokům nezbytným k
naplněním předmětu dodatku smlouvy.
5/

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 30.11.2017 a 28.2.2018.
Základní účet
Integrovaný projekt
Euro účet Shift-X
NB – Efektivní správa

454.405,- Kč
2.148.658,74 Kč
2.962,89 Kč
1.544.193,46 Kč

54 735,53 Kč
1 448 466,74 Kč
2 955,81 EUR
1 544 163,46 Kč

Usnesení č. 4: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 5: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedení rozpočtové změny č.
1/2018 a 2/2018. Informace o RO č. 1 byla řádně zaslána obcím ke zveřejnění na úředních
deskách. Informace o RO č. 2 bude rozeslána v následujících dnech.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
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6/
Výjezdní zasedání rady MSV v Lokti
Ing. Bednář, který již dříve navrhl zorganizovat v Lokti výjezdní zasedání rady MSV,
informoval o přípravách této akce.
Usnesení č. 6: Rada svazku souhlasí s uspořádáním výjezdního zasedání MSV v Lokti u
příležitosti koncertu Beatová síň slávy konaného dne 26.5.2018. Tato akce bude
zorganizována společně starosty Ing. Z. Bednářem a J. Pickou, ten zajistí pozvánky. Rada
uvolňuje na občerstvení částku 5.000 Kč. Rada souhlasí, aby na jednání byli pozvání i
všichni další starostové ORP Sokolov a Kraslice.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
7/

Informace, různé

7.1 Na MSV se obrátilo saské město Bad Lobenstein s návrhem a žádostí býti pro ně
partnerem přeshraničního projektu na síťování obcí. Obsahem projektu by bylo např:
 Studijní cesty/exkurze – vždy pro ca. 10 -15 osob za partnera, akce 1-2 denní. 1 x
ročně v ČR, 1 x ročně se pojede do Německa na dvoudenní setkání.
 Setkání pracovních skupin – 4 x ročně v ČR, dalších 4 ročně v DE se budeme
účastnit. Účastníky budou úředníci městských a obecních úřadů – různé odbory dle
projednávaných témat. Znalost jazyka není nutná, bude vždy přítomen tlumočník.
 Aktivity kulturní:
o Sokolovské kulturní září – podpora kulturních akcí s průmyslovou tématikou
pod jednotnou hlavičkou a společnou propagací. Umožnilo by udržitelnost
aktivity i v budoucnu.
 Aktivity škol:
o Gastronomická přehlídka – 3 x za projekt, přehlídka gastronomických
krajových a národních specialit (se zapojením středních škol).
 Sport:
o V rámci síťování a setkávání pracovních skupin bude proveden průzkum
potenciálu tzv. malých sportů a jejich využití na venkově. Závěry budou
ověřeny v praxi formou pilotního turnaje, na základě doporučení bude
nakoupeno sportovní vybavení.
 Jazykové kurzy – bude součástí exkurze
 Brožura: bude obsahovat česko-německý slovník základních frází pro úředníky,
srovnání systému fungování samosprávy v ČR a Německu. Brožura je požadovaným
výstupem projektu a její obsah odsouhlasen ŘO.
Usnesení č. 7: Rada svazku souhlasí s podáním výše představeného přeshraničního projektu
a pověřuje předsedu ke všem krokům nezbytným pro ujasnění znění a následně podání
žádosti. Předpokládaná velikost projektu 180 tis Eur, dotace ve výši 90%. Rada odsouhlasila
zpracovatele žádosti firmu ABRI s.r.o. za částku 69.000,- Kč + DPH.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
7.2 Manažer informoval radu o probíhající přípravě dalšího ročníku Regionální značky
Sokolovsko. I letos je třeba schválit upravená pravidla.
Usnesení č. 8: Rada svazku souhlasí s pravidly pro udělování a užívání značky pro rok
2018.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
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7.3 Manažer připomněl školení pro obce na téma VŘ, které se uskuteční 10.4.18 na Statku
Bernard. Obsahem školení bude: „Nejčastější pochybení v zakázkách malého rozsahu“ a
„Benefity nového zákona“ (tj. co lze ze zákona použít i u VZMR + vnitřní směrnice).
7.4 Bude podána opakovaná žádost o dotaci na pořízení kompostérů a štěpkovačů pro
členské obce.
Usnesení č. 9: Rada svazku souhlasí s podáním opakované žádosti o dotaci na pořízení
kompostérů a štěpkovačů pro členské obce z výzvy 103. OPŽP. Opakovanou žádost
zpracuje firma ABRI za 38.000,- Kč + DPH. Rada pověřuje předsedu k podpisu nových
smluv alikvotně ke smlouvám, které se týkaly stejného předmětu, výzva 68.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
7.5 Manažer informoval o zájmu německé strany uskutečnit projekt této anotace:


Název: Dlouhá noc vědy v Bad Lobensteinu. Projekt je financován z Fondu malých
projektů ČR – Sasko.
 Partnerem na německé straně a zároveň vedoucím partnerem je město Bad
Lobenstein, které nese veškeré náklady projektu (i za české účastníky).
 Mikroregion by byl partnerem bez finanční spoluúčasti, jeho úkolem bude vyslat na
Noc vědců zástupce z Karlovarského kraje (studenty, děti ze zájmových kroužků,
zástupce obcí nebo podniků).
 Českým účastníkům budou proplaceny náklady na dopravu, bude pro ně na místě
zajištěno občerstvení a tlumočník.
 Projekt je přípravným a startovacím projektem budoucího velkého projektu Síťování
spolupráce mezi obcemi v regionu Euregio Egrensis
 Obsah projektu: Ve městě Bad Lobenstein a jeho okolí se na několika místech
budou prezentovat místní průmyslové podniky. Centrem dění bude kulturní dům
přímo v Bad Lobensteinu, kde bude i doprovodný kulturní program. Pro české
účastníky (přednostně školy) je zde nabídka k návštěvě této akce a zároveň možnost
vlastní prezentace.
Usnesení č. 10: Rada svazku souhlasí s účastí ve výše uvedeném projektu.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
7.6 Předseda svazku inicioval diskusi na téma společného postupu obcí Sokolovska
v souvislosti s plánovanou výstavbou testovacího polygonu BMW na území mikroregionu.
Pro optimální využití této velké příležitosti je třeba společný vstřícný postup nař. v oblasti
nabídky kvalitní školy pro děti zaměstnanců, kvalitní bydlení apod.
Usnesení č. 11: Rada svazku deklaruje společnou připravenost být partnerem pro příchod
BMW do regionu. Rada svazku pověřuje předsedu k zastupování MSV vůči partnerům a
apelovat na včasnou komunikaci s dotčenými obcemi.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
7.7. Manažer informoval o skutečnosti, že v regionu bude začátkem května probíhat
slavnostní křest medailonku významného českého fotografa Roberta Vano. Při této
příležitosti jeho manažerka požádala Mikroregion a sponzorský dar na uspořádání této akce.
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Usnesení č. 12: Rada svazku uvolňuje částku 3.000,- Kč na výše uvedené účely.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
7.8. Manažer informoval o rozrůstající se agendě spojenou s udělování značky Product of
Sokolovsko. Zároveň informoval o nabídce umístit na Statku Bernard trvalou expozici
nositelů této značky, případně účastníků soutěže o výrobek roku. S uvedenými skutečnostmi
jsou spojené zvýšené náklady na uspořádání a zajištění obou akcí.
Usnesení č. 13: Rada svazku souhlasí s navýšením odměny v rámci příkazní smlouvy č 2716 o 20.000,- Kč ročně + DPH a uvolňuje částku 19.000,- Kč + DPH na zajištění
dlouhodobé výstavy nositelů značky resp. účastníků soutěže.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
7.9 P. starosta Pokorný informoval o další chystané velké investici na území MSV na území
obce Hory. Bude se jednat o E-obchod, předpokládané investiční náklady 1 mld. Kč, 500
zaměstnanců a hotovo má být v roce 2022.
Příští řádné zasedání rady je plánováno do Vintířova.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Jan Picka
V Královském Poříčí 28.3.2018

……………
předseda svazku

