Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 28.6.2018
Dne 28.6.2018 se od 9.30 uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ
v malé zasedací místnosti OÚ Vintířov za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Patrik Pizinger, Ing. Miroslav Makovička, Michal Skýba, Ing. Věra Baumanová,
Miroslav Toncar, Jiří Ošecký, Milan Pokorný, Miloslav Matoušek, Ing. Zdeněk
Bednář (zastoupen plnou mocí M. Boudou), František Pešek, Miroslav Bouda,
Lenka Baštová
Omluveni: Jan Picka, Vladimíra Brujová, Anna Klímová
Přítomné přivítal na půdě OÚ Vintířov starosta obce pan Jiří Ošecký. 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:

6/
7/
8/

Úvod
Kontrola usnesení
Projekt Mikroregion Sokolov – východ kompostuje - opakování
Projekt OPZ „Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ“ –
informace o realizaci projektu a projekt II
Závěrečný účet za rok 2017, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017 a účetní
uzávěrka za rok 2017
Role Mikroregionu v případě příchodu velkého investora
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Informace, různé

2/

Kontrola usnesení z minulého zasedání

1/
2/
3/
4/
5/

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.
Dotace na tyto práce je zajištěná z projektu výzva 33 OPZ, bylo provedeno výběrové řízení a
podepsána smlouva s dodavatelem. Úkol splněn.
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.
Usnesení č. 2 z 28.3.2018: 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.
Plnění: Úkol splněn, probíhá vyhodnocení projektu.
Usnesení č. 6 z 28.3.2018: 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.
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Plnění: Úkol splněn, náklady na občerstvení nebyly zatím požadovány. Starostové akci
velice kladně hodnotili a ocenili organizační vklad starosty Lokte pana ing. Bednáře. Vznikl
nápad tradici dále rozvíjet a vytvořit dlouhodobější plán setkání.
Usnesení č. 7 28.3.2018: Rada svazku souhlasí s podáním výše představeného
přeshraničního projektu (s Bad Lobenstein ) 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.
Plnění: Úkol splněn, probíhá vyhodnocení.
Ostatní usnesení jsou splněna, nebo budou probírána v samostatných bodech.
3/

Projekt Mikroregion Sokolov – východ kompostuje - opakování

Ředitelem odboru odpadového hospodářství na SFŽP byl odsouhlasen výpočet a nastavení
indikátorů. Pro lepší bodový zisk bylo doporučeno přidat do projektu ještě jeden druh
odpadu - po prozkoumání odpadového hospodaření v zapojených obcích byl jako doplňkový
druh odpadu zvolen kov případně textil - s možností pořídit kontejner na některý z těchto
odpadů byly osloveny obce, které tyto kontejnery na veřejných místech zatím nemají - o
kontejnery na kov mají zájem obce Královské Poříčí a Dolní Rychnov, zájem o textil se
zjišťuje. Na základě komunikace s řídícím orgánem bude předsedou vybrán vhodný typ
doplňkového odpadu. WeAktualizovány data od obcí, průběžné konzultování projektu se SFŽP. Předpoklad
odevzdání žádosti. 7/2018.
Usnesení č. 1: Rada svazku bere na vědomí informace o přípravě a zpracování žádosti o
dotaci na projekt Mikroregion Sokolov – východ kompostuje.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/

Projekt OPZ „Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ“ –
informace o realizaci projektu a projekt II

Projekt je realizován dle předpokladů. Bylo provedeno školení na GIS, záleží nyní na
aktivitě obcí, jak bude prostředek využíván. MSV obdrželo zvýhodněnou nabídku na
průběžnou aktualizaci systému ve výši 1.000 Kč na obce a měsíc, celkem 86.000 Kč za rok
+ DPH.
Usnesení č. 2: Rada svazku bere na vědomí informace o realizaci projektu. Rada souhlasí se
společným zajišťováním aktualizace systémů 8 obcí. Rada svazku ukládá manažerovi
vyjednat s obcemi účast na společném postupu a u obcí, které se zapojí, zajistit smluvně
úhradu poplatku na aktualizaci systému.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Informace o pokračující projektu byla podána v kontrole usnesení.
5/

Závěrečný účet za rok 2017, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017 a
účetní uzávěrka za rok 2017

Rada svazku konstatuje, že nebyla splněna zákonná lhůta pro zveřejnění uvedených dokladů.
Proto je nezbytné po projednání další bodů programu jednání rady přerušit do 30.6. zajistit
zveřejnění uvedených dokumentů ještě do tohoto data a teprve pak tyto dokumenty znovu
projednat.
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Usnesení 3: Rada odročuje jednání o uvedených dokumentech do 30.6.2018
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/
Role Mikroregionu v případě příchodu velkého investora
Předseda rady informoval o aktivitách vedení Mikroregionu ve vztahu k BMW. Byl
vytvořen stručný materiál, který možnosti Mikroregionu představuje. Po jeho finalizace
bude k informaci zaslán členským obcím. V diskusi byla zmíněna nedostatečná komunikace
v regionu mezi jednotlivými klíčovými partnery. Byla zdůrazněna nezbytnost jednoho
koordinátora. Předseda informoval o jednání na KK. Odbor rozvoje KK je připraven pomoci
s vytvořením dopadové studie investice na region a KARP nabízí převzít odpovědnost za
využití outsourcingu firem z regionu.
Usnesení č. 4: Rada svazku bere na vědomí informaci o přípravě příchodu BMW.
Hlasování: Pro 11, 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 28.2.2017 a 31.5.2018.
Základní účet
Integrovaný projekt
Euro účet Shift-X
NB – Efektivní správa

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

412 865,46 Kč
868 274,74 Kč
2 948,78 Kč
2 184 588,95 Kč

Usnesení č. 5: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Předseda informoval o provedené rozpočtové změně č. 3. Ta se týkala příspěvku Lomnici
v rámci vratky z „Integrovaného projektu“, vrácení investiční dotace zpět MPSV a naopak
navýšení neinvestiční dotace v rámci projektu OPZ. Součástí je i převod z položky 4153 na
4116.
Usnesení č. 6: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedení rozpočtové změny č.
3/2018. Informace o RO č. 3 byla řádně zaslána obcím ke zveřejnění na úředních deskách.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
7/

Informace, různé

Byly projednány výsledky soutěže Tradiční výrobek roku, slavnostní předání ocenění vítězi
zajistí M. Makovička a A. Klímová na slavnostní akci v D. Rychnově tento víkend.
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Usnesení č. 7: Rada svazku přerušuje jednání rady do 30.6.2018 9.00. Pokračování
jednání rady se uskuteční na stejném místě, tj. na OÚ ve Vintířově s jediným bodem
programu Závěrečný účet za rok 2017, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok
2017 a účetní uzávěrka za rok 2017. Rada svazku ukládá manažerovi zajistit ještě dnes
zaslání pozvánky na přerušené jednání a zároveň požádat obce o zveřejnění
dokumentů k projednání do 30.6.18.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Projednání odloženého bodu bude v samostatném zápisu.
Příští řádné zasedání rady je plánováno do Hor.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Jiří Ošecký
V Královském Poříčí 28.6.2018

……………
předseda svazku

