Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 17.9.2018
Dne 17.9.2018 se od 9.00 uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ
v zasedací místnosti zastupitelstva MÚ Chodov za účasti zástupců členských obcí a
manažera.
Přítomni: Patrik Pizinger, Ing. Miroslav Makovička, Jiří Ošecký, Milan Pokorný, Miloslav
Matoušek, Ing. Zdeněk Bednář, František Pešek, Miroslav Bouda, Jan Picka,
Anna Klímová, Ing. Věra Baumanová
Omluveni: Lenka Baštová, Michal Skýba, Miroslav Toncar, Vladimíra Brujová
Přítomné přivítal na půdě MÚ Chodov starosta města a předseda Mikroregionu pan Patrik
Pizinger. 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:
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Úvod
Kontrola usnesení
Představení záměrů BMW v regionu, role obcí
Projekty cyklostezek – v Tisové a Chodov - Loket
Informace o hospodaření, rozpočtové změny, příprava rozpočtu 2019
Informace, různé, zhodnocení končícího volebního období

2/

Kontrola usnesení z minulého zasedání

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. Rada svazku souhlasí s přesunem úkolu do roku 2019.
Námět z jednání 28.6.2018: Rozvíjet tradici pravidelných setkání starostů okresu Sokolov a
vytvořit dlouhodobější plán setkání.
Usnesení č. 2 z 28.6.2018: Rada souhlasí se společným zajišťováním aktualizace systémů
(GIS) 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.
Plnění: Úkol trvá.
Ostatní usnesení jsou splněna, nebo budou probírána v samostatných bodech.
3/

Představení záměrů BMW v regionu, role obcí

Předseda svazku vysvětlil, proč se nakonec jednání nezúčastnil zástupce BMW (snaha
neangažovat se před komunálními volbami), ač to bylo původně plánované. Předseda
informoval přítomné o dosavadních jednáních. Snahou je, aby obce byly aktivním
účastníkem adaptace významné světové firmy v regionu tak, aby efekt investice byl pro
Sokolovsko co nejpozitivnější. S ohledem na jednotný postup investicí nejvíce ovlivněných
obcí by bylo vhodné vyjednat případné členství obce Dolní Novy v Mikroregion.
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Předseda informoval přítomné, že KK přislíbil pomoci zafinancovat studii řešící vstup takto
významného investora do regionu.
Usnesení č. 1: Rada svazku bere na vědomí informace předsedy a ukládá mu nadále
vyjednávat aktivní zapojení obcí do procesu adaptace firmy BMW v regionu. Rada svazku
ukládá předsedovi zajistit účast zástupce BMW na některém z dalších jednání rady. Rada
svazku ukládá předsedovi a manažerovi navštívit po ustavujícím jednání nového
zastupitelstva starostu obce Dolní Nivy a projednat s ním případné členství v Mikroregionu.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/

Projekty cyklostezek – v Tisové a Chodov - Loket

Cyklostezka v Tisové
Zapojené obce Šabina, Sokolov a Březová vyčlenili alikvotní část spolufinancování ve
svých rozpočtech. V letošním roce se ale neobjevila žádná možnost akci zrealizovat. Nově je
vyhlášená výzva ze SFDI. Za tímto účelem by bylo třeba zajistit aktualizaci projektové
dokumentace a rozpočtu.
Usnesení č. 2: Rada svazku ukládá manažerovi informovat obce o posunu záměrů a požádat
je s patřičným zdůvodněním o přesun prostředku do rozpočtu dalšího období.
Rada svazku ukládá manažerovi prověřit reálnost podání dotace a v případě kladného
výsledku rada svazku pověřuje předsedu zajistit aktualizaci dokumentace a rozpočtu a
externím dodavatelem zpracování žádosti o dotaci, cena za žádost 79.000 Kč + DPH.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Cyklostezka Chodov - Loket
V nejbližších dnech bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu.
V současné době manažer vyjednává projekční kapacity na zhotovení projektové
dokumentace pro stavební povolení. Projekt je komplikován tím, že na trase bude 7 mostků.
Město Chodov již zajišťuje na své náklady potřebná geodetická zaměření. Současný stav
technické připravenosti dává šanci na možnost požádat o dotaci z IPRU Karlovy Vary.
Usnesení č. 3: Rada svazku ukládá manažerovi vyjednat se zapojenými obcemi
spolufinancování projekčních prací další etapy.
Rada svazku ukládá manažerovi prověřit reálnost podání dotace a v případě kladného
výsledku rada svazku pověřuje předsedu zajistit externím dodavatelem zpracování žádosti o
dotaci do IPRU, cena za projektový záměr 39.000 Kč + DPH.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/

Informace o hospodaření, rozpočtové změny, příprava rozpočtu 2019

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 31.5.2018 a 31.8.2018.
Základní účet
Integrovaný projekt
Euro účet Shift-X
NB – Efektivní správa

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

Usnesení č. 4: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0

977 992,99 Kč
118 082,74 Kč
2 941,80 Kč
2 606 793,51 Kč
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Předseda informoval o provedené rozpočtové změně č. 4 (jednalo se o kurzový zisk, přesun
z položky mzdy na zdrav. a soc. poj. zaměstnavatele, přesun z organizačních nákladů na
nákup materiálu, a navýšení přijaté dotace z KK o 50.000) a rozpočtové změně č. 5 (jednalo
se o přesun položek v rámci navýšení zákonného pojištění 5038. Snížila se položka pro
služby v rámci projektů 5169).
Usnesení č. 5: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedení rozpočtových změn č. 4 a
5/2018. Obě informace o RO byly řádně zaslány obcím ke zveřejnění na úředních deskách.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Manažer informoval přítomné starosty o trvajících problémech s dodržováním lhůt
zveřejňování zasílaných dokumentů, i když pro DSO platí stejné lhůty, jako pro obec.
Starostové doporučují po volbách uskutečnit školení.
Rada svazku projednala způsob přípravy rozpočtu na rok 2019.
Usnesení č. 6: Rada svazku ukládá manažerovi zaslat obcím do konce listopadu 2018 návrh
rozpočtu MSV na rok 2019. Výše pravidelného příspěvku obcí se nebude měnit.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku projednala informaci o darech poskytnutých v rámci schváleného rozpočtu.
Usnesení č. 7: Rada svazku schvaluje postup předsedy při poskytnutí daru Krajskému
sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. ve výši 250.000,- Kč a Městskému domu kultury
Sokolov na akci Kam po Sokolovsku ve výši 70.800,- Kč.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Informace, různé

Protidrogový vlak: Členové rady byli před časem informování o možnosti využít pro své
školy preventivní výukový program tzv. protidrogového vlaku. P. Picka dopředu
informoval, že i město Sokolov této možnosti využívá a on osobně jej považuje za účinný
nástroj protidrogové prevence. Obce Nové Sedlo a Loket mají o tuto aktivitu zájem a zajistí
její financování pro druhý den zastávky v Chodově, které činí 108.000 Kč.
Usnesení č 8: Rada ukládá manažerovi požádat obce Loket a Nové Sedlo o příspěvek ve
výši 54.000 Kč. Obě obce zajistí na své náklady dopravu.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
CSS: SMO připravuje z důvodů dobrých zkušeností s projektem jeho prodloužení za
podmínky max 50%-tního spolufinancování ze strany mikroregionů. MSV se k tomuto
prodloužení zatím nezávazně přihlásil.
Usnesení č 9: Rada svazku souhlasí s případným prodloužením projektu a ukládá
předsedovi podniknout všechny k tomu potřebné kroky.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Strategie Mikroregionu Sokolov – východ: Manažer informoval o ukončení prací na nové
strategii Mikroregionu Sokolov – východ, která byla zpracována v rámci projektu OPZ
výzva 33 Efektivní veřejná zpráva v MSV. Rada se s novu strategií seznámila a doporučila
doplnit bod o pořádání dnů Mikroregionu. Rada dokument schválila a zároveň požádala o
zaslání doplněné verze.
Rada svazku projednala návrh pořádat od září 2019 pravidelně „Den Mikroregionu Sokolov
– východ“. Akce by byla putovní a byla by založená na soutěžích mezi různými týmy
z členských obcí. Jedna ze soutěží by měla být na kulinářské téma.
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Usnesení č 10: Rada svazku schvaluje novou strategii Mikroregionu Sokolov - východ po
doplnění a ukládá manažerovi do 5 pracovních dnů zaslat elektronicky konečnou verzi
členům rady.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č 11: Rada svazku ukládá manažerovi do března 2019 předložit radě koncept dnů
Mikroregionu Sokolov – východ.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Zhodnocení volebního období: Předseda MSV připomněl několik stěžejních skutečností
právě končícího volebního období
- Krizovou situaci hned na začátku, která byla způsobená odmítnutím poskytnout již
schválenou dotaci ROP. Pozitivním výstupem tehdejší situace bylo uvědomění si
zastupitelů obcí, že Mikroregion Sokolov – východ dělá spoustu užitečné práce a
byla by škoda ohrožovat jeho existenci.
- Stabilizace situace v MSV po té, co se podařilo obhájit stanovisko Mikroregionu vůči
orgánům ROP a odmítnutou dotaci nakonec získat.
- Stabilizovaná situace MSV se pak promítla do opětovné dotační činnosti. Podařilo se
získat dotaci na projekt Efektivní veřejná správa, funguje Centrum společných
služeb. V současné době jsou ve hře další žádosti, např. Efektivní veřejná správa II,
MSV kompostuje, přeshraniční projekty na spolupráci obcí, nebo příprava výstavby
3 cyklostezek.
- Vypracování nové strategie, která bude odrazovým můstkem pro činnost MSV na
další volební období.
- Mikroregion je vhodnou platformou pro spolupráci obcí ve vztahu k velkému
investorovi – BMW.
Předseda poděkoval členům rady za spolupráci a popřál hodně úspěchů ve volbách.
Příští řádné zasedání rady je plánováno do Hor.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Ing. Věra Baumanová
V Královském Poříčí 17.9.2018

……………
předseda svazku

