Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 12.12.2018
Dne 12.12.2018 se od 9.00 uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov –
východ v salonku restaurace Pod Kaštanem, Hory za účasti zástupců členských obcí a
manažera.
Přítomni: Patrik Pizinger, Ing. Miroslav Makovička, Marek Choc, Lucie Hostašová (od
9.45), Karel Špecián, Miloslav Matoušek (od 9.30), Ing. Mgr. Petr Adamec,
František Pešek, Miroslav Bouda, Ing. Věra Baumanová, Mgr. Jiří Stehlík, Ing.
Alfred Gebauer, Miroslav Toncar
Omluveni: Lenka Baštová, Jan Picka, Anna Klímová
Přítomné přivítal na půdě katastru obce Hory místostarosta pan Karel Špecián. Jednání řídil
předseda svazku, který konstatoval, že rada je usnášeníschopná.
1/
Představení činnosti CSS
Na úvod jednání proběhlo dnes již pravidelné představení činnosti Centra společných
služeb, které je provozováno ve spolupráci se SMO ČR.
Usnesení 1: Rada svazku bere na vědomí informace o činnosti CSS.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
2/
Úvod řádného 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/
8/
9/

Představení činnosti CSS
Úvod řádného jednání
Kontrola usnesení
Volba předsedy a místopředsedy Mikroregionu
Rozpočet na rok 2019 a rozpočtové výhledy na roky 2020 a 2021
Připravované a realizované projekty
Informace z aktualizované strategie rozvoje Mikroregionu
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Informace, různé

Předseda uvedl, že po letošních volbách má 6 členských obcí Mikroregionu nové starosty
(tky). Jedná se o velkou generační obměnu. Předseda popřál novým představitelů obcí
mnoho úspěchů v jejich práci a vyjádřil přesvědčení, že Mikroregion bude i nadále
navazovat na úspěšnou činnost z minulých let.
3/
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.
Plnění: Úkol trvá.
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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: S dodavatelem vyjednána významná sleva, obcím zaslány požadavky na poskytnutí
mimořádného příspěvku. Po potvrzení příspěvků bude podepsána smlouva s dodavatelem.
Zatím se z důvodů využívání jiného systému nezúčastní obce Vintířov a Nové Sedlo.
Usnesení č. 1 ze 17.9.2018: 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.
Plnění: Úkol trvá. Předseda v ledu či únoru 2019 zajistí v některé z nejvíce dotčených obcí
společnou schůzku s kompetentními osobami od BMW, neboť aktuální informace v obcích
stále chybí.
Usnesení č. 2 ze 17.9.2018: (Cyklostezka Tisová) Rada svazku ukládá manažerovi
informovat obce o posunu záměrů a požádat je s patřičným zdůvodněním o přesun
prostředku do rozpočtu dalšího období.
Plnění: Splněno
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.
Plnění: Splněno, žádost podána.
V souvislosti s žádostí bylo nutné aktualizovat projektovou dokumentaci a rozpočet, cena
byla 77.319 + DPH, tj 93.556 Kč včetně DPH. Práci provedla firma Pontika s.r.o., Karlovy
Vary.
Usnesení č. 2: Rada svazku souhlasí s postupem předsedy při zajišťování žádosti o dotaci na
výstavbu cyklostezky.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 3 ze 17.9.2018: (Cyklostezka Chodov, Nové Sedlo, Loket): Rada svazku ukládá
manažerovi vyjednat se zapojenými obcemi spolufinancování projekčních prací další etapy.
Plnění: Stanovena průzkumem možných dodavatelů cena za projekční práce, obce požádány
o pokrytí nákladů mimořádnými příspěvky v rozpočtu roku 2019. Všechny obce mají
požadované částky zahrnuté ve svém rozpočtu pro rok 2019.
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.
Plnění: Díky problémům s majitelem jednoho z dotčených pozemků nebylo možné zaručit
splnění požadovaných podmínek, proto o dotaci nebylo požádáno.
Usnesení č 7 ze 17.9.2018: (Protidrogový vlak) Rada ukládá manažerovi požádat obce
Loket a Nové Sedlo o příspěvek ve výši 54.000 Kč. Obě obce zajistí na své náklady
dopravu.
Plnění: Úkol splněn, obce byly požádány, obě obce mají náklad zahrnutý do rozpočtu roku
2019.
Usnesení č 10 ze 17.9.2018: Rada svazku ukládá manažerovi do března 2019 předložit radě
koncept dnů Mikroregionu Sokolov – východ.
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Plnění: Úkol trvá. O organizování akce v roce 2019 projevil zájem starosta Lokte pan
Adamec v rámci obnovované Svatováclavské pouti. Definitivní stanovisko sdělí do 14 dnů.
Usnesení č. 3: Rada svazku souhlasí, aby pořadatelem kulturně společenské akce „Den
Mikroregionu Sokolov – východ“ byl Loket, případně ukládá manažerovi dohodnout účast
s jinou obcí.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Ostatní usnesení jsou splněna, nebo budou probírána v samostatných bodech.
4/
Volba předsedy a místopředsedy Mikroregionu
Jak je již tradicí v Mikroregionu Sokolov – východ, provádí se vždy po komunálních
volbách volba či převolba orgánů Mikroregionu Sokolov - východ. S ohledem na dobré
výsledky Mikroregionu v minulém období bylo do funkcí navrženo stávající vedení, tj. aby
byl předsedou svazku Patrik Pizinger a místopředsedou Jan Picka.
Bylo konstatováno, že kontrolní orgán zůstane ve stávajícím složení a není třeba jej
doplňovat nebo měnit.
Usnesení 4: Rada svazku zvolila do funkce předsedy svazku pana Patrika Pizingera a za
místopředsedu pana Jana Picku.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 1
5/
Rozpočet na rok 2019 a rozpočtové výhledy na roky 2020 a 2021
Předsedající konstatoval, že návrh rozpočtu na rok 2019 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. S ohledem na prodlužování
projektu „Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ“, což bylo rozhodnuto
v posledních dnech, je třeba navýšit výdaje rozpočtu roku 2019 o částku 403.000 Kč. Jedná
se o studii cyklostezky Loket – Chodov ve výši 343.000 Kč a mzdy jako nepřímý náklad ve
výši 60.000 Kč.
Usnesení č. 5: Rada svazku schvaluje rozpočet na rok 2019 po navýšení výdajů o 403.000
Kč oproti návrhu na realizaci projektu „Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov –
východ“ a rozpočtové výhledy na roky 2020 a 2021.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/
Připravované a realizované projekty
Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ II.
Minulý týden byl zveřejněn seznam úspěšných projektů, projekt Mikroregionu je mezi nimi.
Hlavními aktivitami projektu jsou:
-

Rozšíření využití GIS v členských obcích o další vrstvy
Aktualizace strategií členských obcí po roce 2020
Studie proveditelnosti ÚSES v MSV (ve vazbě na využitelnost v OPŽP)
Strategie rozvoje malých sportů v MSV (ve vazbě na realizaci dále uvedeného
projektu)
Vzdělávací akce pro členy zastupitelstev a pracovníky úřadů
Pořízení interaktivních (elektronických) desek pro 9 obcí
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Usnesení č. 6: Rada svazku pověřuje předsedu k vytvoření realizačního týmu projektu,
k zajištění výběru dodavatelů projektu, k podpisu všech potřebných dokumentů a ke všem
dalším úkonům potřebným pro realizaci projektu Efektivní veřejná správa v Mikroregionu
Sokolov – východ II.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis
Minulý týden Řídící orgán programu česko-saské spolupráce rozhodl o schválení projektu.
Součástí projektu bude čilá výměna zkušeností s partnery ze SRN, projekt bude i dobrou
příležitostí k procvičení německého jazyka. Předseda vyzval členské obce k aktivní účasti
v projektu. Hlavními aktivitami projektu jsou:
-

3x Kulturní program Kulturní září na Sokolovsku
3x Kulturní program – Přehlídka regionální kuchyně
Materiální vybavení pro uvedené kulturní akce
Sportovní setkání
Jazykový kurz
Řada pracovních setkání s partnery

Usnesení č. 7: Rada svazku pověřuje předsedu k vytvoření realizačního týmu projektu,
k zajištění výběru dodavatelů projektu, k podpisu všech potřebných dokumentů a ke všem
dalším úkonům potřebným pro realizaci projektu Nové cesty komunální spolupráce
v prostoru Euregia Egrensis a to včetně případného úvěru na předfinancování projektu.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Cyklostezka Chodov – Nové Sedlo – Loket
Jak bylo již konstatováno, projednání územního rozhodnutí komplikuje vlastník jednoho
z dotčených pozemků. Vlastník nekomunikuje, nedaří se jej kontaktovat. Bylo navrženo
prodloužení smlouvy na požádání o vydání územního rozhodnutí této liniová a tudíž dosti
komplikovaná stavby.
Usnesení č. 8: Rada svazku schvaluje prodloužení předmětné smlouvy nejpozději do
31.12.2018 a pověřuje předsedu k podpisu dodatku smlouvy.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Sdílení komunální techniky
MMR vyhlásilo dotační titul pro Mikroregiony na pořízení sdílené komunální techniky
s max. výší dotace 1 mil Kč. Na základě dosavadních zkušeností by se v Mikroregionu hodil
především pro menší obce velký traktor s tím, že by mohl být provozován a udržován
sociálním podnikem.
Usnesení č. 9: Rada svazku souhlasí s podáním žádosti o dotaci na pořízení společného
traktoru, prostředek by provozoval a udržoval soukromý sociální podnik a to vše za
předpokladu, že dotační titul bude v roce 2019 funkční.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
7/
Informace z aktualizované strategie rozvoje Mikroregionu
Manažer připomněl členům rady hlavní body nové strategie Mikroregionu, která byla
schválená na minulém zasedání. O seznamu hlavních bodů bylo dále diskutováno,
především o otázce případného rozšiřování svazku.
Usnesení č. 10: Rada ukládá manažerovi zaslat na obce s novým vedením schválenou
strategii.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
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8/

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 31.8.2018 a 30.11.2018.
Základní účet
Integrovaný projekt
Euro účet Shift-X
NB – Efektivní správa

977 992,99 Kč
118 082,74 Kč
2 941,80 Eur
2 606 793,51 Kč

875 260,48 Kč
117 902,74 Kč
2 934,84 Eur
1 360 330,65 Kč

Usnesení č. 11: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Předseda informoval o provedené rozpočtové změně č. 6, 7 a 8. Rozpočtové změny byly
(resp. u 8/2018 budou) včas zaslány obcím k vyvěšení na úředních deskách a řádně
zdůvodněné.
Usnesení č. 12: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedení rozpočtových změn č.
6, 7 a 8/2018.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
V listopadu se uskutečnilo setkání kontrolního orgánu MSV. Přítomní členové kontrolního
orgánu provedli namátkovou kontrolu hospodaření za 1-10 roku 2018 a to v částech vedení
účetnictví a pohyby na účtech. Kontrolní orgán konstatoval, že v předložených dokladech
neshledal žádné závady. Členové kontrolního orgánu se seznámili dále s průběžnou zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 provedenou KK. Kontrolní orgán
neshledal žádné pochybení a doporučuje radě svazku vzít zprávu na vědomí bez přijímání
opatření.
Usnesení č. 13: Rada se seznámila se zprávou kontrolního orgánu, kterou vzala na vědomí.
Rada vzala na vědomí i zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
provedenou KK a nepřijímá s ohledem na výsledek žádná opatření.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Vnitřní kontrolou byla zjištěna nepřesnost v zápise z 28.3.2018, který se týkal uzavření
smlouvy s Ivou Kalátovou, která zpracovávala (úspěšnou) žádost o dotaci na projekt
Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ II. V zápise se u ceny neuvedlo,
že se jedná o cenu bez DPH.
Usnesení č. 14: Rada svazku revokuje své usnesení č. 2 z 28.3.2018 s tím, že cena je
48.000,- Kč + DPH.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
9/
Informace, různé
U příležitosti realizace projektu Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ
byla vypracována a schválena příloha č. 1 k vnitřní směrnici Archivace dokladů.
Usnesení č 15: Rada svazku schvaluje postup předsedy při uzavírání výše uvedeného
přílohy vnitřní směrnice.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Rada svazku projednala způsob likvidace majetku nepoužitelného z důvodu opotřebení
v souvislosti s právě připravovanými inventurami. Jedná se o:
Pořadové
číslo

Inventární
číslo

1.
2.
3.
4.

DDHM_2014/002
DDHM_2014/003
DDHM 2010001
DDHM 2007001

5.
6.

DDHM 2007005
DDHM 2007006

Název
Roll up SHIFT-X Regionální značka
Reklamní banner 40x40
Notebook Acer Aspire 7540G
Tabule – výst. panely 20 ks Konference
Stojan malířský Picasso 10 ks
Stojan malířský Goya 10 ks

Celkem:

Množ Pořizovací Celkem Kč
ství cena za MJ
ks
Kč

Rok
poř.

2
8
1
20

33.880,2.904,14.400,119.000,-

33.880,2.904,14.400,119.000,-

2014
2014
2010
2007

10
10

12.155,85
16.939,65

12.155,85
16.939,65

2007
2007

199.279,50

Usnesení č 16: Rada svazku pověřuje předsedu vyřadit uvedený nepoužitelný DHM
k 30.11.2018.
Předseda svazku informoval o dopisu ze SMO ČR, kterým je Mikroregion Sokolov –
východ vyzýván k účasti na prodloužení projektu Centra společných služeb. V rámci tohoto
prodloužení se předpokládá 40%tní účast na projektu, což pro MSV znamená navýšení
nákladů v roce 2019 o cca 200 tis. Kč. S takovouto částkou rozpočet MSV nepočítá a není
již ani možné použít na její krytí rezervy z minulých let. Byla proto diskutována otázka
mimořádného příspěvku na pokrytí uvedených nákladů.
Usnesení č 17: Rada svazku ukládá manažerovi požádat obce o mimořádný příspěvek na
zajištění projektu. Teprve po projednání žádosti o tento mimořádný příspěvek v členských
obcích bude rozhodnuto o tom, jestli se Mikroregion Sokolov – východ prodloužení projektu
zúčastní.
Rada svazku ukládá manažerovi informovat o tomto postupu SMO ČR.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0

Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0

Příští řádné zasedání rady je plánováno do Lokte.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Lucie Hostašová
V Královském Poříčí 12.12.2018

……………
předseda svazku

