Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 19.3.2019
Dne 19.3.2019 se od 9.00 uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ
ve školící místnosti Statku Bernard v Královském Poříčí za účasti zástupců členských obcí a
manažera.
Přítomni: Patrik Pizinger, Ing. Miroslav Makovička, Lucie Hostašová, Ing. Mgr. Petr
Adamec, František Pešek, Miroslav Bouda, Ing. Věra Baumanová, Mgr. Jiří
Stehlík, Ing. Alfred Gebauer, Bc. Lenka Baštová, Bc. Jan Picka, Anna Klímová
Omluveni: Miloslav Matoušek, Miroslav Toncar, Marek Choc (návštěva prezidenta
republiky v obci)
Přítomné přivítal na půdě Statku Bernard Miroslav Makovička. Jednání řídil předseda
svazku, který konstatoval, že rada je usnášeníschopná.
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Úvod řádného 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 minulých usnesení
Projednání realizace běžících a nově schválených projektů, informace o přípravě
nových projektů.
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Informace, různé
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Kontrola usnesení z minulého zasedání
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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 bude naplněn při pořádání Dne Mikroregionu Sokolov – východ v září.
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 byla vyjednána významná sleva, obcím byly zaslány požadavky na
poskytnutí mimořádného příspěvku. Zatím se z důvodů využívání jiného systému nezúčastní
obce Vintířov, Nové Sedlo, Staré Sedlo.
Manažer zjistí do konce dubna stanoviska ostatních obcí.
Manažer bude do konce dubna informovat dodavatele.
Usnesení č. 1 ze 17.9.2018: Rada svazku ukládá předsedovi 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 splněn dnešním pracovním setkáním, které bude následovat po jednání rady.
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Usnesení č 10 ze 17.9.2018: Rada svazku ukládá manažerovi do března 2019 předložit radě
koncept dnů Mikroregionu Sokolov – východ.
Plnění: Akce byla projednána se starostou Lokte panem Adamcem, kdy bylo potvrzeno, že
akce bude uspořádána v rámci obnovované Svatováclavské pouti v září letošního roku. Při
společném setkání manažera a starosty byl nastíněn možný scénář soutěží. Tíha organizace
bude ležet na městě Loket, MSV pomůže finančně v rámci přeshraničního projektu
Spolupráce obcí. Celá akce bude navíc zařazena do programu Sokolovského kulturního září,
kde MSV zajišťuje společnou propagaci.
Usnesení č. 1: Rada svazku pověřuje předsedu postupovat při přípravě a organizování Dne
Mikroregionu Sokolov – východ v souladu s podanou informací. Součástí akce bude i
společenské setkání starostů MSV a okolních obcí.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Ostatní usnesení jsou splněna, nebo byla projednána v dalších bodech jednání rady.
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Projednání realizace běžících a nově schválených projektů, informace o
přípravě nových projektů.

Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ II, výzva 80
Samotné rozjetí projektu je naplánováno na 1.7.2019. Je škoda, že některé obce nevyužívají
možnosti zavedení, rozšíření a průběžnou aktualizaci systémů GIS. V rámci tohoto projektu
se nabízí pořízení dalších vrstev, pro obce jsou zajímavé např. komunikace, obecní mobiliář,
veřejné osvětlení, sítě a další. Využití GIS nabízí v uvedených oblastech podpořit obecní
systémy, přehled a pořádek a zároveň poskytnout i nástroj pro lepší informovanost občanů.
Momentální nepřihlášení se k aktualizaci systému ještě nic nepokazí, je možné, že obce ještě
svůj postoj přehodnotí a nabízené příležitosti plně využijí.
Usnesení č. 2: Rada svazku bere na vědomí informace o průběhu přípravy realizace
projektu.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis ( tzv. „Spolupráce obcí“)
Byl stanoven realizační tým, chystá se první setkání projektových partnerů.
Projekt je rovněž šancí pro podporu Sokolovského kulturního září a to včetně Dne MSV,
neomezuje již tuto akci jen na akce založené na průmyslové kultuře.
Na předfinancování projektu bylo požádáno o úvěr od KB, v pátek 15.3.2019 byla
podepsána smlouva o úvěru.
Usnesení č. 3: Rada svazku bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu a
souhlasí s postupem předsedy při realizaci projektu.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Cyklostezka Chodov – Nové Sedlo – Loket
O vydání souhlasu s umístěním stavby byl příslušný stavební úřad v Chodově požádán,
řízení bylo pro nedostatky projektové dokumentace přerušeno. Zdá se, že největší
komplikací při zajišťování technické připravenosti akce je značná nespolehlivost
projektantů, která nemá řešení díky naprostému nedostatku náhradních kapacit. Přestože
existuje reálná šance získat dotaci z IROP IPRU KV, právě tento stav se zpožďováním
přípravy tuto možnost ohrožuje.
Usnesení č. 4: Rada svazku bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Sdílení komunální techniky
MMR vyhlásilo dotační titul pro Mikroregiony na pořízení sdílené komunální techniky, rada
svazku odsouhlasila možnost podat žádost o dotaci. Pro rok 2019 ovšem ministerstvo na
uvedený dotační titul nevyčlenilo žádnou alokaci, to se předpokládá až koncem roku 2019,
resp. pro rok 2020. Po dalších konzultacích by se hodily vedle traktoru i např. výkonné
sekačky na trávu, zařízení na zušlechťování trávníků, nebo zařízení na čištění komunikací,
případně odstraňování plevele z dlažby.
Usnesení č. 5: Rada svazku bere na vědomí informace o možnostech dotací na sdílení
komunální techniky, ponechává v platnosti usnesení č. 9 z 12.12.2018 a rozšiřuje jej i na
další výše uvedené možnosti a to pro následující financemi naplněnou výzvu MMR.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Oprava lávky ve Starém Sedle:
Starosta Starého Sedla M. Toncar požádal MSV o pomoc při zajišťování technické
připravenosti rekonstrukce dnes značně poškozené lávky ve Starém Sedle přes řeku Ohři.
Lávka je důležitou spojnicí obce s páteřní cyklostezkou, ale zároveň i s areálem Michal,
horní částí Sokolova a také spojnicí páteřní cyklostezky se Slavkovským lesem. Manažer
zpracoval a chystá podání žádosti o dotaci na KK na pořízení projektové dokumentace,
náklady na dokumentaci a geodetická zaměření jsou 270 tis Kč + DPH. Obec Staré Sedlo
zajistí spolufinancování. Akci podpořil p. Picka s poukazem na to, že Sokolov byl úspěšný
v žádostech o dotaci s cyklostezkami do D. Rychnova a po „Chemičáku“ na Michal.
Usnesení č. 6: Rada svazku souhlasí s postupem při zajišťování technické připravenosti
rekonstrukce lávky ve Starém Sedle, pověřuje předsedu k podpisu žádosti o dotaci a
pověřuje jej ke všem krokům nezbytným k realizace projektové dokumentace.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Cyklostezka v Tisové:
Byla podána žádost o dotaci ze SFDI, výsledek žádosti se očekává v dubnu – květnu 2019.
Pokud bude žádost úspěšná, bude se jednat o historicky největší společný projekt v MSV.
Usnesení č. 7: Rada svazku bere na vědomí informaci o podané žádosti o dotaci na
cyklostezku v Tisové.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Projekt CE InduCCI (dříve PIONEERS):
Mikroregion Sokolov – uspěl s dalším svým projektem a to s mezinárodním projektem
InduCCI. Tento projekt je dalším z řady, kterým se na Sokolovsku zvedá téma průmyslové
kultury. Průmyslová kultura je celoevropsky považována za moderní a progresivní
rozvojový směr. V regionu KV bohužel bude mít možná větší podporu přímo v KV, kde se
chystá stálé zastoupení v prostorách bývalé vodárny. Tento projekt podporuje jak kraj KV,
tak i statutární město KV. I na tento náš projekt bude potřebovat MSV úvěr na
předfinancování a to ve výši 3 mil Kč. Takovýto úvěr se již neobejde bez ručení, to bylo
předjednání se starostou Starého Sedla panem M. Toncarem.
Usnesení č. 8: Rada svazku bere na vědomí informaci o projektu InduCCI a pověřuje
předsedu ke všem krokům potřebným pro úspěšnou realizaci projektu, v první fázi
k sestavení realizačního týmu a zajištění úvěru pro předfinancování projektu.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Kompostéry:
MSV uspěl po peripetiích a tvrdém boji s žádostí o dotaci pro zajištění kompostérů pro
občany některých svých obcí. V úvahu přichází 2 typy kompostérů, přičemž ten momentálně
dostupný má konstrukční nedostatek. Kvalitnější má dodací lhůty delší než 9 měsíců.
(Loket, Mírová, Dolní Rychnov, Královské Poříčí, Hory, Jenišov, Šabina).
Usnesení č. 9: Rada svazku odsouhlasila nákup kvalitnějších kompostérů i za cenu delších
dodacích lhůt. Rada dále ukládá manažerovi zajistit pro zapojené obce technickou pomoc
v poskytnutí vzoru výpůjční smlouvy a případně evidence kompostérů.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Centrum společných služeb:
Projekt úspěšně probíhá. SMO ČR bude projekt prodlužovat ovšem s výrazně větší
spoluúčastí. Na minulém zasedání rady svazku bylo dohodnuté prodloužení projektu za
podmínky, že všechny členské obce odsouhlasí mimořádný příspěvek na spolufinancování
projektu. Projekt mezi tím nabývá na byrokratické náročnosti a jeho prodlužování se
s ohledem na relativně vysokou spoluúčast nejeví jako efektivní. Mimořádný příspěvek
dosud neodsouhlasili obce Sokolov, Chodov, Lomnice.
Usnesení č. 10: Rada svazku odsouhlasila nepodílet se na dalším pokračování projektu za
podmínek zvýšené spoluúčasti na financování projektu. Rada ukládá manažerovi informovat
o tomto stanovisku obce.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Informace o hospodaření, rozpočtové změny

Výdaje probíhají podle rozpočtu a podle průběžně prováděných rozpočtových opatření.
Rozpočtová opatření byla včas odeslána obcím ke zveřejnění a to včetně podrobných
informací. Dále byly uvedené informace o stavech na účtech k 30.11.2018 a 28.2.2019.
Základní účet
Integrovaný projekt
Euro účet Shift-X
NB – Efektivní správa

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

751.817,91 Kč
117.722.74 Kč
2.927,84 EUR
20.298,85 Kč

Usnesení č. 11: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Předseda informoval o provedeném rozpočtovém opatření č. 9/18. Rozpočtové opatření bylo
včas zasláno obcím k vyvěšení na úředních deskách a řádně zdůvodněno. Jednalo se o
vyrovnání plánu na skutečnost. Dále předseda odsouhlasil RO č. 1/2019, které souvisí
s nově schváleným projektem „Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia
Egrensis“. Rozpočet se díky tomu navyšuje na výdajové straně o 1.289.000 Kč.
Usnesení č. 12: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedení rozpočtových opatření
č. 9/2018 a 1/2019.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
V minulých dnech probíhala kontrola hospodaření ze strany Karlovarského kraje. Kontrola
požádala o fotografické doložení, že informace o zveřejňování povinných dokumentů je
vyvěšena na fyzických úředních deskách všech členských obcí. Právě zveřejňování
dokumentů na úředních deskách obcí je největší zdroj případných připomínek, z pozice
managementu Mikroregionu je ovšem těžko řešitelné.
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Usnesení č. 13: Rada svazku bere na vědomí informace o probíhající kontrole hospodaření.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Informace, různé

Připravuje se další ročník soutěže o výrobek roku Sokolovska a udělení regionální značky.
Byly projednány aktualizovaná pravidla s tím, že se nebude v letošním roce vybírat
poplatek. Náklady na případné vymáhání poplatku jsou vyšší, než samotný poplatek.
Usnesení č. 14: Rada svazku souhlasí s aktualizovanými pravidly pro rok 2019.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Koncepce osvětlení:
V posledních letech se veřejnému osvětlení ve městech a obcích začíná věnovat větší
pozornost. Mezi hlavní důvody tohoto zájmu jsou jednak neuspokojivý stav veřejného
osvětlení, dále určitá příležitost na získání dotací a v neposlední řadě hledání úspor
finančních prostředků na provoz VO spolu s řešením jeho energetické náročnosti.
Skutečnost, že řada soustav veřejného osvětlení, hlavně v menších obcích, je na konci své
životnosti a že se na trhu objevily nové technické prostředky (světelné diody, řídicí
systémy), dávají šanci vybudovat nové moderní veřejné osvětlení, které bude vytvářet
vhodnou noční atmosféru odpovídající danému místu, při zajištění potřebné bezpečnosti
dopravy, osob a majetku, při omezení rušivých vlivů na okolní prostředí, při minimální
spotřebě elektrické energie a nákladech na provoz osvětlovací soustavy. Šancí na
naplánování přechodu k uspokojivému stavu je Koncepce osvětlení.
Usnesení č 15:
Rada ukládá manažerovi hledat případné dotační zdroje na tuto činnost. Zároveň pověřuje
předsedu ke všem potřebný krokům v případě, že se dotační možnost v mezidobí mezi
jednáními rady objeví a to včetně uzavření smlouvy s dodavatelem na zpracování žádosti.
V takové případě se pak provede dotazníkový průzkum zájmu v jednotlivých obcích.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Revolution train: Chodov, Nové Sedlo a Loket se zúčastní ve dnech 6. a 7.5. preventivní
protidrogové akce zvané Revolution train. Obce se na náklady ve výši 216.000 Kč složily a
je zastřešována Mikroregionem.
Usnesení č 16: Rada svazku bere na vědomí informace o této preventivní vzdělávací akci a
pověřuje předsedu k podpisu smlouvy s dodavatelem.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Příští řádné zasedání rady je plánováno do Lokte.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Ing. Alfred Gebauer
V Královském Poříčí 19.3.2019

……………
předseda svazku

