Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 13.6.2019
Dne 13.6.2019 se od 9.00 uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ
v zasedacím sále historické radnice města Loket za účasti zástupců členských obcí a
manažera.
Přítomni: Patrik Pizinger, Ing. Miroslav Makovička, Ing. Mgr. Petr Adamec, František
Pešek, Miroslav Bouda, Ing. Věra Baumanová, Kateřina Hrabě, Ing. Alfred
Gebauer, Miroslav Toncar, Marek Choc
Omluveni: Bc. Lenka Baštová, Anna Klímová
Neomluveni: Bc. Jan Picka, Miloslav Matoušek, Lucie Hostašová
Přítomné přivítal na půdě města Lokte starosta Ing. Mgr. Petr Adamec. Jednání řídil
předseda svazku, který konstatoval, že rada je usnášeníschopná.
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Představení činnosti CSS, zajištění činnosti v době udržitelnosti.

Bc. Hůrková a Mgr. Tomín představili činnost CSS za poslední půlrok. Účastníci byli
obeznámeni s ukončením činnosti centra k 30.6.2019 a zajištěním udržitelnosti v délce 13
měsíců. Činnost CSS bude v době udržitelnosti zajišťovat Mgr. Tomín a Ing. Makovička,
každý stejným dílem.
Usnesení č. 1: Rada svazku souhlasí s uvedeným postupem a pověřuje předsedu k podpisu
příslušných smluv a dokumentů.
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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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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. Po kapacitních odkladech je možné práce zahájit a do podzimu dokončit.
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:
Manažer zjistí do konce dubna stanoviska ostatních obcí. Většina obcí až na Šabinu odmítla
finančně podporovat. - Splněno
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Manažer bude do konce dubna informovat dodavatele. - Splněno
Úkol splněn. Ovšem nezájem obcí zapojit se do systému komplikuje realizaci následného
projektu OPZ z výzvy 80.
Usnesení č. 1 z 19.3.2019: 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.
Plnění: Dny MSV – viz dále.
Setkání starostů členové rady nepovažují momentálně za prioritu, bude řešeno dle potřeby a
hlavně případného zájmu některé z obcí setkání uspořádat. Na řadě by mohla být Březová.
Usnesení č. 6 z 19.3.2019: 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 realizaci projektové dokumentace.
Plnění: Žádost byla podána, zatím neznáme výsledek. Stále se jeví jako možná
nepřekonatelný problém zajištění projektanta mostaře.
Usnesení č 15 z 19.3.2019:
Rada ukládá manažerovi hledat případné dotační zdroje na tuto činnost (koncepce
osvětlení). 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 takovém případě se pak provede dotazníkový
průzkum zájmu v jednotlivých obcích.
Plnění: Analýzou podkladů a zjišťováním cenových relací bylo zjištěno, že by náklady pro
MSV přesahovali 5 mil Kč. Za těchto okolností bylo rozhodnuto od záměru upustit.
Usnesení č 16 z 19.3.2019: Rada svazku bere na vědomí informace o této preventivní
vzdělávací akci (Revolution train ) a pověřuje předsedu k podpisu smlouvy s dodavatelem.
Plnění: Akce proběhla ke všeobecné spokojenosti, úkol splněn. Předseda poděkoval
organizátorům a zapojeným obcím a informoval o tom, že před další zastávkou
protidrogového vlaku bude min. roční přestávka.
Ostatní usnesení jsou splněna, nebo byla projednána podrobněji v dalších bodech jednání
rady.
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Informace o běžících projektech, projednání náležitostí projektů.

MSV v současné době realizuje 8 dotovaných projektů.
Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ II, výzva 80
Samotné rozjetí projektu je naplánováno na 1.7.2019, vytváří se tým a připravuje se
realizace projektu.
Jedním z prvních kroků bude nákup elektronických úředních desek pro většinu členských
obcí.
Usnesení č. 1: Rada svazku pověřuje předsedu ke všem potřebným krokům spojeným
s realizací projektu, zejména k sestavení realizačního týmu a bere na vědomí informace o
průběhu přípravy projektu.
Rada svazku ukládá členským obcím poskytnout informace potřebné pro pořízení
elektronické úřední desky.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis (tzv. „Spolupráce obcí“)
Uskutečnilo se první setkání projektových partnerů a jejich zástupců. Bohužel se tohoto
setkání uskutečněného v našem regionu zúčastnilo více lidí z Německa, než od nás,
zastoupení obcí bylo chabé (jen Chodov, Loket, Březová). Byla prodiskutována pasivita
obcí. Další část projektu se uskuteční 24. a 25.6. v Bad Lobenstein.
Usnesení č. 2: Rada svazku bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu. Rada
ukládá svým členským obcím projednat ve svých orgánem větší využití příležitostí, které
projekt skýtá.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Cyklostezka Chodov – Nové Sedlo – Loket
Stále trvá přerušení řízení o vydání územního rozhodnutí. Zajišťují se další stanoviska
zapojených institucí. Stále je reálné stihnout podání žádosti na realizaci z IPRU KV. Část
prací je ještě součástí výzvy 33 OPZ, část je hrazena z rozpočtu zapojených obcí (Chodov,
N. Sedlo, Loket). Manažer upozornil na to, že je třeba hlídat stavby, které by s akcí
kolidovali a nedovolit např. zcizení pozemků třetím osobám!!
Usnesení č. 3: Rada svazku bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Oprava lávky ve Starém Sedle:
Řešeno v kontrole úkolů.
Cyklostezka v Tisové:
Před nedávnem jsme se dozvěděli, že žádost nebyla úspěšná z důvodů chyb v projektové
dokumentaci. Nejzávažnější výtka se týkala šířky budované lávky. Podle posudku se
požaduje min 2,5 m. To považujeme za nesmysl (nyní plánujeme 1,5 m), který by znamenal
několikanásobné zdražení stavby. Chystáme se konzultovat na SFDI a teprve pak
rozhodnout o dalším postupu. Rádi bychom opravenou a doplněnou žádost podali znovu.
V takovém případě požádáme obce o přesun prostředků do dalšího roku.
Usnesení č. 4: Rada svazku bere na vědomí informaci o cyklostezce v Tisové a ukládá
manažerovi informovat obce.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Projekt CE InduCCI:
Projekt byl zahájen a byl sestaven realizační tým. Příští týden se uskuteční v italské Padově
první setkání mezinárodního konsorcia partnerů. Aktivity v projektu váží na celkovou snahu
řešit dobu pouhelnou na Sokolovsku, náměty na připravované projekty byly podány na kraj.
Na předfinancování projektu potřebujeme úvěr, ten byl zatím odmítnut pro dodatečnou a pro
nás nepřijatelnou změnu podmínek, které znamenaly, že bychom nepokryli celý rozsah
projektu.
Usnesení č. 5: Rada svazku bere na vědomí informaci o projektu InduCCI.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0

Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Kompostéry:
(Podrobnější informace v části CSS.) MSV zahájil výběr kompostérů dle specifikace,
výběrové řízení se v současné době dokončuje. Kompostéry a ostatní věci budou dodány do
obcí Loket, Mírová, Dolní Rychnov, Královské Poříčí, Hory, Jenišov, Šabina v průběhu
letošní zimy.
Usnesení č. 6: Rada svazku bere na vědomí informace o realizaci projektu. Úkol
manažerovi zajistit pro zapojené obce technickou pomoc v poskytnutí vzoru výpůjční
smlouvy a případně evidence kompostérů trvá.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Centrum společných služeb:
Informace podána v bodě 1. dnešního setkání.
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Závěrečný účet za rok 2018, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018 a
účetní uzávěrka za rok 2018

Rada svazku projednala Závěrečný účet svazku za rok 2018 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2018, která uvádí, že „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Usnesení 7: Rada souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2018, schvaluje Závěrečný
účet svazku obcí Mikroregion Sokolov východ za rok 2018 a to bez výhrad a bere na
vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018. Rada svazku nepřijímá
k uvedeným materiálům žádná nápravná opatření.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku projednala účetní závěrku za rok 2018, která se skládá z výkazu zisků a ztrát,
z rozvahy, přílohy, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu
(nerelevantní).
Usnesení 8: Rada svazku schvaluje účetní závěrku Mikroregion Sokolov – východ
sestavenou k 31.12.2018.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Dny Mikroregionu Sokolov – východ 2019 v Lokti

Usnesením č 10 ze 17.9.2018 rada svazku uložila manažerovi do března 2019 předložit radě
koncept dnů Mikroregionu Sokolov – východ.
Plnění: Proběhla další schůzka se starostou Lokte panem Adamcem, kdy byla akce
upřesněna. Z hlediska financování si Loket vystačí svým projektem z přeshraniční
spolupráce. S ohledem na omezené kapacity MSV tíha organizace bude ležet vždy na
pořádající obci. Z tohoto důvodu a kvůli již tak rozsáhlému programu hlavní akce byla
pořadatelem účast obcí omezena na Kulinářskou soutěž: Polévka (50 porcí) + sladké
(ekvivalent 50 ks buchet)
Vítěz soutěže dostane koš regionálních produktů
Manažer vytvoří propozice soutěže. Stánky dodá Loket. MSV se pokusí zajistit plynem
ohřívané gastronádoby. Várnice si zajistí obce.
Předseda omluvil Chodov, který ve stejný den pořádá oslavu 125 let založení města
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Usnesení č. 9: Rada svazku ukládá členům rady sestavit soutěžní družstva a nahlásit
manažerovi nejpozději do 31.8., kdo se zúčastní. Rada svazku ukládá manažerovi zajistit
organizační součinnost s ohledem na realizaci projektu „Spolupráce obcí“.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Informace o činnosti Mikroregionu na poli prohlubování regionální identity
V květnu při příležitosti závěrečné konference projektu InduCult p. Pospíšil z BMW
prezentoval seznam problémů regionu, které je třeba zlepšit, aby se jim zde dobře pracovalo.
Mezi těmito problémy významné místo zaujímá „změna image regionu“ (myšleno
k lepšímu). Je třeba konstatovat, že MSV je jedinou organizací v kraji, která se tímto
problémem dlouhodobě a do hloubky zabývá. Je schopna předložit strategii změny image a
portfolio konkrétních aktivit, které mají potenciál napomoci image Sokolovska vylepšovat.
Jedná se o:
Kulturní září
Tradiční značka
Výrobek roku
Vlastivědný časopis
Dny MSV
ČŘO
Zejména prvně a posledně jmenované akce již dnes zasahují tisíce lidí a mohou přispět ke
zlepšenému vnímání Sokolovska v české veřejnosti. Tyto akce jsou dnes rozvíjeny spíše
nadšením několika konkrétních lidí a bude třeba počítat s jejich podporou v rámci rozpočtu.
Usnesení č. 10: Rada svazku ukládá členským obcím zapojovat se maximálně do
společných aktivit Mikroregionu vedoucích ke zlepšení image a prohlubování sounáležitosti
obyvatelstva.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Předseda svazku usiluje aktivně o zapojení Mikroregionu do procesu restrukturalizace území
v rámci tzv. uhelné platformy. I zde se ukazuje, že je MSV jedinou organizací, která se
cílevědomě a dlouhodobě věnuje realizaci a přípravě rozvojových regionálních projektů
včetně restrukturalizace na Sokolovsku. Mikroregion připravil řadu zajímavých podkladů,
které byly v minulých dnech prezentovány na Karlovarském kraji. Manažer některé z těchto
projektů a výsledků dříve opomíjených připomněl. Manažer rovněž zpracoval projektové
listy, které mají nyní šanci na realizaci.
Projekty připravované Mikroregionem:
- Arboretum Antonín
- Areál vodních sportů Lomnice
- Využití důlních vod pro vytápění veřejných objektů v Dolním Rychnově s možností
dalšího rozšíření
- Výstavba a provozování kreativního inkubátoru
- Propojení jezer Medard a Jiří plavebním kanálem
- Rozvoj podnikavosti a kreativity na SŠ
- Termální lázně
Vedle toho byl v rámci ReStartu dán podnět na vytvoření regionálního fondu, který by
umožnil technicky projekty připravit a umožnil od SUas odkoupit pozemky.
Usnesení č. 11: Rada bere na vědomí informace o činnosti na poli uhelné platformy a
přípravy projektů a vysoce oceňuje dosažené výsledky.
Hlasování: Pro 9, 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 28.2.2019 a 30.5.2019.
Základní účet
Integrovaný projekt
Euro účet Shift-X
ČNB – Efektivní správa

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

2.381.047,92 Kč
117.436,74 Kč
2.920,86 EUR
424.724,38 Kč

Usnesení č. 12: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Předseda informoval o provedeném rozpočtovém opatření č. 2/19. Rozpočtové opatření bylo
včas zasláno obcím k vyvěšení na úředních deskách a řádně zdůvodněno.
Usnesení č. 13: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedení rozpočtového opatření
č. 2/2019.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Mikroregion vykazuje v posledním období mimořádnou aktivitu, což se promítá např. do
počtu realizovaných projektů, ale i řady dalších aktivit. Takovýto rozsah činností není
možné udržet za současné výše rozpočtu, jejich umrtvení by bylo velkou škodou pro celý
region. Je tedy třeba počítat s navýšením rozpočtu. V současném tempu realizace projektů se
MSV dostane do finanční nouze již koncem letošního roku, řešením by mohlo být navýšení
příspěvku pro následující 3 roky. Předseda nabídl členským obcím svou účast na jejich
zastupitelstvech, kde by tento krok pomohl vysvětlit.
Usnesení č. 14: Rada svazku schvaluje pro roky 2020 - 2022 navýšení ročního příspěvku
obcí do rozpočtu MSV o 50% a ukládá předsedovi zaslat na obce žádost, zároveň ukládá
členům rady projednat a zasadit se o schválení v zastupitelstvech členských obcí.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Informace, různé

O členství v Mikroregionu Sokolov – východ požádala obec Těšovice, kdysi jedna ze
zakládajících obcí.
Usnesení č. 15: Rada svazku souhlasí s přijetím Těšovic za člena Mikroregionu a ukládá
předsedovi zajistit v členských obcích schválení příslušné zakladatelské listiny.
Rada dále ukládá předsedovi nabídnout členství dalším obcím – Dasnicím, Svatavě, Citicím.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Příští řádné zasedání rady je plánováno do Lomnice.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Ing. Mgr. Petr Adamec
V Královském Poříčí 13.6.2019

……………
předseda svazku

