Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 26.9.2019
Dne 26.9.2019 se od 9.00 uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ
v MFC II Březová 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, Miroslav Toncar,
Marek Choc, Bc. Lenka Baštová, Anna Klímová, Miloslav Matoušek, Bc. Jan
Picka
Omluveni: Lucie Hostašová
Neomluveni: Ing. Alfred Gebauer
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Úvod řádného jednání

Přítomné přivítal na půdě města Březová starosta Miroslav Bouda. Jednání řídil předseda
svazku, který konstatoval, že rada je usnášeníschopná.
Předseda připomněl nedávné úmrtí dlouholetého člena rady Mikroregionu Sokolov – východ
a starosty obce Vintířov pana Jiřího Ošeckého, ocenil jeho velký přínos pro Sokolovsko.
Účastníci věnovali této významné osobnosti tichou vzpomínku.
Předseda přečetl návrh programu jednání rady svazku. Rada svazku tento program jednání
jednomyslně odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím programem:
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Úvod řádného jednání
Kontrola minulých usnesení
Informace o běžících projektech, projednání náležitostí projektů, témata:
- Kompostéry
- Cyklostezka Chodov – Nové Sedlo – Loket
- Rozvoj mezinárodní spolupráce obcí v Euregiu Egrensis
- Kreativní průmysl na Sokolovsku
- Cyklostezka v Tisové
- Lávka ve Starém Sedle
- Cyklostezka podél Svatavy
- Cyklostezka Sokolov – Lomnice – Vintířov, napojení na BMW
- Efektivní spolupráce obcí – prvky ÚSES a el. úřední desky
Informace o přípravě dnů Mikroregionu Sokolov – východ 2019 v Lokti
Informace o Kulturním září na Sokolovsku
Informace o hospodaření, rozpočtové změny, zadání rozpočtu na rok 2020
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: Existuje první grafický návrh, po korekturách půjde do tisku. Materiál je zaměřen na
prohlubování vztahu k celému regionu, ne k jednotlivým obcím. Proto prezentuje
nejzajímavější místa celého Sokolovska. Je zde speciální dvojstrana věnovaná obcím
Mikroregionu. Zástupci obcí byly vyzvání k připomínkování materiálu. Byla poskytnuta
připomínka jen k „novotvaru“ Gottstein na Loketském hradě. Pracovní listy budou vydány
v nákladu 500 ks. To bude sloužit k poskytnutí zdarma malým obcím. Dotisky budou obcím,
resp. školám přenechávány za částku MSV za 40 Kč, ostatní 50 Kč za kus.
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Usnesení č. z 26.9. 2019: 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
Plnění: Obci Těšovice odsouhlasila přistoupení do Mikroregionu. Byla jí poslána informace
o zvýšeném příspěvku. Do konce roku bude třeba připravit změnu zakladatelské listiny.
Na ostatních obcích se domlouvají schůzky. Byl vznesen požadavek, aby již na příští jednání
rady MSV byl pozván starosta Těšovic – zajistí manažer.
Ostatní usnesení jsou splněna, nebo byla projednána podrobněji v dalších bodech jednání
rady.
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Informace o běžících projektech, projednání náležitostí projektů.

Kompostéry:
Byl proveden výběr dodavatele kompostérů, výběr se musel 1x opakovat pro chyby
v nabídkách. Akce se týká obcí Mírová, Dolní Rychnov, Královské Poříčí, Hory, Jenišov,
Šabina. Kompostéry budou dodány na konci nadcházející zimy. Manažer v nejbližších
dnech zašle na obce požadavky na spolufinancování a předfinancování projektu. Dále
uveden seznam zapojených obcí a počet pořizovaného vybavení:

Obec
Dolní Rychnov
Hory
Jenišov
Královské Poříčí
Loket
Mírová
Šabina
Celkem

Kompostér 800 l
30
0
0
10
10
2
0
52

Počet ks
Kompostér 1050 l Štěpkovač Kontejner na textil
100
50
20
55
80
45
73
423

1
1
1
1
1
1
6

1
1

2

Usnesení č. 1: 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 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Cyklostezka Chodov – Nové Sedlo – Loket
Podařilo se obnovit řízení o vydání územního rozhodnutí, doplňují se ještě nějaká
stanoviska. Po prodloužení termínu do IPRU je podání žádosti na realizaci nanejvýš
pravděpodobné. Cyklostezka by se pak realizovala v letech 2022 – 2023.
Manažer znovu upozornil na to, že je třeba hlídat stavby, které by s akcí kolidovaly a
nedovolit např. zcizení pozemků třetím osobám.
Usnesení č. 2: Rada svazku bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis (tzv. „Spolupráce obcí“)
24. a 25.6. se v Bad Lobensteinu uskutečnilo další setkání partnerů projektu. Německý
partner připravil pro zajímavé složení zástupců různých organizací atraktivní program

Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

složený především z prohlídky v regionu uskutečněných rozvojových projektů. Vadou je
stále malá účast obcí, zatím se zúčastňují jen lidé z Lokte.
Manažer projektu pozval přítomné starosty na příští schůzku mezinárodních pracovních
skupin, které se uskuteční v 4. a 5. 11. 2019. Lákadlem by mohla být zábavná forma výuky
němčiny. Zároveň vyzval přítomné zástupce obcí, aby nabízeli zajímavé projekty, které by
bylo možné partnerům z Německa ukázat.
Usnesení č. 3: 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 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Kreativní průmysl na Sokolovsku - Projekt CE InduCCI:
Projekt InduCCI míří do oblasti kreativního průmyslu, který je považován za nejmodernější
a nejperspektivnější současné odvětví. Členové realizačního týmu se měli možnost s řadou
příkladů dobré praxe seznámit na setkání v italské Padově konce června, když oblast
Benátska patří k nevyspělejším průmyslovým oblastem Evropy. V současné době se u nás
na Sokolovsku hraje o budoucí podobu průmyslu po vytěžení uhlí. Podaří se u nás iniciovat
vznik moderního průmyslu, nebo zůstane Sokolovsko u tradičního těžkého průmyslu? Bude
kreativní inkubátor na Sokolovsku, nebo ho ovládnou Karlovy Vary? Manažer informoval o
pracovním setkání k projektu InduCCI, které se uskuteční v KP dne 7.11.2019. Zde je
připravena informace o možnostech, cílech projektu, bude zde podrobně představena Uhelná
platforma.
Realizační tým připravil první ze 3 výběrových řízení, která se budou během projektu
realizovat, řeší se schválení dokumentace VŘ ze strany dozorujícího CRR.
Na předfinancování projektu jsme požádali o úvěr. Původně navrženou smlouvu jsme
odmítli, později se čekalo na schválení ručení, které poskytlo Staré Sedlo. Předseda
poděkoval prostřednictvím starosty Toncara obci za tento akt regionální solidarity. Předseda
dnes předal podepsanou smlouvu o úvěru.
Usnesení č. 4: Rada svazku bere na vědomí informaci o projektu InduCCI.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Cyklostezka v Tisové:
Po neschválení dotace pro letošní rok se nám podařilo získat chybník, ze kterého vyplynula
nezbytnost úprav projektové dokumentace. Ta díky svému datu vzniku (před 10 lety)
neodpovídala v detailech náročným podmínkám SFDI. V současné době se pracuje na
doplnění dokumentace podle pokynů ŘO a na podzim letošního roku chceme požádat znovu.
Podstatné je, že se nám podařilo uhájit šířku lávky v rozsahu původního návrhu tj. 1,5 m
oproti požadavku SFDI 2,5 m. Co se týká spolupodílu obcí na akci, tam bychom žádali až
v příštím roce podle výsledků žádosti, protože v případě úspěchu by se stavělo až v roce
2021.
Usnesení č. 5: Rada svazku bere na vědomí informaci o cyklostezce v Tisové.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Oprava lávky ve Starém Sedle:
Byla podepsána smlouva s KK na dotaci na vytvoření dokumentace pro stavební řízení,
s přispěním pana starosty Toncara byl zajištěn nakonec i projektant na mosty. Podepsaná
smlouva je na cestě a je předpoklad, že stihneme termín do poloviny prosince t.r.
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Samotná dokumentace na stavební řízení ovšem nestačí, bude třeba nechat vypracovat
prováděcí dokumentaci a rozpočet. Zde se opět nabízí využít dotace od KK na další stupeň
připravenosti.
Usnesení č. 6: Rada bere na vědomí informace o postupující technické připravenosti a
souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu KK na další stupeň technické připravenosti.
Obec Staré Sedlo poskytne prostředky na spolufinancování.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Cyklostezka podél Svatavy
MSV nechal vypracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí pro uvedenou stezku. Byla by
škoda nechat dokumentaci zastarat, nevyřídit územní rozhodnutí. Ty si vyžaduje provést
inženýring, tj. zajistit stanoviska účastníků řízení, stanoviska promítnout do úprav
dokumentace a zajistit samotné řízení. Nabízí se využít dotace KK na tuto činnost.
Usnesení č. 7: Rada svazku bere na vědomí informace o přípravě uvedené stezky, souhlasí
s podáním žádosti o dotaci od KK pro rok 2020.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Cyklostezka Sokolov – Lomnice – Vintířov, napojení na BMW
Před 3 týdny se předseda a manažer setkali s Ing. arch. Musilem na Karlovarském kraji a
projednali s ním další postup při budování uvedené cyklostezky. MSV resp. obec Lomnice,
mají platné stavební povolení uvedené stezky. Výstavba areálu BMW však stezku narušuje.
Zástupce BMW projevil zájem s dostavbou cyklostezky pomoci. Bylo dohodnuto, že KK
zadá studii cyklistických cest v celém území, tzn., že by se řešil nejenom úsek Lomnice –
Vintířov, ale i napojení na BMW a dále napojení přes údolí řeky Svatavy do Kraslic.
V rámci této práce je šance dořešit i úsek do Vintířova, který byl zatím veden po silnici.
MSV je v tomto směru nejlépe informován o všech chystaných záměrech a bude na
vypracování strategie spolupracovat. Starosta Matoušek připomněl, že se čeká na definitivní
stanovisko k výstavně cyklostezky z tzv. „ekomiliard“. Existují oprávněné pochybnosti,
jestli tento fond obsahuje ještě nějaké peníze, pan Matoušek zjistí, jak se věci mají a o
výsledku bude informovat předsedu a manažera. Manažer poskytl informaci, že stěžejní
úsek z Lomnice do Sokolova by bylo možné řešit z chystané výzvy CLLD IROP.
Usnesení č. 8: Rada svazku bere na vědomí informace o přípravě uvedené stezky.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ II, výzva 80
Byl sestaven realizační tým, připravila se první výběrová řízení, která byla zaslána na ŘO ke
schválení, zajišťují se školení zaměstnanců obecních úřadů. Připravuje se VŘ na pořízení
elektronických úředních desek pro všechny obce (nikoliv tedy města) Mikroregionu.
Spoluúčast obcí Mírová, Jenišov, Hory, Šabina a KP činí 74.900 Kč, obcí Lomnice,
Vintířov, Staré Sedlo a Dolní Rychnov 85.100. Podmínkou pro instalaci úřední desky je, že
si obec zajistí na své náklady stavební připravenost, tj. přípojku elektřiny a internetu a pokud
nebude deska na nějakém objektu i stojan (stojan cca 15 tis Kč, deska na něj 10 tis). Pokud
by některá z uvedených obcí o desku neměla zájem, nabídne se městům. Manažer zašle na
obce informace o výhodách použití elektronických úředních desek.
Součástí projektu je rovněž studie prvků ÚSES v oblasti Mikroregionu. Součástí studie bude
průzkum všech prvků na území MSV, každá obec takový má ve svém územním plánu.
Cílem studie bude jednak dojednat regionální propojení a koordinaci prvků ÚSES na území
Mikroregionu, doporučit doplnění a hlavně domluvit případnou revitalizaci.
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Usnesení č. 9: Rada svazku bere na vědomí informace o průběhu projektu a pověřuje
předsedu k podniknutí kroků k jeho realizaci dle výše uvedených informací.
Rada svazku apeluje na obce, aby poskytly při realizaci projektu potřebnou součinnost.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Centrum společných služeb:
Běží udržitelnost projektu, které je zajišťována manažerem a Mgr. Tomínem.
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Dny Mikroregionu Sokolov – východ 2019 v Lokti
Dny MSV pro rok 2019 se uskuteční tuto sobotu v Lokti. V souladu s usnesením rady byly
vytvořeny propozice kulinářské soutěže, akce se zajistila jak materiálně, tak i finančně na
doprovodný kulturní program. Cílem bylo vytvořit 8 týmů, které budou představovat
veřejnosti své dovednosti při vaření polévky a koláčku podle svého výběru a receptu, 8 týmů
je přihlášených. Manažer poděkoval obcím, které se do akce zapojí. Manažer informoval o
obtížích zajistit propagační materiály, které budou rozdávány jako ceny za soutěž.
Manažer vyzval obce, aby se hlásily jako pořadatel akce v roce 2020.
Usnesení č. 10: Rada svazku bere na vědomí informaci o průběhu příprav akce.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/
Informace o Kulturním září na Sokolovsku
Manažer informoval o probíhajícím dalším ročníku společného regionálního produktu
Sokolovské kulturní září, aktivitu ilustroval na pro tuto akci použitém letáku. Cílem projektu
je prezentovat region Sokolovska široké veřejnosti jako místo s hlubokými kulturními
kořeny a současně jako místo, kde umí lidé spolupracovat. Touto cestou chce pozitivními
signály prohlubovat sounáležitost obyvatel regionu se svým domovem a v širší měřítku
k pozitivní změně image uhelného regionu.
Usnesení č. 11: Rada svazku bere na vědomí informace o průběhu projektu a pověřuje
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Informace o hospodaření, rozpočtové změny, zadání rozpočtu na rok 2020

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 31.5.2019 a 31.8.2019.
Základní účet
Integrovaný projekt
Euro účet Shift-X
ČNB

31.5.2019
2.381.047,92 Kč
117.436,74 Kč
2.920,86 EUR
424.724,38 Kč

31.8.2019
928 542,73 Kč
117 256,74 Kč
1 747,99 EUR
3 243 679,19 Kč

Usnesení č. 12: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
Předseda informoval o provedeném rozpočtovém opatření č. 3/19. 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. 3/2019.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Již minule bylo konstatováno, že při šíři realizovaných projektů by se v následujícím roce
Mikroregion dostal do finanční tísně. Proto Rada svazku rozhodla o sestavení rozpočtu a
rozpočtových výhledů s příspěvky ve zvýšené výši. V současné době probíhá zapojování
zvýšených příspěvků do rozpočtu obcí. Podle sdělení některých starostů bude se
schvalováním problém kvůli již nyní napnutým rozpočtům. Bc. Picka naznačil otázku, jak
postupovat v případě nejednotného přístupu obcí, protože stanovy Mikroregionu s tím
nepočítají. Manažer informoval o tom, že pokud zůstane u neschválení příspěvků ze strany
avizovaných 4 obcí, Mikroregion finančně závazky zvládne.
Předseda informoval o účasti své, M. Boudy a manažera na jednání zastupitelstva Sokolov,
které projednávalo navýšení příspěvku a které toto navýšení jasnou většinou odsouhlasilo.
Místopředseda Bc. Picka otevřel otázku odpovědnosti za informování zastupitelstev o dění a
aktivitách v Mikroregionu. Diskutující jasně podpořili názor předsedy, že je toto
odpovědností každého člena rady.
Usnesení č. 14: Rada svazku ukládá předsedovi a manažerovi sestavit návrh rozpočtu na rok
2020 a rozpočtových výhledů s 1,5 násobkem dosavadních ročních příspěvků ve
schválených případech, v ostatních případech posupovat v souladu s principy opatrnosti a
počítat s nezměněnou výší. Při přípravě rozpočtu postupovat tak, aby mohl být rozpočet
schválen na prosincovém jednání rady.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Informace, různé

Předseda poskytl formou Lettr of intent podporu projektu Karlovarského kraje, resp. KARP
pro projekt Start: technická asistence pro KK – Uhelné regiony v transformaci.
Usnesení č. 15: Rada svazku souhlasí s postupem předsedy ohledně podpory projektu
Karlovarského kraje.
Hlasování: Pro 12, Proti – 0, Zdržel se – 0

Příští řádné zasedání rady je plánováno do Lomnice.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Miroslav Bouda
V Královském Poříčí 26.9.2019

……………
předseda svazku

