Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 10.12.2019
Dne 10.12.2019 se od 13.30 uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov –
východ na obecním úřadě v Lomnici za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Patrik Pizinger, Ing. Miroslav Makovička, Ing. Mgr. Petr Adamec, František
Pešek, Jaroslav Bělíček, Ing. Věra Baumanová, Miroslav Toncar, Marek Choc,
Miloslav Matoušek, Bc. Jan Picka, Karel Špecián (Hory), Ing. Alfred Gebauer
Hosté: Ing. Josef Radek, Těšovice
Omluveni:, Bc. Lenka Baštová, Anna Klímová
Neomluveni: Jenišov
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Úvod řádného jednání

Přítomné přivítal na půdě obce Lomnice starosta Milan Matoušek. Jednání řídil předseda
svazku, který konstatoval, že rada je usnášeníschopná.
Mgr. Tomín představil před vlastním programem jednání v samostatném bodu činnost CSS
v udržitelnosti za poslední půlrok. Tuto činnost zajišťují Mgr. Tomín a Ing. Makovička.
Předseda přečetl návrh programu jednání rady svazku. Rada svazku tento program jednání
jednomyslně odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím programem:
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Úvod
Kontrola minulých usnesení
Informace o probíhajících projektech.
Rozpočet na rok 2020 a rozpočtové výhledy na roky 2021 a 2022
Změna stanov
Změna zakladatelské listiny
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Informace (zejména o uhelné platformě a technické pomoci EU), různé

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: Pracovní listy byly vydány, starostům byl předán vzorek. Rozpočet umožnil
vytisknout 2000 Ks. Klíč k distribuci: bude předána školám v Mikroregionu 30 ks
pracovních listů na 1 třídu pátého ročníku v každé škole. Pracovní listy budou předány na
základě žádosti z příslušné školy. Školy a obce budou o této možnosti informovány.
Pracovní listy Sokolovsko byly prezentovány na celostátní úrovni s velkým pozitivním
ohlasem.
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: Zajištěna účast starosty Těšovic. Schůzky s ostatními obcemi zatím neproběhly.
Ostatní usnesení jsou splněna, nebo byla projednána podrobněji v dalších bodech jednání
rady.

Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

3/

Informace o probíhajících projektech

Kompostéry:
Akce se týká obcí Mírová, Dolní Rychnov, Královské Poříčí, Hory, Jenišov, Šabina, Loket.
Kompostéry budou dodány na konci nadcházející zimy. Obcím byly zaslány požadavky na
spolufinancování a předfinancování projektu, všechny obce svou účast v projektu potvrdily
a schválily. Manažer připomněl, že bude obcím ze strany MSV poskytnuta pomoc
s administrací přidělování kompostérů. Dále uvedená tabulka uvádí výši požadované
finanční výpomoci na předfinancování projektu.
Obec
Dolní Rychnov
Hory
Jenišov
Královské Poříčí
Loket
Mírová
Šabina

Výše NFV Kč
622 476
255 258
128 850
322 392
441 894
240 599
365 944

snesení č. 1: Rada svazku schvaluje přijetí návratné finanční výpomoci od zapojených obcí
dle výše uvedené tabulky a pověřuje předsedu k podpisu příslušných smluv.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Cyklostezka Chodov – Nové Sedlo – Loket
Probíhá řízení o vydání územního rozhodnutí, předpoklad vydání rozhodnutí je konec
prosince 2019.
Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis (tzv. „Spolupráce obcí“)
4. a 5.11. se na Sokolovsku uskutečnilo další setkání partnerů projektu, bohužel s malým
zájmem ze strany obcí Mikroregionu. Zajímavá byla prezentace a následná diskuse o
rozdílech ve fungování obecní správy v Česku a Duryňsku, obě strany se zapojily do
zábavné vzájemné výuky partnerských jazyků. Pro účastníky byla na odpoledne prvního dne
připravena prohlídka Lokte, druhý den si účastníci prohlédli Krásno. Při večerním setkání
byla domluvena spolupráce mezi městem Loket a Lobensteinem na vytvoření společného
projektu pro oživení nádražních budov železničním muzeem a modelem vláčků.
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 tentokrát v rakouském Linci koncem listopadu.
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? Zatímní usnesení Karlovarského kraje hovoří spíše ve prospěch druhé varianty. A to
přes to, že na Sokolovsku v podobě Centra tradičních řemesel na Statku Bernard máme
jediné zařízení kraje, které se kreativnímu průmyslu dlouhodobě a systematicky věnuje.
V současné době bylo ukončeno první ze tří výběrových řízení, u druhého je zasláno zadání
na CRR ke schválení.
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Začátkem listopadu se uskutečnila tzv focusgroup, která diskutovala otázku CRR (KKP) na
Sokolovsku. Bohužel ani tady nebyla zaznamenána větší aktivita členských obcí.
Oprava lávky ve Starém Sedle:
Dokumentace byla úspěšně předána minulý týden, probíhá vyhodnocení dotace. Dodavatel
nad rámec smlouvy bez nároku na odměnu zajišťuje potřebná stanoviska ke stavbě. Se
starostou Toncarem byl dohodnut postup, kdy by si obec zaplatila dokumentaci provedení
stavby a rovnou přistoupíme ke shánění prostředků na rekonstrukci lávky. Vedle samotné
lávky se zde řeší i odstranění plynovodu a přeložka vodovodu.
Cyklostezka Sokolov – Lomnice – Vintířov, napojení na BMW
Po posledním jednání rady se předseda a manažer svazku setkali s Ing. Venhodou, který řídí
projekty realizované na Sokolovsku z „ekomiliard“. Ing. Venhoda se zavázal projednat
vybudování cyklostezky se SUas a to případně s potřebnými vylepšeními. Stanovisko SUas
je stále zásadně negativní. Z cyklostezky je tedy aktuální úsek Lomnice – Sokolov. P.
Matoušek informoval o tom, že obec již popáté prodlužovala stavební povolení.
Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ II, výzva 80
Bylo dokončeno první výběrové řízení na krizové řízení obcí, VŘ vyhrála firma
z Olomouce. Dokončuje se poptávkové řízení na studii proveditelnosti prvků ÚSES.
Obcím byly zaslány podmínky pořízení elektronických úředních desek. O elektronickou
úřední desku nejeví zájem (resp. neschválily) obce Mírová, Hory, Královské Poříčí, Staré
Sedlo, Lomnice?!! O uvolněné úřední desky se přihlásil Loket, 2 ks vezme Březová, další
bude nabídnuta Novému Sedlu, resp. Sokolovu.
Usnesení č. 2: Rada svazku bere na vědomí informace a realizovaných projektech.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Cyklostezka v Tisové:
Intenzivní komunikací s SFDI se podařilo opravit dokumentaci, poshromáždit veškeré
potřebné doklady a žádost znovu podat. Výsledek žádosti se dozvíme cca v polovině roku
2020. V případě úspěchu žádosti je podmínkou pojistit stavbu.
Usnesení č. 3: Rada souhlasí s pojištěním stavby cyklostezky v Tisové v případě, že žádost
o dotaci ze SFDI bude úspěšná.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021 a 2022
Předsedající konstatoval, že návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na další 2
roky byly včas zaslány obcím pro vyvěšení na úředních deskách. K předloženým návrhům
nebyly vznesené ze strany veřejnosti žádné pozměňující návrhy. Návrh rozpočtu byl
proveden se započítáním stejného přístupu ke všem obcím, diferencovaný přístup by byl
právně neobhajitelný.
Usnesení č. 4: Rada svazku schvaluje schodkový rozpočet Mikroregionu Sokolov – východ
na rok 2020 takto:
Celkové příjmy ve výši
9 056 100
Celkové výdaje ve výši
13 691 300
Schodek ve výši
4 635 200
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Závaznými ukazateli rozpočtu jsou rozpočtové položky dle přílohy č. 1.
Rada svazku zároveň schvaluje střednědobý výhled Mikroregionu Sokolov - východ na roky
2021 a 2022.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 2 (Lomnice a Královské Poříčí)
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Změna stanov
Z minule odsouhlaseného záměru navýšit příspěvky do Mikroregionu a většinového
schválení tohoto navýšení členskými obcemi vyplynula nezbytnost změnit v bodě Členské
příspěvky stanovy svazku.
Usnesení č. 5: Rada svazku schvaluje nové kompletní znění stanov a ukládá členským
obcím projednat nové stanovy ve svých zastupitelstvech.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Změna zakladatelské listiny
V souvislosti s přijetím nového člena Mikroregionu bylo třeba aktualizovat platné znění
zakladatelské listiny.
Usnesení č. 6: Rada svazku schvaluje nové znění zakladatelské listiny a ukládá členským
obcím projednat novou zakladatelskou listinu ve svých zastupitelstvech. Manažerovi se
ukládá zaslat na obce vzor usnesení pro oba body (č. 4 a 5).
Hlasování: Pro 11, 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 31.8.2019 a 30.11.2019.
Základní účet
Integrovaný projekt
Euro účet Shift-X
ČNB

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

30.11.2019
505 313,64 Kč
17 070,74 Kč
935,12 EUR
2 810 333,39 Kč

Z dalšího jednání se omluvil p. Picka.
Usnesení č. 7: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Předseda informoval o provedených rozpočtových opatřeních č. 4, 5, 6/2019 a že se do
konce roku ještě chystají opatření č 7 a 8/2019. Rozpočtová opatření byla včas zaslána
obcím k vyvěšení na úředních deskách a řádně zdůvodněna.
Usnesení č. 8: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedení rozpočtových opatřeních
č. 4, 5, 6 /2019.
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Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Informace, různé

Předseda informoval přítomné o schválení dotace na tzv. technickou pomoc uhelnému
regionu a o možných dalekosáhlých důsledcích tohoto projektu.
Manažer svazku informoval o dalším ročníku akce Čištění řeky Ohře. To se uskuteční
v sobotu 4. dubna 2020. Z akce se stává nejmasovější podnik tohoto typu v Karlovarském
kraji, jen na Sokolovsku se ho v letošním roce zúčastnilo na 1000 lidí všech věkových
kategorií. Manažer pozval k účasti přítomné starosty a občany jejich obcí. Akce má nejenom
environmentální, ale i např. významný výchovný efekt.
Manažer informoval o čerstvém záměru kraje a Hospodářské komory začít řešit změnu
image regionu. Připomněl při té příležitosti, že Mikroregion Sokolov – východ zpracoval
již před 10 lety strategii změny image Sokolovska. Mikroregion Sokolov – východ
v průběhu času realizuje sérii již tradičních akcí, které na změnu image míří (př. Sokolovké
kulturní září, Čištění řeky Ohře, Tradiční výrobek Sokolovska..).

Příští řádné zasedání rady je plánováno do Mírové.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Miloslav Matoušek
V Královském Poříčí 10.12.2019

……………
předseda svazku

