Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 18.06.2020
Dne 18.6.2020 se od 9.00 uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ
v MFCII na Březové za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Patrik Pizinger, Ing. Miroslav Makovička, Ing. Mgr. Petr Adamec, Miroslav
Bouda, Ing. Věra Baumanová, Miroslav Toncar, Marek Choc, Bc. Jan Picka,
Karel Špecián (Hory), Ing. Alfred Gebauer, Anna Klímová
Hosté: Ing. Josef Radek
Omluveni: František Pešek, Bc. Lenka Baštová, Mgr. Jiří Stehlík
Neomluveni: Miloslav Matoušek
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Úvod řádného jednání

Přítomné přivítal na půdě města Březová starosta Miroslav Bouda. Jednání řídil předseda
svazku pan Patrik Pizinger, který konstatoval, že rada je usnášeníschopná. Souběžně
s jednáním probíhá podpis zakládací listiny a stanov Mikroregionu. Předseda konstatoval, že
jednání probíhá v souladu s nařízenými hygienickými opatřeními. Předseda vysvětlil, že s
ohledem na koronakrizi a na nařízená opatření, stejně tak s ohledem na přetíženost obecních
úřadů v době pandemie nebylo možné uspořádat pravidelné jednání rady svazku. Navrhuje
proto vynechání tohoto jednání bez náhrady s tím, že tento postup nezpůsobí žádnou škodu
z prodlení.
Usnesení č. 1: Rada svazku souhlasí s postupem předsedy a souhlasí s vynecháním
neuspořádaného jednání rady svazku bez náhrady.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Předseda přečetl návrh programu jednání rady svazku. Rada svazku tento program jednání
jednomyslně odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím programem:
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Úvod jednání
Činnost CSS
Kontrola minulých usnesení
Informace o běžících projektech, projednání náležitostí projektů.
Závěrečný účet za rok 2019, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019
a účetní uzávěrka za rok 2019
Dny Mikroregionu Sokolov – východ 2020
Informace o akci Vyrobeno na Sokolovsku a výrobek roku
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Informace, různé
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Činnost CSS
Mgr. Tomín představil činnost CSS v udržitelnosti za poslední půlrok. Tuto činnost zajišťují
Mgr. Tomín a Ing. Makovička. Mgr. Tomín využil příležitosti a sdělil několik právních
novinek, např. možnosti úpravy smluvních vztahů v souvislosti s koronakrizí. Na závěr
starostové v anonymním dotazníku hodnotili činnost CSS za poslední půlrok.
Usnesení č. 2: Rada svazku bere na vědomí informace o zajištění udržitelnosti projektu
CSS.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Kontrola usnesení z minulého zasedání

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.
Plnění: Zakladatelskou smlouvu vázanou na nové stanovy neschválili dosud v Lomnici a
Mírové. Jednání s dalšími obcemi zatím nebudou probíhat, dokud nejsou schválené nové
stanovy.
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:
Akce se týká obcí Mírová, Dolní Rychnov, Královské Poříčí, Hory, Jenišov, Šabina, Loket.
Kompostéry byly dodány, byly vyřešeny množstevní problémy s díly dodávky. S obcemi
řešeny otázka financování, koronavirová krize komplikovala schvalování v zastupitelstvech.
Se všemi zapojenými obcemi byly podepsány smlouvy, doposud všechny obce uhradily jak
část spolufinancování, tak půjčku na předfinancování, zde kromě Jenišova.
Před 14 dny byla ŘO schválena závěrečná zpráva o realizaci projektu, nyní se bude čekat
přes sezónu na splnění indikátorů a koncem roku se bude dávat žádost o platbu.
Cyklostezka Chodov – Nové Sedlo – Loket
Koncem roku 2019 bylo vydáno územní rozhodnutí. Na společném zasedání starostů měst
Chodov, Nové Sedlo a Loket bylo dohodnuto, že se jedná o ojedinělou šanci na realizaci
projektu a i přes očekávaný propad příjmů obcí díky koronakrizi a přes finanční problémy
Lokte se pokusíme projekt zrealizovat. V současné době probíhá zajišťování podkladů pro
stavební povolení po té, co se podařilo získat projektovou dokumentaci od projektanta. Úzce
se komunikuje se zástupci IPRU a je předpoklad, že se stihne vše připravit tak, aby příští rok
mohla být akce zahájena.
Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis (tzv. „Spolupráce obcí“)
Koronakrize utlumila prakticky mnohé aktivity projektu. Stihl se udělat průzkum možností
rozvoje malých sportů na Sokolovsku. Do finále se dostala střelba z praku a lukostřelba. Té
byla nakonec dána přednost. Na provozování lukostřelby se přihlásil Loket, který rovněž
nabídl prostor pro lukostřeleckou střelnici. V rámci projektu nakoupíme drobnější vybavení
a uspořádáme první turnaj.
Další aktivitou je pokračování v pořádání Sokolovského kulturního září. I pro letošní rok
máme připravený produkt, který se skládá z kulturních akcí o víkendech v září letošního
roku. Zatím nemáme obsazený 3. víkend, kdy by se měla konat v H. Slavkově tradiční
slavnost, program na září ovšem H. Slavkov ještě neuzavřel. Je stále možnost se hlásit
s dalšími náměty. MSV bude zajišťovat společnou propagaci.
29.8.
1. víkend 5.9.
5.9.

Lomnice

Pouť sv. Jiljí

Sokolov
Loket

Hornická pouť
Muzejní a muzikantská noc
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6.9.
2. víkend 12.9.

3. víkend 21.9.
26.9.
4. víkend

Loket
Vintířov
Královské
Poříčí
Horní Slavkov
Nové Sedlo

Loket

Folklorní odpoledne pod hradem - ukončení
Mezinárodního folklorního festivalu
Oslavy Hornického dne
Poříčská pouť
Slavkovské slavnosti
Svatováclavské posvícení
Den vojenství (ukázky voj. dobových táborů, koncert
3 kapel s hudbou 20. - 30. let, rekonstrukce
kapitulace)

Dny MSV, viz samostatný bod.
Kreativní průmysl na Sokolovsku - Projekt CE InduCCI:
Téma projektu je stále aktuálnější. Projekt InduCCI míří do oblasti kreativního průmyslu,
který je považován za nejmodernější a nejperspektivnější odvětví. 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. Se zástupci obce Královské
Poříčí manažer a dodavatel projednal možnost vytvoření tzv. coworkingového centra na
Statku Bernard, další kolo jednání bude v září.
Byla ukončena všechna 3 hlavní výběrová řízení.
Hlavní aktivity projektu jsou příprava zmíněného coworkingového centra a vývoj a
testování metod projektově orientovaného vzdělávání na úrovni SŠ. Doprovodnou aktivitou
je e-learning úředníků na téma CCI.
V průběhu projektu došlo k formální chybě při výběrovém řízení na dodavatele konceptu
coworkingového centra s důsledkem 25%-tní korekce ze strany řídícího orgánu CRR. Dle
zjištění manažera se jednalo o chybně zaslané dokumenty ze strany právníka, které ovšem
neměly dle šetření žádný vliv na výběr dodavatele a na určení ceny dodávky. Názor vedení
Mikroregionu se neshodoval s názorem CRR. Situaci šlo řešit sporem, který by měl ovšem
dopad na zdržení proplácení dotace a na celou jeho realizaci s jistými ztrátami převyšujícími
korekci. Proto se vedení Mikroregionu rozhodlo korekci akceptovat bez opravných kroků a
zároveň ztrátu pokrýt z rozpočtu za současné výzvy na manažera a na CSS mimořádnou
aktivitou zajistit zvýšené příjmy z vedlejší činnosti a zároveň úsporami v projektech ztrátu
pokrýt.
Usnesení č. 3: Rada svazku schvaluje postup předsedy v souvislosti s korekcí projektu
InduCCI.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
CCI/KKP se stává stěžejním bodem pozornosti EU i centrálních orgánů ČR, lze konstatovat,
že MSV je na toto téma nejlépe připravenou institucí v KK.
Oprava lávky ve Starém Sedle:
V současné době se připravuje žádost o dotaci v rámci CLLD IROP a to přímo obcí Staré
Sedlo. Projekt je dobře připraven, jeho nevýhodou je poměrně velká finanční náročnost.
Mikroregion je přirozeným partnerem projektu.

Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Usnesení č. 4: Rada svazku schvaluje partnerství s obcí Staré Sedlo v rámci projektu "Lávka
přes řeku Ohři ve Starém Sedle - důležitá spojnice cyklistického systému Sokolovska", na
který je zpracována žádost o dotaci do 17. výzva MAS Sokolovsko (53. výzva IROP).
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Cyklostezka Sokolov – Lomnice – Vintířov, napojení na BMW
Zatím nejsou k dispozici žádné nové informace.
Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ II, výzva 80
Krizové řízení obcí – dokončeny a předány první strategie, aktivita míří ke svému konci.
Rozvoj GIS v obcích – vytvořen systém rozvoje stávajících GIS prostředků v obcích,
poskytnuto portfolio možných vrstev. Dosud odpověděla jen pí. Baštová z Mírové a p.
Stehlík z Jenišova. Obce budou následně vyzvány telefonicky ke spolupráci a následně
budou pořízené vrstvy, ty budou naplněné, resp. aktualizované.
El. úřední desky: Identifikována potřeba 8 úředních desek, s příslušnými obcemi dohodnuta
účast na financování. Odeslána žádost o schválení účasti na projektu, v červnu budeme
rozesílat předpis na mimořádný příspěvek.
Usnesení č. 5: Rada svazku schvaluje příspěvek na spulufinancování pořízení
elektronických úředních desek od zapojených obcí dle rozeslaného rozpisu.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Studie proveditelnosti ÚSES: dokončuje se. Cílem projektu je využít fenoménu ÚSES pro
rozvoj regionu.
Vzdělávání úředníků: dokončeno přes probíhající koronakrizi.
Strategie 10 obcí: V následujícím roce budou aktualizovány nebo zhotoveny nové strategie
10 obcí MSV a to pro zapojené obce za symbolickou cenu 5.000,- Kč.
Usnesení č. 6: Rada svazku schvaluje příspěvek na spulufinancování projektu od konkrétně
zapojených obcí ve výši 5.000 Kč za strategii.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Cyklostezka v Tisové:
Projekt sice úspěšně prošel hodnocením, díky nedostatku financí však nebyl vybrán pro
realizaci. Projekt by měl mít přednost v další výzvě, kdy bychom chtěli žádat znovu.
Usnesení č. 7: Rada svazku souhlasí s případným opakováním žádosti o dotaci na
cyklostezku v Tisové.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 8: Rada svazku bere na vědomí informace o realizovaných projektech.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Závěrečný účet za rok 2019, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019 a
účetní uzávěrka za rok 2019
Rada dobrovolného svazku obcí Mikroregion Sokolov – východ projednala a schválila
závěrečný účet Mikroregionu Sokolov – východ za rok 2019 spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Sokolov – východ za rok
2019.
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Usnesení č. 9: Rada svazku vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradami, a
přijímá následující opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům:
 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2020 až 2021 nebyl zveřejněn
na úřední desce členského města Březová až do schválení střednědobého výhledu
rozpočtu, tj. do dne 12. 12. 2018.
Mikroregion Sokolov – východ bude v následujících letech dodržovat ustanovení § 39 odst.
4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, tj. bude návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejňovat ve všech
členských obcích až do dne jeho schválení.
 Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí pro rok 2019 nebyl zveřejněn na úřední
desce členského města Březová až do schválení rozpočtu, tj. do dne 12. 12. 2018.
Mikroregion Sokolov – východ bude v následujících letech dodržovat ustanovení § 39 odst.
6, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, tj. bude návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí zveřejňovat ve všech
členských obcích až do dne jeho schválení.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 10: V souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. bude písemná
zpráva o plnění přijatých opatření zaslána datovou schránkou Krajskému úřadu
Karlovarského kraje ve lhůtě do 31. 01. 2021.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku diskutovala problematiku zveřejňování dokumentů Mikroregionu s tím, že
nelze z pozice managementu svazku donutit členské obce k bezchybnému dodržování
stanovených pravidel. Tato zodpovědnost leží plně na členských obcích, byly-li včas a
správně informovány. Členové rady se seznámili s přehlednou tabulkou vytvořenou
manažerem.
Usnesení č. 11: Rada svazku souhlasí s pravidly zveřejňování dokumentů Mikroregionu a
zavazuje své členy k jejich dodržování.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku projednala účetní závěrku za rok 2019, která se skládá z výkazu zisků a ztrát,
z rozvahy, přílohy, výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, inventury a přehledu o změnách
vlastního kapitálu (nerelevantní).
Usnesení 12: Rada svazku schvaluje účetní závěrku Mikroregion Sokolov – východ
sestavenou k 31.12.2019.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0

Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

6/

Dny Mikroregionu Sokolov – východ 2020

Letos uspořádáme druhý ročník dnů Mikroregionu Sokolov – východ v podobě přehlídky
regionální kuchyně. Po loňské úspěšné premiéře v Lokti se letos přihlásilo Nové Sedlo a pak
Královské Poříčí.
Termín a místo: 26.9. 2020 od 13.00 hodin v Novém Sedle (v Královském Poříčí by se
konala přehlídka příští rok).
Téma: bramborový salát (pouze české varianty, ne rakouské nebo bavorské) a desert
s využitím máku (mák může být hlavní surovinou, ale i jen jednou z mnoha, např. se
švestkami a mákem, tvarohovo-makový, povidlovo-makový atd).
Jídlo musí účastníci přivézt již hotové, na místě se jen vydává.
Kromě týmů, které budou reprezentovat obce, potřebujeme opět propagační materiály od
obcí jak dárky pro vítěze, první 3 místa v kategorii salát a 3 místa v kategorii koláč. Celkem
tedy 6 cen.
Vloni poskytli dary z Nového Sedla, Chodova, Šabiny a Lokte.
Usnesení č. 13: Rada svazku bere na vědomí informaci přípravě dalšího ročníku dne MSV.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Informace o akci Vyrobeno na Sokolovsku a výrobek roku

Bc, Hůrková informovala o letošní akci. Manažer zdůraznil, že se jedná o nenápadnou
nicméně velice pracnou a nesmírně užitečnou aktivitu. Tato činnost má své výsledky a
pomáhá vytvářet identitu Sokolovska.
Usnesení č. 14: Rada svazku bere na vědomí informaci o průběhu aktivity Vyrobeno na
Sokolovsku a výrobek roku pro rok 2020 a vyjadřuje uznání Bc. Hůrkové za její činnost.
Hlasování: Pro 10, 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 30.11.2019 a 31.5.2020.
Základní účet
Integrovaný projekt
Euro účet Shift-X
ČNB

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

31.5.2020
1 829 677,10 Kč
16 710,74 Kč
8 920,09 EUR
1 774 785,91 Kč

Čerpané úvěry:
Úvěr InduCCI -312.188,- Kč
Úvěr NCKS -1.017.401,- Kč. Úvěr částečně využit pro financování pořízení kompostérů
v krizové době, kdy díky koronaviru se nemohla sejít zastupitelstva obcí. Tato operace
nemohla nijak negativně ovlivnit splacení úvěru.
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Usnesení č. 15: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření a schvaluje postup
předsedy při řešení financování realizace projektu MSV kompostuje.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Předseda informoval o provedených rozpočtových opatřeních č. 1, 2/2020. Rozpočtová
opatření byla včas zaslána obcím k vyvěšení na úředních deskách a řádně zdůvodněna.
Usnesení č. 16: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedení rozpočtových
opatřeních č. 1, 2 /2020.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Informace, různé

Předseda informoval přítomné o postupech ohledně restrukturalizace Sokolovska a celého
kraje, o existenci programu JTF. Karlovarský kraj je v seznamu 6 nejvíce ohrožených
regionů Evropy v důsledku koronové pandemie. Předseda informoval o obsahu tzv. „zelené
dohody o Evropě“, která zásadně mění podmínky pro veškeré dotace. V českém překladu
bude obcím dána k dispozici. Celý region nebude strádat na nedostatek peněz, ale na
nedostatek hotových projektů. V diskusi bylo připomenuto, že Mikroregion má sice
připravené ideje, namnoze v podobě odborných studií, ale ani my nejsme s přípravou
zajímavých a rozsáhlejších něco řešících projektů moc daleko. Mnohé z těchto projektů
navíc svým přesahem překračují možnosti obcí, na jejichž území by se realizovali. Situace
v strukturálně postiženém Sokolovsku si vyžaduje urychlené zahájení technické přípravy
rozvojových projektů. Předseda připomněl, že je na místě úzká spolupráce všech obcí na
realizaci takovýchto projektů s přispěním všech. Jako příklad uvedl sportovní centrum
v Královském Poříčí, které by po dobudování mohlo sloužit celému Sokolovsku. Manažer
připomněl, že většina obcí má příležitost promítnout všechny nové myšlenky a plány do
svých strategií za výhodných podmínek v rámci aktivit Mikroregionu.
Manažer svazku informoval o přeložení dalším ročníku akce Čištění řeky Ohře. To se nyní
uskuteční v sobotu 19. září 2020. Manažer pozval k účasti přítomné starosty a občany jejich
obcí. Akce má nejenom environmentální, ale i např. významný výchovný efekt.
Manažer informoval o pomoci MPO při zavádění vysokorychlostního internetu v regionu.
Pro karlovarský kraj byla koordinátorem vybrána Bc. Jana Vinšová a jejím úkolem je:

Pomoc při výstavbě či rekonstrukci liniových staveb k zajištění plánovaného rozvoje
vysokorychlostních sítí, a to s cílem ušetřit investiční prostředky,

Podpora přípravy nebo aktualizace územních plánů;

Odstraňování existujících překážek při přípravě staveb a snižování investiční
náročnosti,

Urychlení procesu projektové přípravy a výstavby vysokorychlostních sítí.
V navazující diskuzi se řešila otázka tzv. hluchých míst pro signály mobilních operátorů.
Předseda vyzval starosty, kteří mají s touto otázkou problém, aby zaslali manažerovi seznam
a předseda pak zajistí přenesení požadavků na provozovatele mobilních sítí.
Příští řádné zasedání rady je plánováno do Mírové.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Miroslav Bouda
V Královském Poříčí 18.6.2020

……………
předseda svazku

