Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 24.09.2020
Dne 24.9.2020 se od 9.00 uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ
na MÚ v Novém Sedle.
Přítomni: Patrik Pizinger, Ing. Miroslav Makovička, Ing. Mgr. Petr Adamec, Jaroslav
Bělíček, Ing. Věra Baumanová, Marek Choc, Michal Kováč, Anna Klímová,
František Pešek, Miloslav Matoušek
Hosté: Ing. Josef Radek, Ing. arch. Michal Hadlač, Milan Kurčík (Vřesová)
Omluveni: Bc. Lenka Baštová, Mgr. Jiří Stehlík, Bc. Jan Picka, Miroslav Toncar
Neomluveni: Lucie Hostašová
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Úvod řádného jednání

Přítomné přivítala na půdě města Nové Sedlo starostka paní Ing. Věra Baumanová. Jednání
řídil předseda svazku pan Patrik Pizinger, který konstatoval, že rada je usnášeníschopná.
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, informace o
strategii rozvoje kulturních a kreativních průmyslů na území MSV.
Dny Mikroregionu Sokolov – východ 2020 – zrušení
Průběh schvalování nových stanov
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Informace, různé
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Činnost CSS
Ing. Makovička konstatoval, že v červenci skončila úspěšně udržitelnost projektu CSS, který
byl realizován ve spolupráci se SMO ČR.
Usnesení č. 1: Rada svazku bere na vědomí informace o ukončení projektu CSS.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Kontrola usnesení z minulého zasedání

Všechna usnesení jsou splněna, nebo byla projednána podrobněji v dalších bodech jednání
rady.
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Informace o běžících projektech, projednání náležitostí projektů, informace o
strategii rozvoje kulturních a kreativních průmyslů na území MSV.

Kompostéry:
Akce se týká obcí Mírová, Dolní Rychnov, Královské Poříčí, Hory, Jenišov, Šabina, Loket.
Projekt byl úspěšně ukončen, vyřizuje se finanční vypořádání se všemi zapojenými obcemi.
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Cyklostezka Chodov – Nové Sedlo – Loket
Proběhlo jednání se zástupci IPRU KV, kteří potvrdili eminentní zájem o projekt.
Zapojeným obcím byly zaslány finanční požadavky na financování dalších částí projektu
v příštím roce za účelem přípravy rozpočtů. Trvá zajišťování podkladů pro stavební
povolení. Je stále předpoklad, že by příští rok mohla být akce zahájena.
Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis (tzv. „Spolupráce obcí“)
Koronakrize stále komplikuje realizaci projektu, především je komplikovaná osobní
komunikace s německým partnerem.
Loket se rozhodl pro vybudování lukostřelecké střelnice, získal zkušeného mentora pro
přípravu a zhotovení. MSV pomůže s nákupem některého vybavení a s propagací.
I v letošním roce pokračuje společná propagace Sokolovského kulturního září.
Dny MSV, viz samostatný bod.
Kreativní průmysl na Sokolovsku - Projekt CE InduCCI:
Realizace projektu probíhá dle předpokladů. Komunikace s partnery se omezuje na
videokonference. Poslední se uskutečnila v červenci, další bude v listopadu.
Stále se jedná o to, zda bude coworkingové centrum v Královském Poříčí. Manažer
projednal záležitost s p. starostou Kováčem, který o aktivitu projevil zájem.
Byl vypracován návrh pro tzv. Policypaper pro rozvoj kreativních a kulturních průmyslu na
Sokolovsku, se kterým manažer přítomné seznámil. Dokument není zbytečně ambiciózní,
zaměřuje se hlavně na reálné možnosti podpory tohoto perspektivního odvětví.
Strategické cíle
SC 1: Hledat potenciál KKP v Karlovarském kraji a testovat aktivity spojené s KKP při řešení
regionálních výzev (plánování nových projektů anebo aktivit).
SC 2: Organizovat setkání se subjekty, které lze spojit s KKP v rámci nové KKP platformy
(vedené příspěvkovou organizací KARP) - přenos informací, sdílení zkušeností z realizace
projektů, tvorba nových společných projektů apod.
SC 3: Oslovovat nové účastníky platformy pro KKP sloužící pro výměnu nápadů, znalostí a
zkušeností mezi partnery s cílem postupného rozšiřování zapojených subjektů.
SC 4: Vyhledávání možností pro financování projektů zaměřených na využití KKP.
SC 5: Prohlubovat a testovat metodu projektově orientovaného vzdělávání v oblasti KKP ve
spolupráci se středními školami různého oborového zaměření.
SC 6: Rozvíjet kreativní myšlení veřejnosti a mladé generace, rozvíjet KKP centra a další
infrastrukturu podporující KKP (např. co-workingový prostor pro výměnu zkušeností) a
mezioborovou spolupráci.

Vize
Strukturálně postižené Sokolovsko využívá plně potenciálu rozvoje kulturních a kreativních
průmyslů v integraci s aktivitami Karlovarského kraje.
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Usnesení č. 2: Rada svazku schvaluje Návrh politiky rozvoje KKP v regionu Sokolovska.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
U části Projektově orientované vzdělávání odstoupil od smlouvy z důvodů pochybností o
správnosti postupů při výběru dodavatel Tradiční řemesla Bernard z.s., na zbývající část této
aktivity bylo dokončeno nové výběrové řízení, které vyhrála firma Koráb, z.s. Obě výběrová
řízení probíhala v režimu otevřeného řízení.
V současné době CRR zřejmě z důvodů koronakrize příliš nekomunikuje.
Oprava lávky ve Starém Sedle:
Byla podána žádost o dotaci v rámci CLLD IROP a to přímo obcí Staré Sedlo. Přes poměrně
velkou finanční náročnost projektu (přes 5 mil Kč) se zdá, že bude projekt úspěšný. Je tedy
předpoklad, že by lávka mohla být příští rok hotová. Mikroregion je v této fázi realizace
partnerem projektu.
Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ II, výzva 80
Krizové řízení obcí – dokončuje se druhá várka strategií, zhotoviteli předány připomínky,
které zjevně vycházejí z toho, že zhotovitel jsa zdaleka nezná místní reálie.
Rozvoj GIS v obcích – pracuje se na 2 vrstvách, především se bude jednat o veřejné
osvětlení a mobiliář. Přestože některé obce o aktivitu neprojevily žádný zájem, aktivita bude
i tak provedená.
El. úřední desky: Zde se jedná o nesmírně náročné výběrové řízení, které možní dodavatelé
pod vidinou zakázky zásadně komplikují. Čekáme na definitivní schválení výběrového
řízení, aby se mohla rozjet realizace.
Studie proveditelnosti ÚSES: bylo dokončeno, předáno. Běží prostor pro připomínky a
závěrečnou úpravu dokumentu.
Strategie 10 obcí: Zahájeno zpracování nových, resp. aktualizace strategií 10 členských
obcí. Vše bude ukončené do 5/2021. Výběrové řízení vyhrála firma ABRI, s.r.o., se kterou
byla podepsána smlouva.
Strategie rozvoje malých sportů: připravuje se výběr zhotovitele.
Usnesení č. 3: Rada svazku pověřuje předsedu k zajištění výběru dodavatele Strategie
malých sportů v souladu s postupy platnými pro danu dotaci.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Díky výběrovým řízením byly ušetřeny prostředky přesahující v rozsahu více jak1 mil Kč.
Jako náhradní varianty se jeví např:
-

Studie náhradních zdrojů vytápění obcí po té, co bude ukončena výroba tepla z uhlí.
Jedná se především o obce na Vřesovské větvi, případně obce na konci větví
(Královské Poříčí). Obcím se doporučuje sdružovat se ve svých potřebách, zvážit i
tepelná čerpadla a geotermální energii.

-

Akční plán Mikroregionu Sokolov – východ

-

Studie proveditelnosti nadregionálního biokoridoru řeky Ohře v Královském Poříčí

Předseda vysvětlil, že všechny témata jsou zajímavá, zdůraznil však naléhavost potřeby řešit
způsob náhrady zdroje vytápění.
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Usnesení č. 4: Rada svazku pověřuje předsedu k výběru náhradních aktivit projektu
Efektivní veřejná správa II, k pokusu zajištění změn projektu a ke všem krokům nezbytným
k realizaci těchto aktivit, zejména k výběru dodavatelů.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Cyklostezka v Tisové:
Projekt, ač původně díky nedostatku finančních prostředků zamítnut, později byl ale
schválen. V červenci MSV obdržel o tomto oficiální informaci. Manažer po dohodě
s předsedou v souladu se stanovami a praxí zaslal informace na zapojené obce Sokolov,
Šabina a Březová. Součástí informace je i požadavek na poskytnutí alikvotní části na
spolufinancování, což u Sokolova a Březové činí 1.350.000 Kč a u Šabiny 500.000 Kč. Jak
bylo dříve avizováno, předfinancování projektu bude zajištěné úvěrem. Svou účast
v projektu odsouhlasila obec Šabina. Sokolov bude záležitost projednávat na svém
zastupitelstvu dnes odpoledne, Březová na svém říjnovém zasedání zastupitelstva. Byla
diskutována otázka splnění podmínek pro podpis smlouvy o dotaci. Zde je největší výzvou
zajištění výběru dodavatele stavby. V případě, že by se protahovalo schvalování účasti obcí
na spolufinancování akce, bude nutné zahájit výběrové řízení dříve, než bude financování
akce zajištěno.
Usnesení č. 5: Rada svazku souhlasí s dosavadním postupem předsedy a manažera.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 6: Rada svazku souhlasí s přijetím příspěvků na spolufinancování akce od
zapojených obcí ve výši 1.350.000 Kč od Sokolova a Březové a 500.000 Kč od Šabiny.
Rada svazku souhlasí se zajištěním předfinancování projektu z úvěru. Rada svazku pověřuje
předsedu ke všem krokům nezbytným k realizaci projektu včetně případného provedení
výběrového řízení na zhotovitele stavby dříve, než bude zajištěno spolufinancování akce od
zapojených obcí a předfinancování pomocí úvěru.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 7: Rada svazku bere na vědomí informace o realizovaných projektech.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Dny Mikroregionu Sokolov – východ 2020 – zrušení

V letošním roce byl den Mikroregionu Sokolov – východ naplánován do Nového Sedla.
Akce měla být součástí širšího programu. Vedení města ve světle dramaticky se zhoršující
situace s šířením nákazy covid 19 akci odvolala. Akci bude třeba uspořádat v náhradním
termínu pravděpodobně v první polovině příštího roku. Pravděpodobnou náhradou bude
pouť v Novém Sedle, která se tradičně pořádá v ½ května. V září 2021 pak bude den MSV
uspořádán v Královském Poříčí jako součást zdejší tradiční pouti.
Usnesení č. 8: Rada svazku akceptuje důvody vedoucí ke zrušení akce v letošním roce a
souhlasí s přesunem akce do roku 2021.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/
Průběh schvalování nových stanov
Předseda svazku a manažer uskutečnili jednání s vedením obcí Mírová a Lomnice, přičemž
zastupitelstva těchto obcí dosud definitivně nerozhodla. Obcím bylo vysvětleno, že nyní je
varianta stanovy schválit, nebo z Mikroregionu Sokolov – východ vystoupit.
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Usnesení č. 9: Rada svazku bere na vědomí informace o schvalování nových stanov a
schvaluje postup předsedy a manažera. Rada svazku ukládá svým členům z Lomnice a
Mírové zajistit definitivní stanovisko svých obcí nejpozději do 15.12.2020.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 15 z 13.6. 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. Stále trvá
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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 31.5.2020 a 31.8.2020.
Základní účet
Integrovaný projekt
Euro účet Shift-X
ČNB

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
Úvěr NCKS
Návratné finanční výpomoci od obcí na kompostéry

k 31.8.2020
1 764 740,24 Kč
16 530,74 Kč
8 898,04 EUR
3 955 007,26 Kč
312.188,- Kč
1.017.401,- Kč.
2.377.413,- Kč

Usnesení č. 10: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Předseda informoval o provedených rozpočtových opatřeních č. 3, 4/2020 (3- přesun výdajů
ze služeb na propagační materiál 5139 (reg. značka) 10 tis, přesun na položku daň z
nemovitosti 5362 = 310 Kč a 400 Kč na 6121; 4 - přesuny v rámci navýšení bankovních
poplatků, dále přesun přijaté dotace NCKS na položku 2329 a přesun v rámci navýšení
zákonného pojištění). Informace o zveřejnění rozpočtových opatření byla včas zaslána
obcím k vyvěšení na úředních deskách.
Usnesení č. 11: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedení rozpočtových
opatřeních č. 3, 4 /2020.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Ač to je probírané prakticky na všech jednáních rady, stále nejsou obce schopné zcela a bez
chyb zveřejňovat povinné materiály Mikroregionu tak, jak bylo rozhodnuto.
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Informace, různé

Schválení pravidel pro udělování a užívání značky Original product of Sokolovsko
v roce 2020
Usnesení č. 12: Rada svazku schvaluje pravidla pro udělování a užívání značky Original
product of Sokolovsko v roce 2020 a schvaluje dosavadní postup předsedy v letošním roce.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Manažer svazku informoval o sobotní akci Čištění řeky Ohře. Ač v náhradním termínu,
přesto se jí zúčastnilo jen na Sokolovsku 815 lidí. Akce se stává významným celokrajským
podnikem.
Předseda informoval, že seznam dodaných hluchých míst pro příjem signálu mobilních
operátorů předal kompetentním osobám, další se bude odvíjet od výsledku krajských voleb.
Projednána otázka přístupnosti webových stránek podle změněných podmínek.
Mikroregion v tomto směru nebude zatím vyvíjet žádnou činnost.
Host Ing. arch. Hadlač vystoupil jako dodavatel územní studie pro KK na téma přípravy
regionu na příchod investorů. Poznamenal si některé v průběhu jednání zmíněné projekty,
vysvětlit stav zpracování studie, odpověděl na dotazy a náměty starostů.
Byla opět otevřena otázka cyklostezky do Lomnice. Velice se o tento záměr zajímá BMW,
které je ochotné zaplatit projektovou dokumentaci. Akci si bere za svou předseda.
Příští řádné zasedání rady je plánováno do Mírové.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Ing. Věra Baumanová
V Královském Poříčí 24.9.2020

……………
předseda svazku

