Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 14.12.2020
Dne 14.12.2020 se od 9.00 uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov –
východ v KASS Chodov.
Přítomni: Jan Picka, Ing. Mgr. Petr Adamec, Miroslav Bouda, Ing. Věra Baumanová,
Marek Choc, František Pešek, Miroslav Toncar, Lucie Hostašová, Ing. Josef
Radek, Ing. Miroslav Makovička, Mgr. Daniel Tomín
Hosté: Omluveni: Mgr. Jiří Stehlík, Bc. Lenka Baštová (úřední den), Patrik Pizinger (souběžné
jednání krajského zastupitelstva), Anna Klímová (nevolnost), Miloslav Matoušek
Neomluveni: Michal Kováč
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Úvod řádného jednání

Přítomné přivítal v předvánočním hektickém čase místopředseda mikroregionu pan Jan
Picka, který se ujal řízení. Předsedající konstatoval, že rada je usnášeníschopná.
Předsedající přečetl návrh programu jednání rady svazku. Rada svazku tento program
jednání jednomyslně odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím programem:
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Úvod jednání
Kontrola minulých usnesení
Informace o běžících projektech
Rozpočet na rok 2021 a rozpočtové výhledy na roky 2022 a 2023
Průběh schvalování nových stanov
Změna na postu manažera
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Informace, různé

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

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.
Mikroregion podal příkaz na převod peněz poskytnutých pro předfinancování
projektu na účty obcí tak, aby bylo vše vyřízení do Vánoc t.r.
Cyklostezka Chodov – Nové Sedlo – Loket:
Probíhá intenzivní zajišťování podkladů pro stavební povolení tak, aby bylo možné
začátkem roku 2021 požádat o vydání stavebního povolení. Tyto práce zajišťuje firma
ABRI. Přítomní starostové požádali o zaslání schématu vedení cyklostezky pro průběžné
informování obyvatelstva.
Usnesení č. 1: Rada svazku souhlasí s udělením zakázky na zajištění stavebního povolení
pro firmu ABRI s.r.o. za cenu 189.000,- Kč + DPH a pověřuje předsedu k jejímu vyjednání
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a podpisu. Rada ukládá manažerovi zaslat do konce ledna 2021 schéma trasy 3 zapojeným
obcím.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis (tzv. „Spolupráce obcí“):
Stále trvají problémy s realizací aktivit v souvislosti c krizí covid-19, kde je nezbytná
komunikace s německým partnerem. Hledají se nové cesty komunikace, které učíme své
německé kolegy. Zvláště z popudu německé strany projektu se uvažuje o prodloužení
projektu.
Kreativní průmysl na Sokolovsku - Projekt CE InduCCI:
I zde se do realizace projektu promítla coronakrize. Díky uzavření středních škol bylo nutné
pozastavit realizaci jedné z pilotních aktivit tzv. projektově orientované vzdělávání.
Komunikace se zapojenými školami probíhá a je předpoklad, že by se aktivita mohla
dokončit v prvních měsících roku 2021. I další setkání partnerů projektu se uskutečnilo
pomocí videokonference, na ní naši spolupracovníci prezentovali 5 příspěvků.
Mezinárodním týmem byl připraven e-learningový vzdělávací a seznamovací program na
téma kreativního a kulturního průmyslu, tento program byl přeložen do češtiny. Tento kurz
proběhne začátkem příštího roku a členské obce MSV mají unikátní příležitost proškolit své
odborníky na regionální rozvoj na toto nesmírně moderní a perspektivní téma, které
v poslední dekádě hýbe světovým průmyslem. Manažer vyzval obce k aktivní účasti svých
pracovníků, zastupitelů či dalších osob v kurzu.
Usnesení č. 2: Rada svazku doporučuje svým členským obcím využít unikátní příležitosti
pochopit význam kulturního a kreativního průmyslu a vyzývá obce k aktivní nominaci
účastníků e-learningového kurzu.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Již minule byla rada svazku informována o průtazích, které se vztahují k aktivitě Projektově
orientované vzdělávání. Tyto průtahy spočívají v dočasném pozastavení proplácení nákladů
ze strany CRR a také k odstoupení dodavatele od smlouvy. Až z dalších událostí jsme
pochopili, v čem je příčina. CRR požádalo policii ČR o prošetření. V minulých týdnech
podávali zainteresované osoby vysvětlení na policii. Manažer podrobně vysvětlil, v čem
pochybení spočívalo. Mikroregion zatím nezná výsledek šetření policie.
Kauzou se také zabýval Kontrolní orgán Mikroregionu, manažer seznámil s usnesením
kontrolního orgánu k této věci.
Usnesení č. 3: Rada svazku se seznámila s kauzou pochybení ve výběrovém řízení na
zakázku „Projektově orientované učení“, pro nedostatek dalších informací z výsledku šetření
PČR zatím nepřijímá žádná nápravná opatření.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Oprava lávky ve Starém Sedle:
Projektová žádost prošla úspěšně hodnocením MAS a čeká se na potvrzení pozitivního
výsledku. Stále platí, že by lávka mohla být během roku 2021 postavena.
Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ II, výzva 80:
Krizové řízení obcí – dokončeno, probíhá předání obcím.
Rozvoj GIS v obcích – na aktivitě se pracuje, momentálně se zadávají zakázky na dodávku
SW, ten dodají 3 firmy.
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Usnesení č. 4: Rada svazku souhlasí s udělením zakázky na nákup SW pro GIS firmám Geo
Data s.r.o. (celkem 5 obcí) a dalším dvěma z Karlových Varů pro dodávku systému Misys,
pověřuje předsedu k vyjednání a podpisu smluv.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
El. úřední desky: Po schválení výběrového řízení ze strany MPSV byla s dodavatelem
podepsána smlouva. V současné době se dokončila jednání o definitivním umístění a
napojení EÚD a komunikuje se s dodavatelem. Nosné desky do základu budou dodavatelem
poskytnuty cca 15.1.21, teprve pak bude možné zhotovit základy a provést napojení na
proud a data.
Usnesení č. 5: Rada svazku souhlasí s postupem předsedy při podpisu smlouvy uzavřené na
základě výběrového řízení s dodavatelem EÚD. Rada svazku souhlasí s tím, aby základy
k deskám a výkopy k přívodům zajistil sociální podnik ABRI za 7.000 Kč + DPH za 1 desku
a pověřuje předsedu k vyjednání a podpisu smlouvy.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Strategie 10 obcí: Aktivita probíhá, i zde především do komunikace vstupují problémy
způsobené koronakrizí, nicméně je předpoklad včasného ukončení smlouvy.
Strategie rozvoje malých sportů: Na základě poptávkového řízení byla podepsána smlouva
s dodavatelem MAS Sokolovsko, o.p.s., byla zahájena činnost na strategii.
Usnesení č. 6: Rada svazku souhlasí s postupem předsedy při podpisu smlouvy
s dodavatelem na pořízení Strategie rozvoje malých sportů.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
V projektu byly ušetřené významné finanční prostředky, a proto rada na minulém zasedání
pověřila předsedu k vyjednání jejich využití pro další potřebné studie. Toto se povedlo a již
jsou zahajovány kroky k zadání těchto prací. Jako první byla připravena Analytická studie
náhradních zdrojů vytápění obcí poté, co bude ukončena výroba tepla z uhlí. Jedná se
především o obce na Vřesovské větvi a dále Březovou, Dolní Rychnov a Královské Poříčí.
Manažer informoval o vytvoření zadávací dokumentace, která je momentálně předložena ke
schválení dozorujícímu orgánu (MŠMT), podrobně vysvětlil obsah a uspokojivě zodpověděl
dotazy. Zdlouhavé projednávání zadávací dokumentace bude zřejmě důvodem, proč nám
MŠMT nabídne prodloužení projektu. Dalšími schválenými aktivitami jsou
-

Akční plán Mikroregionu Sokolov – východ

-

Analytická studie nadregionálního biokoridoru řeky Ohře v Královském Poříčí

U těchto aktivit ještě není hotová zadávací dokumentace (objem práce je výrazně menší, než
u předchozí aktivity), zadávací dokumentace budou zaslány ke schválení na MŠMT v 1.
týdnu roku 2021.
Cyklostezka v Tisové:
Pro jednání sokolovského zastupitelstva byly doplněné podklady a vypořádány připomínky
jejich finančního odboru. Šabina a Březová své účasti v projektu odsouhlasily. Sokolov na
svém jednání 10.12.20 svou účast rovněž odsouhlasil. Bylo zahájeno výběrové řízení,
zapojené obce byly vyzvány k nominaci svého zástupce ve výběrové komisi.
Materiály pro Sokolov se zabýval na svém jednání Kontrolní orgán MSV a shledal je
dostatečnými. Přítomní ocenili práci místopředsedy J. Picky a manažera na tomto
významném kroku k realizaci uvedené akce.
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Usnesení č. 7: Rada svazku ukládá obcím Šabin, Březová a Sokolov nominovat své
zástupce do komise pro otevírání obálek, posouzení nabídek a výběru nejvhodnější nabídky.
Předseda se pověřuje ke všem krokům nezbytným k úspěšné realizaci včetně vyjednání a
podpisu smluv na poskytnutí dotace, dodavatele stavby, autorský dozor, technický dozor a
dotační management.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 8: Rada svazku bere na vědomí informace o realizovaných projektech.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022 a 2023

Předsedající konstatoval, že návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu na další 2
roky byly včas zaslány obcím pro vyvěšení na úředních deskách. K předloženým návrhům
byly vznesené pozměňující návrhy, dále byly zjištěny nové skutečnosti, které byly
zakomponované do schvalovaného materiálu. Manažer přítomné seznámil z každou
jednotlivou navrhovanou změnou včetně zdůvodnění.
Usnesení č. 9: Rada svazku schvaluje schodkový rozpočet Mikroregionu Sokolov – východ
na rok 2021 takto:
Celkové příjmy ve výši
11 156 600
Celkové výdaje ve výši
24 735 500
Schodek ve výši
13 578 900
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou rozpočtové položky dle přílohy č. 1.
Rada svazku zároveň schvaluje střednědobý výhled Mikroregionu Sokolov - východ na roky
2022 a 2023.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Průběh schvalování nových stanov
Předseda svazku a manažer se zúčastnili jednání zastupitelstva v Lomnici, které nové
stanovy a zakládací listinu jednomyslně schválilo.
Mírová rovněž schválila stanovy a zakladatelskou listinu tak, jak je schválila rada, tj. bez
výhrad.
Usnesení č. 10: Rada svazku konstatuje, že proces změny stanov a rozšíření mikroregionu o
staronového člena Těšovice byl ukončen.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
6/
Změna na postu manažera
V souvislosti s chystaným odchodem Ing. Makovičky do starobního důchodu projednala
rada svazku nástupnictví na tomto postu, způsob zaučování nového manažera a postup
předávání funkce. Manažer z pověření předsedy na nového manažera navrhl Mgr. Daniela
Tomína, který se etabloval v mikroregionu jako zdatný právník s potenciálem mnohačetnou
funkci manažera úspěšně vykonávat. V souvislosti s touto nevyhnutelnou změnou je zároveň
třeba vzít v úvahu, že mikroregion realizuje v současné době rekordní počet dotovaných
projektů, do kterých je detailně zasvěcen výhradně stávající manažer a překotné předání není
možné ani efektivní. Pod vedením stávajícího manažera by se nový manažer mohl na
nových projektech zaučovat a zároveň přiměřeně zapojovat do realizace již běžících
projektů. Zodpovědnost za management až na další rozhodnutí i nadále ponese Ing.
Makovička. Místopředseda p. Picka upozornil na to, že funkce manažera Mikroregionu
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Sokolov – východ je v Sokolově citlivou pozicí, a proto požádal o možnost projednat
obsazení v orgánech města, ostatní přítomní členové rady svazku se k návrhu připojili.
Usnesení č. 11: Rada svazku odkládá rozhodnutí ohledně pozice manažera na příští jednání
rady svazku s tím, že vyzývá obce, budou-li mít zájem, aby do 8.3.2021 navrhly na tuto
pozici svého kandidáta.
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 31.8.2020 a 30.11.2020.
Základní účet
Integrovaný projekt
Euro účet Shift-X
ČNB
Úvěrový účet KB InduCCI
Úvěrový účet KB NCKS

k 31.8.2020
1 764 740,24 Kč
16 530,74 Kč
8 898,04 EUR
3 955 007,26 Kč
312 188,00 Kč
1 017 401,00 Kč

30.11.2020
807 779,73 Kč
16 350,74 Kč
21 342,91 Kč
5 428 521,27 Kč
312 188,00 Kč
1 017 401,00 Kč

Usnesení č. 11: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Předseda informoval o provedených rozpočtových opatřeních č. 5, 6/2020. Informace o
zveřejnění rozpočtových opatřeních byla včas zaslána obcím k vyvěšení na úředních
deskách.
Usnesení č. 12: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedení rozpočtových
opatřeních č. 5, 6 /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. Týká se to jen
s několika výjimkami všech obcí. I touto záležitostí se zabýval Kontrolní orgán MSV. Byly
projednány další návrhy na možnou nápravu. Datové schránky ne vždy spravují ti samí lidé
na obci, takže by zde byla další operace přeposílání, který by mohla vést k dalším chybám.
Usnesení č. 13: Rada svazku přijímá další opatření na zkvalitnění procesu vyvěšování
dokumentů MSV a to:
- Podklady k vyvěšení musí být obcím zaslány nejpozději 5 pracovních dnů před
vypršením lhůty pro vyvěšení.
- Manažer v požadavku na vyvěšení uvede vždy i termíny nejpozdějšího vyvěšení a
nejdřívějšího sejmutí z úřední desky.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku projednala závěry jednání kontrolního orgánu a konstatuje, že se již se závěry
vypořádala v předchozích bodech programu.
Usnesení č. 14: Rada svazku s ohledem na společenskou situaci v souvislosti s pandemií
rozhodla o zrušení jednoho jednání kontrolního orgánu pro rok 2020 bez náhrady.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
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V průběhu roku 2020 bylo nutné navýšit finanční limit v hotové pokladně z 10.000 Kč na
15.000, což předseda operativně s ohledem na množství realizovaných projektů provedl.
Usnesení č. 15: Rada svazku souhlasí s postupem předsedy při navýšení limitu v pokladně
v roce 2020, tento limit trvale zvyšuje na max. 15.000,- Kč, zároveň schvaluje
aktualizovanou směrnici č. 4/2020/So-V.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Informace, různé

Akční plán Mikroregionu Sokolov – východ
MSV bude za účelem podpory pro realizaci rozvojových projektů subjektům působících na
jeho území poskytovat podporu v podobě průběžně vytvářeného a aktualizovaného akčního
plánu. Akční plán bude obsahovat především soupis plánovaných projektů a to jak obcí, tak
i ostatních subjektů. Součástí první verze akčního plánu jsou projekty subjektu Škola Můj
Projekt Mánesova – gymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o.
Usnesení č. 16: Rada svazku odsouhlasila znění akčního plánu verze 12/2020 a ukládá
manažerovi pomocí dříve zmíněné aktivity tento plán vypracovat a později průběžně
doplňovat a aktualizovat a předkládat jej pravidelně radě k projednání.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0

Příští řádné zasedání rady je plánováno do Mírové.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: František Pešek
V Královském Poříčí 14. 12.2020

……..……………
místopředseda svazku

