Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 23.3.2021
Dne 23.03.2021 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, Lucie Hostašová, Ing. Josef Radek, Ing. Miroslav
Makovička, Mgr. Daniel Tomín, Patrik Pizinger,
Hosté: Omluveni: Mgr. Jiří Stehlík, Anna Klímová, Michal Kováč, Miloslav Matoušek
Neomluveni: Miroslav Toncar, Ing. Lenka Baštová
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Úvod řádného jednání

Přítomné přivítal předseda mikroregionu pan Patrik Pizinger, který přivítal účastníky
zasedání rady na půdě města Chodova a ujal se řízení.
Předseda vzpomněl památky Jaroslava Hlavsy, bývalého starosty Lokte a člena rady
Mikroregionu, který o víkendu předčasně podlehl těžké nemoci.
Předsedající konstatoval, že rada je usnášeníschopná.
Předseda Mikroregionu 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
Změna na postu předsedy a místopředsedy Mikroregionu
Změna na postu manažera
Členství Mikroregionu v HSRS
Informace o hospodaření, rozpočtové změny, zaměstnanecké benefity
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 je prakticky ukončená, zapojeným obcím byla vrácena ještě koncem roku 2020
zápůjčka poskytnutá na předfinancování projektu. Probíhá ještě papírové vypořádání
projektu, což u SFŽP je vždy zdlouhavá záležitost.
Cyklostezka Chodov – Nové Sedlo – Loket:
Byla podána žádost o vydání stavebního povolení. V dohodě se statutárním městem Karlovy
Vary byl nastaven harmonogram další realizace.
Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis (tzv. „Spolupráce obcí“):
Projekt probíhá výhradně on-line vzhledem ke zdravotní situaci v obou státech. Jeden z WS
se uskutečnil minulý týden. Dříve avizované prodloužení projektu se jeví stále aktuálnější.
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Usnesení č. 1: V případě prodlužování projektu rada svazku pověřuje předsedu k provedení
všech nezbytných korků v této souvislosti, a to včetně případného podepsání dodatku
smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Kreativní průmysl na Sokolovsku - Projekt CE InduCCI:
Coronakrize způsobila nutnost přenastavit aktivitu Projektově orientované učení a
soustředit se zde na on-line provedení. Zároveň bude nutné prodloužit s dodavatelem
z důvodů viz maior (coronakrize, uzavření škol) smlouvu. První z plánovaných aktivit se
rozjede v nejbližších dnech.
Rozběhlo se rovněž e-learningové vzdělávání s dostatečným počtem účastníků.
Proběhla on-line schůzka s leadpartnerem projektu a našimi manažery projektu.
Náš projekt je zmíněn v knize vydané Univerzitou Palackého v Olomouci na téma motivace
pro Kreativní průmysl jako příklad dobré praxe.
Členové týmu jsou účastni platformy KK na kreativní průmysl a to vedle skupiny designérů
z KV jako jediní, kteří mají praktické zkušenosti s danou problematikou. Otázka KKP je
v současné době značně podporována ze strany vlády ČR a zdá se i nového vedené KK.
Usnesení č. 2: Rada svazku pověřuje předsedu k provedení nezbytných kroků ke zvládnutí
realizace projektu v současné zdravotní situaci v ČR včetně podpisu dodatků ke smlouvě
s dodavateli.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Více jak půl roku trvaly průtahy, které se vztahovali k aktivitě Projektově orientované
vzdělávání. Tyto průtahy spočívali v dočasném pozastavení proplácení nákladů ze strany
CRR a také k odstoupení dodavatele od smlouvy. Na posledním jednání rady byli účastníci
seznámeni s příčinou. CRR požádalo policii ČR o prošetření postupu při pořádání
výběrového řízení. V lednu nám CRR na přímý dotaz odpovědělo, že policie jejich podnět
odložila s tím, že se z naší strany nejednalo o nic závadného. CRR bohužel v průtazích přes
naše upozornění a žádosti pokračovalo, stanovisko k vyúčtování další etapy poskytlo pozdě
a hrozí, že peníze z na podzim ukončené etapy obdrží MSV s 6 měsíčním zpožděním. To
bude znamenat ztrátu z titulu zbytečně placených úroků z úvěru na předfinancování projektu
v hodnotě cca 15 tis Kč.
Usnesení č. 3: Rada svazku bere na vědomí informace o výše popsané kauze, která potvrdila
správnost postupů Mikroregionu a proto nepřijímá žádná opatření. Otázka případného
vymáhání zbytečně zaplacených úroků bude řešená až po vyčíslení konkrétní výše škody.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Oprava lávky ve Starém Sedle:
Připravuje se výběrové řízení na realizaci lávky. O úspěšnosti rozhodnou skutečně
vysoutěžené náklady na realizaci, kdy se zdá, že ceny prací v oblasti staveb mostů se zvedli
o min 20 a více procent za posledních 20 měsíců.
Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ II, výzva 80:
Rozvoj GIS v obcích – uzavřeny smlouvy s dodavateli SW. Pracuje se na naplnění
domluvených vrstev. Manažer projevil přesvědčení, že se zapojené obce přesvědčí o
smysluplnosti využívání moderních technologií včetně GIS pro zlepšení správy obcí.
El. úřední desky: Dokončuje se stavební připravenost, začíná se pracovat na konkretizaci
SW. Je předpoklad, že aktivita bude včas ukončená, ač klimatické podmínky v uplynulých
měsících stavebním pracem nepřály.
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Strategie 10 obcí: Aktivita probíhá, i zde především do komunikace vstupují problémy
způsobené coronakrizí, nicméně je předpoklad včasného ukončení smlouvy. Práce na
strategiích odhalily v některých obcích velké rezervy ve využívání moderních on-line
nástrojů pro komunikaci. Manažer nabídl odbornou pomoc.
Usnesení č. 4: Rada svazku vyzývá obce k využívání nástrojů on-line komunikace.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Strategie rozvoje malých sportů: Práce pokračují.
3 studie dodatečně zařazené pro realizaci z ušetřených prostředků byly zadané,
vysoutěžené. Bohužel doposud nedošlo k zahájení prací u žádné ze studií, protože stále
čekáme na ukončení běžné kontroly ze strany řídícího orgánu MPSV.
-

Analytická studie náhradních zdrojů vytápění (Asistenční centrum Most)

-

Akční plán Mikroregionu Sokolov – východ (pražská firma)

-

Analytická studie nadregionálního biokoridoru řeky Ohře v Královském Poříčí
(firma ze severních Čech).

Cyklostezka v Tisové:
Bylo provedeno výběrové řízení s nepřekročitelným limitem podle rozpočtu. Nikdo se
nepřihlásil, resp. nepodepsal smlouvu. Bylo dále provedeno další výběrové řízení, tentokrát
bez limitu. Výsledkem je vítězná cena vyšší o 2 mil, než byl rozpočet (i toto VŘ bylo
posléze stornováno pro nenaplnění podmínky získání dotace na straně zadavatele). Manažer
provedl průzkum a prokázal, že od podání žádosti o dotaci vzrostly ceny stavebních prací
v oboru mostních konstrukcí o 20 a více procent. Management MSV provedl několik kroků
ve snaze zajistit buď dodatečné finanční zdroje, nebo naopak zredukovat projekt podle
získaných prostředků. Zatím neúspěšně. Naposledy byla podána žádost na KK o dotaci na
neuznatelné náklady a v dubnu má výbor SFDI projednávat žádost MSV o dodatečné
navýšení prostředků na projekt. M. Bouda zdůraznil, že se zde jedná o příklad meziobecní
spolupráce, k čemuž by poskytovatelé dotací měli přihlédnout. F. Pešek doporučil vrátit se
k otázce realizace projektu po ukončení jednání o dotacích a projednat i otázku
dofinancování chybějících prostředků z rozpočtu obcí.
Usnesení č. 5: Rada svazku souhlasí s postupem předsedy v souvislosti s podáním žádost o
dotaci z Karlovarského kraje na podporu cyklistické dopravy, souhlasí s postupem vůči
SFDI. Rada svazku pověřuje předsedu podpisu smlouvy/smluv na poskytnutí dotace. Rada
svazku ukládá předsedovi a manažerovi zahájit projekt jen v případě, když se zajistí
prostředky na jeho úplnou realizaci. V opačném případě prostředky poskytnuté od obcí na
spolufinancování projektu Mikroregion obcím vrátí.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 6: Rada svazku bere na vědomí informace o realizovaných projektech.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Změna na postu předsedy a místopředsedy Mikroregionu

Předseda Mikroregionu pan Patrik Pizinger vysvětlil, že po podzimních krajských volbách
se stal členem rady Karlovarského kraje a není již schopen z časových důvodů a důvodů
možného střetu zájmů plně vykonávat funkci předsedy. S ohledem na rozložení sil
v Mikroregionu a s ohledem na udržení kontinuity vedení Mikroregionu navrhuje, aby
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funkci předsedy nadále zastával dosavadní místopředseda a místostarosta Sokolova pan Jan
Picka. P. Pizinger byl navržen na pozici místopředsedy Mikroregionu. J. Picka vysvětlil svůj
přístup k funkci předsedy, kdy zdůraznil spojující funkci Mikroregionu, nezbytnost lépe
prodávat jeho výsledky a nabídnout členství i dalším obcím Sokolovska.
Usnesení č. 7: Rada svazku volí na pozici předsedy DSO Mikroregion Sokolov – východ
pana Jana Picku a na pozici místopředsedy pana Patrika Pizingera. Funkční období začíná
okamžikem volby.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Změna na postu manažera
Na minulém zasedání rady svazku se účastníci seznámili se skutečností chystaného odchodu
Ing. Makovičky do důchodu. Návrh na nového budoucího manažera byl odložen na toto
zasedání proto, aby obce mohly s termínem do 8.3.21 předložit své návrhy na obsazení této
funkce.
Bylo konstatováno, že na pozici manažera se 3 cca roky zaučuje Mgr. Daniel Tomín a je
díky tomu a díky svým schopnostem vhodným kandidátem. Přítomní na popud M. Boudy
ocenili práci Ing. Makovičky.
Usnesení č. 8: Rada svazku souhlasí s tím, aby se Mgr. Daniel Tomín stal manažerem
Mikroregionu Sokolov – východ a ukládá předsedovi promítnout toto rozhodnutí do
pracovní smlouvy. Během zaučování nového manažera nese plnou odpovědnost za
management Mikroregionu i nadále Ing. Miroslav Makovička.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Členství Mikroregionu v HSRS
Pozice Hospodářské a sociální rady Sokolovska se v poslední době vyvinula do situace, že
by tato mohla být nositelem FST pro oblast Sokolovska. MSV má při zakládání a rozvoji
činnosti MAS Sokolovsko zkušenosti s podobnými procesy. Může tedy coby případný člen
pomoci jak s rozvojem HSRS, tak i např. s administrativou tohoto zapsaného spolku.
Z diskuze přítomných vyplynulo, že by členství v nové organizaci mělo být prosazováno jen
v případě, že HSRS bude v regionu jasně definovanou praktickou roli, jako je zmíněné
řízení Fondu spravedlivé transformace. V opačném případě je třeba členství přehodnotit.
Usnesení č. 9: Rada svazku souhlasí s členstvím v HSRS s tím, že na dalším jednání rady
bud tato záležitost znovu projednána. Předseda má mandát k zastupování Mikroregionu
v HSRS a vyjednání podmínek členství.
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 30.11.2020 a 28.2.2021.
Základní účet
Integrovaný projekt
Euro účet Shift-X
ČNB
Úvěrový účet KB InduCCI

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

28.2.2021
2 186 206,68Kč
16 170,74 Kč
21 336,02 Eur
2 000 483,67Kč
1 591 441,00 Kč
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Úvěrový účet KB NCKS

1 017 401,00 Kč

1 397 028,00 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. 1, 2/2021. Informace o
zveřejnění rozpočtových opatřeních byla včas zaslána obcím k vyvěšení na úředních
deskách.
Usnesení č. 11: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedení rozpočtových
opatřeních č. 1, 2 /2021.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bylo provedeno přezkoumání hospodaření MSV bez nálezu. Administrativě MSV se
podařilo velkým úsilím odstranit všechny známé nedostatky především z oblasti
zveřejňování dokumentů MSV.
Manažer navrhl ve snaze zajistit konkurenceschopnost MSV jako zaměstnavatele přijmout
pravidla o tzv. zaměstnaneckých benefitech. Ty budou nadál spočívat v dovolené
prodloužené na 5 týdnů, poskytování stravenek, resp. stravenkového paušálu a příspěvku na
dovolenou.
Usnesení č. 12: Rada svazku odsouhlasila zaměstnanecké benefity Mikroregionu Sokolov –
východ a ukládá manažerovi promítnout toto rozhodnutí do rozpočtu MSV.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Informace, různé

Schválení pravidel pro udělování a užívání značky Original product of Sokolovsko
v roce 2021. Změna se týká prodloužení poskytnutí práva nosit značku ze 2 na 3 roky.
Usnesení č. 13: Rada svazku schvaluje pravidla pro udělování a užívání značky Original
product of Sokolovsko v roce 2021.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Manažer informoval o zahájení přeshraničního projektu Flaschenpost v rámci KSMASKK,
který počítá se spoluprací se ZŠ v regionu. Projekt bude zaměřen na environmentální
výchovu s využitím fenoménu řeky Ohře.
M. Bouda navrhl, aby management poskytoval obcím pravidelné bodově formulované
raporty o činnosti Mikroregionu. Rozsah a frekvence těchto raportů bude vyřešena na
pracovní schůzce předsedy a manažerů.

Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Daniel Tomín
V Královském Poříčí 23. 3. 2021

……..……………
předseda svazku

