Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 22.6.2021
Dne 22.06.2021 se od 9.00 uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov –
východ na obecním úřadě v Šabině.
Přítomni: Jan Picka, Ing. Mgr. Petr Adamec, Miroslav Bouda, Marek Choc (zástupce),
František Pešek, Lucie Hostašová, Ing. Josef Radek, Mgr. Daniel Tomín, Anna
Klímová, Michal Kováč,
Hosté: Roman Kotilínek
Omluveni: Ing. Miroslav Makovička, Patrik Pizinger, Mgr. Jiří Stehlík, Ing. Lenka Baštová,
Miroslav Toncar
Neomluveni: Ing. Věra Baumanová, Miloš Matoušek
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Úvod řádného jednání

Na půdě Obecního úřadu Šabina přítomné přivítal starosta obce pan František Pešek. Poté se
řízení jednání ujal předseda svazku pan Jan Picka.
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, projednání náležitostí projektů. Převod tabulí
z projektu Značení památek v Mikroregionu Sokolov – východ do majetku obcí.
Závěrečný účet za rok 2020, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2020 a účetní
uzávěrka za rok 2020
Informace předsedy – př. členství v HSRS, nové způsoby komunikace MSV
s veřejností
Dny Mikroregionu Sokolov – východ 2021
Informace o akci Vyrobeno na Sokolovsku a výrobek roku
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Informace, různé
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Kontrola usnesení z minulého zasedání

4/
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Usnesení č. 2 z 23.3.21: (InduCCI) 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.
Nebylo zatím třeba využít toto ustanovení.
Usnesení č. 3 z 23.3.21: 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.
Zatím nebyly podklady pro vyčíslení škody.
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Všechna další usnesení jsou splněna, nebo byla projednána podrobněji v dalších bodech
jednání rady.
Výše uvedené bylo souhlasně vzato na vědomí všemi přítomnými členy.
Informace o běžících projektech
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Kompostéry:
Akce je prakticky ukončená, stále probíhá ještě papírové vypořádání projektu, což u SFŽP je
vždy zdlouhavá záležitost.
Cyklostezka Chodov – Nové Sedlo – Loket:
Žádost o stavebního povolení byla vrácena zpět, momentálně chybí 2 stanoviska, aby se
žádost mohla podat znovu. Do listopadu běží lhůta pro podání žádosti o dotaci.
Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis (tzv. „Spolupráce obcí“):
Projekt se pomalu rozbíhá po pandemii opět v režimu osobních schůzek. Stále platí chabý
zájem členských obcí o aktivity projektu.
Kreativní průmysl na Sokolovsku - Projekt CE InduCCI:
Všechny stěžejní aktivity projektu jsou v současné době úspěšně dokončované (projektově
orientované učení a studie proveditelnosti kreativního centra). E-learning na téma Kreativní
a kulturní průmysl byl již ukončen. Minulý týden bylo dokončeno další digitální setkání
partnerů projektu.
Naše členství v platformě KK pro kreativní průmysl nevedlo bohužel k prosazení podpory
Kraje již rozběhnutým aktivitám v rámci FST. Kraj, ač nemá ani zkušenosti ani kapacity,
chce tuto otázku „podporovat“ administrativně.
Projekt bude díky c-19 prodloužen o 3 měsíce bez negativního dopadu na CF Mikroregionu.
Usnesení č. 1: Rada svazku souhlasí s prodloužením projektu a pověřuje předsedu k popisu
příslušných dokumentů.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Oprava lávky ve Starém Sedle:
Proběhlo výběrové řízení na realizaci lávky. Bohužel se potvrdili obavy ze současného
vývoje na stavebním trhu a žádná firma se do VŘ nepřihlásila. Výběrové řízení bude nutné
zopakovat.
Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ II, výzva 80:
Rozvoj GIS v obcích – dokončuje se naplnění vrstev.
El. úřední desky: Desky dodány ale s velkými problémy, dodavatel nepřijímá zodpovědnost
za žádnou z našich připomínek. Záležitost zřejmě spěje k soudnímu sporu, přičemž aktuální
cash-flow nám umožňuje v řádu do 40 tis Kč angažovat externího právníka.
Na společné schůzce byl domluven postup:
-

Zajistit v co nejkratším čase proškolení obsluhy

-

Vybídnout druhou stranu k dohadovacímu řízení

-

Řešit záležitost případně soudním sporem.

Manažeři urgují trvale u dodavatele splnění jeho závazků.
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Rizikem této situace je, že pokud by řídící orgán poskytující dotaci dospěl k závěru, že
nebyla naplněná smlouva, pak hrozí sankce z dotace.
Usnesení č. 2: Rada svazku souhlasí s uvedeným postupem.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Strategie 10 obcí: Aktivita probíhá, bude do konce června dokončená.
Strategie rozvoje malých sportů: Aktivita ukončená.
3 dodatečně zařazené studie.
-

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).

Ve 2 případech proběhly kontrolní dny, ve třetím případě byl kontrolní den domluven. Zdá
se, že byli vybrání kompetentní dodavatelé a že studie budou řádně dokončené.
Cyklostezka v Tisové:
Žádost na Kraj byla částečně úspěšná, obdrželi jsme dotaci ve výši 710 tis Kč. Žádost na
SFDI úspěšná nebyla, takže nám stále chybí 1,3 mil Kč. Na pracovním setkání vedení MSV
bylo dohodnuto, že se uskuteční další výběrové řízení a podle něj budou pravděpodobné
zapojené obce požádány o dofinancování projektu.
Usnesení č. 3: Rada svazku souhlasí s výše uvedeným postupem.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Značení památek v Mikroregionu Sokolov – východ
V roce 2006 Mikroregion uskutečnil projekt, ve kterém byli na zemí MSV umístěno 50
informačních tabulí. Tyto tabule jsou částečně zastaralé, hlavně však časem popraskala na
tabulích krycí folie. Obnova si vyžádá jisté prostředky, které MSV nemá. Proto se jako
nejlepší řešení jeví převod tabulí do majetku obcí, které si obnovu zajistí dle svých priorit.
Usnesení č. 4: Rada svazku souhlasí s bezplatným převodem tabulí do majetku obcí u těch
obcí, které projeví o převod tabulí zájem, a ukládá předsedovi a manažerovi tento převod
formálně zajistit.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 5: Rada svazku bere na vědomí informace o realizovaných projektech.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Závěrečný účet za rok 2020, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2020 a
účetní uzávěrka za rok 2020

Rada svazku projednala Závěrečný účet svazku za rok 2020 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2020, která uvádí, že „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
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Usnesení 6: Rada souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2020, schvaluje Závěrečný
účet svazku obcí Mikroregion Sokolov východ za rok 2020 a to bez výhrad a bere na
vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020. Rada svazku nepřijímá
k uvedeným materiálům žádná nápravná opatření.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku projednala účetní závěrku za rok 2020, která se skládá z výkazu zisků a ztrát,
z rozvahy, přílohy, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu
(nerelevantní).
Usnesení 7: Rada svazku schvaluje účetní závěrku Mikroregion Sokolov – východ
sestavenou k 31.12.2020.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Informace předsedy – př. členství v HSRS, nové způsoby komunikace MSV
s veřejností
HSRS: na posledním jednání rady MSV bylo přijato toto usnesení:
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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Členství v obnovené HSRS se jevilo jako účinné v případě, že by HSRS byla nositelem
grantového schématu v rámci FST. To ovšem nyní není pravděpodobné. Proto je otázka
členství MSV v HSRS třeba znovu uvážit.
Usnesení 8: Rada svazku nepřehodnocuje své členství v HSRS a souhlasí nadále s členstvím
v HSRS. Mandát k zastupování MSV v HSRS zůstává předsedovi.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Facebook Mikroregionu: Mgr. Tomín vytvořit facebookový účet Mikroregionu a zásobuje
jej pravidelnými informacemi o činnosti Mikroregionu.
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Dny Mikroregionu Sokolov – východ 2021
Dny MSV se letos uskuteční jednak v Královském Poříčí na Bernardu v srpnu (8.) a pak
v Novém Sedle v září. Předmětem budou opět gastronomické soutěže. Členské obce jsou
srdečně zvány k účasti na těchto akcích.
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Informace o akci Vyrobeno na Sokolovsku a výrobek roku
I v letošním roce se nám podařilo uskutečnit další kolo obou aktivit, které je významným
prvkem budování sounáležitosti s regionem.
Podrobná zpráva: K 30.4.2021 bylo 13 certifikovaných výrobků. Z nich žádost o
prodloužení nepodají pí. Šimůnková (z Krásna se přestěhovala do K. Varů) a pí. Hlavsová
(telefonicky sdělila, že ze zdravotních důvodů). Po podpisu smlouvy paní Nejedlá
(Chlumské vitrážové dekorace), která byla certifikační komisí schválena letos, bude
certifikovaných výrobců od 1.7.2021 12.
V soutěží „Tradiční výrobek roku“ bylo přihlášeno 7 zájemců, vyhrála to paní z Ostrova.
Problémem je slavnostnější předání certifikátů a ocenění v současné epidemiologické
situacvu, do tohoto procesu se zapojil i předseda.
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Informace o hospodaření, rozpočtové změny

Výdaje probíhají podle rozpočtu a podle průběžně prováděných rozpočtových opatření.
Informace o rozpočtovém opatření byla včas odeslána obcím ke zveřejnění. Dále byly
sděleny informace o stavech na účtech k 28.2.2021 a 31.5.2021.

Základní účet
Integrovaný projekt
Euro účet Shift-X
ČNB
Úvěrový účet KB InduCCI
Úvěrový účet KB NCKS

28.2.2021
2 186 206,68Kč
16 170,74 Kč
21 336,02 Eur
2 000 483,67Kč
1 591 441,00 Kč
1 397 028,00 Kč

31.5.2021
2 144 438,52 Kč
15 990,74 Kč
21 329,04 Eur
197 598,66 Kč
1 591 441,00 Kč
1 397 028,00 Kč

Usnesení č. 9: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Předseda informoval o provedených rozpočtových opatřeních č. 2/2021. Informace o
zveřejnění rozpočtových opatřeních byla včas zaslána obcím k vyvěšení na úředních
deskách.
Usnesení č. 10: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedení rozpočtových
opatřeních č. 2 /2021.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Informace, různé

Zapsal: Mgr. Daniel Tomín

……..……………

Ověřovatel zápisu: František Pešek

……..……………

V Královském Poříčí 22. 6. 2021

……..……………
předseda svazku

