Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 9.9.2021
Dne 9.9.2021 se od 12.00 uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ
na městském úřadě v Sokolově.
Přítomni: Bc. Jan Picka, Ing. Mgr. Petr Adamec, Miroslav Bouda, Marek Choc, František
Pešek, Ing. Josef Radek, Mgr. Daniel Tomín, Patrik Pizinger, Michal Kováč, Ing.
Miroslav Makovička, Miroslav Toncar
Hosté: Václav Mach, Miroslav Stropek
Omluveni:
Neomluveni: Ing. Lenka Baštová, Miloš Matoušek, Lucie Hostašová, Anna Klímová, Ing.
Věra Baumanová, Mgr. Jiří Stehlík
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Úvod řádného jednání

Na půdě Městského úřadu Sokolov přítomné přivítal místostarosta města a předseda svazku
pan Jan Picka. Předsedající konstatoval, že rada je usnášeníschopná. Vzhledem
k projednávání plánu rozvoje MSV bylo dohodnuto, že rada vezme všechny body na
vědomí a tyto budou řádně projednány na dalším jednání rady na konci září.
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Kontrola usnesení z minulého zasedání

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.
Projekt úspěšně prošel obdobím omezení v důsledku pandemie, úkol splněn.
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 stále nejsou podklady pro vyčíslení škody.
Usnesení č. 14 z 22.6.2: Rada svazku souhlasí s bezplatným převodem tabulí (značení
pamětihodností v MSV) do majetku obcí a ukládá předsedovi a manažerovi tento převod
formálně zajistit.
O tuto možnost projevil zájem jen Loket, zatím se dohledávají původní tabule.
- vše vzato na vědomí
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Informace o běžících projektech

Kompostéry:
Akce je prakticky ukončená, stále probíhá ještě papírové vypořádání projektu, což u SFŽP je
vždy zdlouhavá záležitost. Řešila se reklamace na víka v Horách.
Cyklostezka Chodov – Nové Sedlo – Loket:
Situace se minulý týden zkomplikovala pro nesouhlas Správy železnic s přejezdem v Lokti,
ač to v územním rozhodnutí povolili. Tím není možné stihnout získání stavebního povolení
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na celou stavbu. Probíhá pokus zajistit stavební připravenost alespoň na část této akce.
V úvahu přichází část do Louček, nebo jen do Nového Sedla.
Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis (tzv. „Spolupráce obcí“):
Projekt rozběhl po pandemii opět i v režimu osobních setkání. Trvá chabý zájem členských
obcí o aktivity projektu.
Kreativní průmysl na Sokolovsku - Projekt CE InduCCI:
Stěžejní aktivity projektu jsou již zcela dokončené, nebo se dokončují. Probíhá zpracování
závěrečných zpráv a plánů, zhotovují se potřebné překlady do angličtiny. Začíná se
připravovat další setkání mezinárodního realizačního týmu, které je plánované do Polska.
- vše vzato na vědomí
Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ II, výzva 80:
El. úřední desky: Dodavatel je stále urgován k provedení požadovaných změn – vymazání
nefunkčních odkazů, napojení desky na stávající elektronické úřední desky a umožnění
napojení na web obcí. Poslední e-mail dodavatele dává naději, že se podaří vše vyřešit.
V opačném případě je však třeba přistoupit k právnímu vymáhání našich požadavků.
Usnesení č. 2: Rada svazku souhlasí s uvedeným postupem a případným angažováním
externího právníka pro naše zastupování v soudním sporu.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 - vzato na vědomí

Všechny ostatní řádné aktivity byly ukončené. Dokončují se dodatečné 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).

Cyklostezka v Tisové:
Vývoj na trhu stavebních prací, především ocelových a mostních konstrukcí, vede k návrhu
projekt ukončit, vypracovat aktuální rozpočet a podle něj požádat SFDI znovu. Zároveň se
navrhuje odstoupit od dotace přidělené krajem na realizaci neuznatelných nákladů projektu.
Usnesení č. 1: Rada svazku souhlasí s výše uvedeným postupem, tj s vrácením dotací od
SFSI a KK. Rada svazku souhlasí s přidělením zakázky pro fi. ABRI s.r.o na zpracován
žádosti za částku 80 tis Kč bez DPH.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 - vzato na vědomí
Vyrobeno na Sokolovsku a výrobek roku
Letošním rokem končí smlouva s fi ABRI s.ro. na organizování této akce. Navrhuje se
uzavřít smlouvu na dalších 5 let za 120 tis Kč + DPH ročně. Uvedená částka je zahrnuta do
rozpočtových výhledů.
Jedná se o již tradiční akci, která je součástí portfolia Mikroregionu na změnu image
Sokolovska. Regionální značku pořádají i v jiných regionech, ovšem za výrazně vyšší
náklady.
Usnesení č. 2: Rada svazku souhlasí s výše uvedeným postupem.
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Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 - vzato na vědomí
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Informace o projektu Lávka přes řeku Ohři ve Starém Sedle

Proběhlo opakované výběrové řízení na realizaci lávky. Znovu se potvrdily tendence na
stavebním trhu a vítězná firma podala nabídku téměř 2x vyšší, než byl původní rozpočet.
Navýšení není kryt dotací. Byl požádán KK o poskytnutí mimořádné dotace, rovněž se
zřejmě podaří využít pro financování akce Mikroregionem vracenou dotaci na financování
akce v Tisové. Účastníci rady projednali možnost poskytnutí solidárního příspěvku
z rozpočtu členských obcí. Jedná se totiž o akci, která daleko přesahuje význam obce Staré
Sedlo, jedná se o akci v pravdě regionální. Dále je uveden mimořádný příspěvek obcí pro
případ, že by Mikroregion poskytl 500 tis Kč.
Hory
Jenišov
Královské
Poříčí
Loket
Lomnice
Mírová
Nové Sedlo
Sokolov
Chodov
Staré Sedlo
Těšovice
Vintířov
Březová
Dolní Rychnov
Šabina

4 500
17 800
17 800
41 200
26 600
4 500
41 200
106 400
106 400
17 800
4 500
26 600
41 200
26 600
17 800

Usnesení č. 3: Rada svazku souhlasí/nesouhlasí s poskytnutím příspěvku obci Staré Sedlo za
předpokladu, že příspěvek odsouhlasí všechny obce Rada ukládá předsedovi zaslat na obce
žádost příspěvek.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 - vzato na vědomí
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Informace o projektech Central Europe 2021-27 a možnosti FST pro MSV

Mikroregion Sokolov východ byl našimi dlouholetými partnery ze Saska pozván k účasti na
dalším přeshraničním projektu Central Europe. Pomocí již 12 let trvající přeshraniční
spolupráce jsme vytvořili sérii rozvojových aktivit, ze kterých se čerpá pro transformaci
regionu, díky spolupráci s vysoce kvalitními partnery je MSV vždy o krok napřed před
ostatními subjekty v kraji. Zároveň jsme vychovali tým manažerů, kteří jsou schopní
mezinárodní projekty řídit, současně své zkušenosti promítat i do práce pro region.
V neposlední řadě jsou tito lidé vybaveni aktivní znalostí angličtiny, kterou pravidelně
uplatňují. Účast v projektech CE, navíc s takto kvalitním leadpartnerem, je prestižní
záležitost a bylo by dobré si tuto příležitost podržet a dále rozvinout.
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Usnesení 4: Rada souhlasí s účastí mikroregionu na přípravě projektů s pracovním názvem
x-Inno Radar a SPHERES.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 - vzato na vědomí
Náš kraj má možnost čerpat prostředky z FST, který je intenzivně připravován. Zatím byly
předvybrány tzv strategické projekty, na začátku příštího roku se plánují tematické výzvy.
Lze konstatovat, že ač je program transformace přidělen kraji především díky situaci na
Sokolovsku, zatím na Sokolovsko žádné významnější zdroje nesměřují.
Usnesení 5: Rada svazku ukládá předsedovi a manažerovi sledovat přípravu programu a
vytvořit návrhy projektů, kde by žadatelem byl MSV.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 - vzato na vědomí
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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 31.5.2021 a 31.8.2021.

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

31.5.2021
2 144 438,52 Kč
15 990,74 Kč
21 329,04 Eur
197 598,66 Kč
312 188,00 Kč
1 017 401,00 Kč

31.8.2021
525 849,21 Kč
15 810,74 Kč
6 321,74 Eur
197 568,66 Kč
312 188,00 Kč
1 017 401,00 Kč

Usnesení č. 6: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 - vzato na vědomí
Předseda informoval o provedených rozpočtových opatřeních č. 3/2021. Informace o
zveřejnění rozpočtových opatřeních byla včas zaslána obcím k vyvěšení na úředních
deskách.
Usnesení č. 7: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedení rozpočtových opatřeních
č. 3 /2021.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 - vzato na vědomí
Příprava rozpočtu na rok 2022 a rozpočtové výhledy na další 2 roky:
Usnesení č. 8: Rada svazku ukládá předsedovi a manažerovi sestavit návrh rozpočtu na rok
2022 a rozpočtové výhledy na roky 2023 a 2024. Při přípravě rozpočtu postupovat tak, aby
mohl být rozpočet schválen na prosincovém jednání rady.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 - vzato na vědomí
Za chybě zveřejněný návrh rozpočtu v Březové obdržel MSV sankci ve výši 3.000 Kč.
V případě, že by se obdobná situace opakovala a MSV by z důvodů na straně členských obcí
byla opět vyměřena finanční sankce, bude zvážena varianta přeúčtování sankce obci, která jí
způsobila.
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Usnesení č. 9: Rada svazku bere na vědomí informaci o udělené sankci, schvaluji postup
předsedy při jejím uhrazení a nepřijímá žádná další opatření.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 - vzato na vědomí
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Informace, různé

Usnesení č. 10: Rada svazku určuje s účinností od 10.9.2021 manažerem DSO Mikroregion
Sokolov – východ pana Mgr. Daniela Tomína a to v rozsahu Stanov Mikroregionu. Manažer
je dále přímým nadřízeným všech zaměstnanců mikroregionu. Ing. Makovička – dosavadní
manažer – bude nadále vykonávat funkci projektového manažera.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 - vzato na vědomí
Mikroregion Sokolov – východ oslaví koncem letošního roku 20 let své existence.
Usnesení č. 11: Rada svazku ukládá …..Nějaká oslava?!
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 - vzato na vědomí
Kontrolní orgán: Ani v letošním roce se díky Covidu nepodařilo na jaře uskutečnit setkání
kontrolního orgánu.
Usnesení č. 12: Rada svazku souhlasí se zrušením jarního zasedání kontrolního orgánu bez
náhrady.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 - vzato na vědomí

Zapsal: Mgr. Miroslav Makovička
Ověřovatel zápisu: Mgr. Daniel Tomín
V Sokolově 9. 9. 2021

