Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 16. 12. 2021
Dne 16.12.2021 se od 13.00 hod. uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov –
východ na obecním úřadě ve Starém Sedle.
Přítomni: Bc. Jan Picka, Miroslav Bouda, Ing. Věra Baumanová, Marek Choc, František
Pešek, Mgr. Daniel Tomín, Patrik Pizinger, Miroslav Toncar, Ing. Miroslav
Makovička, Ing. Mgr. Petr Adamec, Ing. Josef Radek, Michal Kováč
Hosté:
Omluveni: Anna Klímová, Miloš Matoušek, Lucie Hostašová, Mgr. Jiří Stehlík
Neomluveni: Ing. Lenka Baštová
1/

Úvod řádného jednání

Na půdě Obecního úřadu Staré Sedlo přítomné přivítal místostarosta města Sokolov a
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.
Návrh rozpočtu MSV 2022 a střednědobého výhledu 2023 a 2024
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Informace, různé
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Kontrola usnesení z minulého zasedání

Usnesení č. 2 z 29.9.21: Rada svazku souhlasí s výše uvedeným postupem, tj. vrácení dotací
do SFDI a KK. Rada svazku souhlasí s přidělením zakázky pro fi. ABRI na zpracování
žádosti za částku 80 tis Kč bez DPH.
Usnesení bylo splněno, dotace do SFDI i do KK byla vrácena.
Usnesení č. 4 z 29.9.21: Rada svazku souhlasí s poskytnutím příspěvku obci Staré Sedlo za
předpokladu, že příspěvek odsouhlasí všechny obce Rada ukládá předsedovi zaslat na obce
žádost příspěvek. RS navrhuje dvojnásobný příspěvek všech obcí, který bude poskytnut
v případě, že věc schválí Sokolov a Chodov (bude předjednáno). V případě, že Chodov a
Sokolov dvojnásobek neschválí, bude poskytnut příspěvek dle výše uvedeného.
Obce postupně poskytují příspěvky v základním rozsahu na účet MSV, celková částka bude
obci Staré Sedlo vyplacena v prvním čtvrtletí roku 2022.
Usnesení č. 6 z 29.9.2021: Rada svazku ukládá předsedovi a manažerovi sledovat přípravu
programu a vytvořit návrhy projektů (do programu FST), kde by žadatelem byl MSV.
Čekáme na znění tematických výzev.
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.
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Úkol byl dokončen, město Loket obdrželo informační panel na základě darovací smlouvy.
Všechna další usnesení jsou splněna, nebo byla projednána podrobněji v dalších bodech
jednání rady.
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Informace o běžících projektech, projednání náležitostí projektů

Kompostéry:
Akce je ukončená, stále probíhá vypořádání projektu.
Cyklostezka Chodov – Nové Sedlo – Loket:
Bylo vydáno stavební povolení, které bude pravomocné 28. 12. 2021. Obdržení dotace tedy
není ohroženo absencí stavebního povolení. Po novém roce bude probíhat intenzivní
vyjednávání na povolení části Loučky – Loket (úsek „F“), kde je potřeba kladné stanovisko
Správy železnic. Rovněž budou probíhat intenzivní jednání s vlastníky dotčených pozemků.
Podání žádosti o dotaci z IPRU na cyklostezku je realizováno společností ABRI, s. r. o.
Usnesení č. 1: Rada svazku schvaluje postup předsedy při uzavírání smlouvy s fi ABRI na
zpracování žádosti o dotaci z IPRU na cyklostezku z Chodova do Lokte, 1. část.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis (tzv. „Spolupráce obcí“):
Projekt rozběhl po pandemii opět i v režimu osobních setkání.
Kreativní průmysl na Sokolovsku - Projekt CE InduCCI:
V rámci projektu Central Europe – InduCCI, který mikroregion Sokolov – východ
finalizuje, je potřeba formálního přijetí politického listu k budoucí realizaci po ukončení
projektu InduCCI, ve kterém se Mikroregion Sokolov – východ zavazuje k podpoře
kulturních a kreativních průmyslů, které mohou v budoucnosti poskytnout nová pracovní
místa.
Usnesení č. 2: Rada svazku potvrzuje přijetí politického listu k budoucí realizaci po
ukončení projektu InduCCI, a pověřuje předsedu DSO k podpisu potvrzení o přijetí.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Cyklostezka v Tisové:
Bylo prodlouženo stavební povolení, bude podána nová žádost o dotaci do SFDI. Bylo
odstoupeno od dotace přidělené krajem na realizaci neuznatelných nákladů projektu a dotace
byla vrácena.
Vyrobeno na Sokolovsku a výrobek roku:
Projekt běží dle schválení na minulé RS. Bude zahájena příprava dalšího kola soutěže o
Tradiční výrobek roku a bude udělena regionální značka vybraným výrobkům.
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Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ II, výzva 80:
El. úřední desky:
Dodavatel splnil požadavky, které mu byly předloženy v minulém období, došlo
k odstranění nevhodných odkazů a k optimalizaci hlučnosti desek. Zástupci obcí byli
informování o možnosti nahrání náhradního softwarového řešení. Nyní je projekt
v udržitelnosti, po ukončení udržitelnosti budou desky bezplatně převedeny do majetku obcí.
Usnesení č. 3: Rada svazku souhlasí s uvedeným postupem a považuje projekt co do dodání
elektronických úředních desek a jejich funkčnosti za ukončený.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Ostatní aktivity projektu byly ukončeny včetně dodání studií:
-

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).

Všechny studie jsou v elektronické podobě uveřejněny na stránkách Mikroregionu Sokolov
– východ. Akční plán MSV byl před vyvěšením na stránky MSV aktualizován a doplněn.
Usnesení č. 4: Rada svazku byla informována o dodání studií a jejich uveřejnění
v elektronické podobě na stránkách MSV, z tohoto důvodu považuje dodání studií za
ukončené.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 5:
Rada svazku schvaluje aktualizované znění Akčního plánu MSV.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Lávka Staré Sedlo:
Byl schválen mimořádný příspěvek obcí v základním rozsahu, který bude obci Staré Sedlo
poskytnut po složení všemi obcemi na začátku roku 2022.
Usnesení č. 6: Rada svazku ukládá manažerovi a předsedovi DSO realizaci vyplacení
finančních prostředků obci Staré Sedlo a to souhrnně, po poskytnutí příspěvku všemi
obcemi. Pan Miroslav Bouda výslovně upozornil na skutečnost, že lávka musí být
dokončena, jinak bude zastaven rozvoj celé lokality Staré Sedlo kvůli vodovodu.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Návrh rozpočtu MSV 2022 a střednědobého výhledu 2023 a 2024

Předsedající konstatoval, že návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na další 2
roky byly včas zaslány obcím pro vyvěšení na úředních deskách. K předloženým návrhům
byly vznesené pozměňující návrhy: sloučit některé položky pod jednu společnou dle
předloženého návrhu. Dále se navrhuje navýšit výdaje v následujících letech o položku
propagace MSV ve výší 30.000,- Kč ročně.
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Usnesení č. 7: Rada svazku schvaluje schodkový rozpočet Mikroregionu Sokolov – východ
na rok 2022 takto: Celkové příjmy ve výši 3 894 648,- Kč. Celkové výdaje ve výši 4
625 893,- Schodek ve výši 731 245 Kč. Schodek je kryt úvěrem a budoucími příjmy.
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou rozpočtové položky dle přílohy č. 1. Rada svazku
zároveň schvaluje střednědobý výhled Mikroregionu Sokolov – východ na roky 2023 a 2024
a vznesené pozměňující návrhy.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
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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 30.9.2021 a 30.11.2021.

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

30.09.2021
30. 11.2021
214 119,55 Kč
623 946,29 Kč
15 750,74 Kč
15 630,74 Kč
6 319,37 Eur
24 762,24 Eur
3 793 588,16 Kč
2 306 631,65 Kč
1 397 028,00 Kč
1 397 028,00 Kč
1 591 441,00 Kč
1 591 441,00 Kč

Usnesení č. 8: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Předseda informoval o provedených rozpočtových opatřeních č. 4/2021 a č. 5/2021.
Informace o zveřejnění rozpočtových opatřeních byla včas zaslána obcím k vyvěšení na
úředních deskách.
Usnesení č. 9: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedení rozpočtových opatřeních
č. 4/2021 a č. 5/2021
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Manažer mikroregionu představil všem účastníkům obsah zprávy kontrolního orgánu
Mikroregionu Sokolov – východ a seznámil všechny přítomné se závěry kontrolního orgánu.
Členové dozorčího orgánu MSV požadují, aby byly obce opět poučeny o nezbytnosti
zveřejňování odkazu na stránky MSV jak na fyzické, tak na elektronické úřední desce.
Usnesení č. 10: Obce odešlou fotodokumentaci zveřejnění odkazu na fyzické úřední desce.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Manažer mikroregionu informoval přítomné o zrušení jednoho jednání dozorčího orgánu
kvůli pandemické situaci, bez náhrady.
Usnesení č. 11: Rada svazku souhlasí se zrušením jednoho zasedání kontrolní orgánu kvůli
pandemické situaci, bez náhrady.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Členové dozorčího orgánu požadují doplnění dozorčího orgánu o jednoho člena, tak aby
dozorčí orgán měl tři členy.
Usnesení č. 12: Rada svazku souhlasí s doplněním dozorčího orgánu o jednoho člena.
Radou svazku byl schválen Ing. Josef Radek, starosta obce Těšovice.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení č. 13: Rada svazku bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Mikroregionu
Sokolov – východ a nemá k tomuto dalších připomínek.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Informace, různé

V souvislosti s ukončením funkce manažera svazku ze strany M. Makovičky bude
k bankovním účtům Mikroregionu Sokolov – východ u Komerční banky zřízeno nové
podpisové právo Janu Pickovi, jako předsedovi DSO a Danielu Tomínovi, jako manažeru
DSO. Podpisové právo pro Miroslava Makovičku bude zrušeno. Změna je plánována
v lednu 2022.
Usnesení č.14:
Rada svazku pověřuje manažera mikroregionu k zřízení podpisového práva k bankovním
účtům MSV ve svůj prospěch a ve prospěch Jana Picky, a dále zrušením podpisového práva
panu Miroslavu Makovičkovi, a to v období ledna 2022. Podpisová práva k účtu u ČNB se
zatím nemění.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Mikroregion Sokolov – východ oslaví koncem letošního roku 20 let své existence. Na
oslavu bylo vyčleněno 50.000, - Kč. Oslava bude realizována v závislosti na pandemické
situaci v ČR.
Usnesení č. 15:
Rada svazku ukládá manažerovi DSO naplánovaní oslavy 20 let MSV, a to s přihlédnutím
na aktuální protipandemická opatření. Termín konání bude upřesněn. Místo konání Dvorana
– Loket.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Na základě dobré zkušenosti obce Vintířov se společností Beinside, s. r. o., byla tato
společnost oslovena k vypracování nového návrhu webových stránek DSO Sokolov –
východ, vč. cenové nabídky za realizaci nového webu. O stejnou službu byl požádán
stávající dodavatel webu – společnost ANTEE. Obě nabídky budou zváženy a na dalším
zasedání Rady svazku bude vybrán dodavatel nového webu pro Mikroregion Sokolov
východ.
Usnesení č. 16:
Rada svazku odvolává usnesení č. 15 z 29. 09. 2021, které navrhovalo zadání prací
společnosti ANTEE, s. r.o. O dodavateli webových stránek bude rozhodnuto na dalším
jednání Rady svazku, a to po porovnání doručených nabídek co do kvality a ceny.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Mikroregion Sokolov – východ byl osloven s nabídkou připojit se k Deklaraci dobrovolných
svazků obcí. Deklarace si stanovuje za úkol vytvořit celostátní platformu, která bude
prosazovat zájmy DSO a principy meziobecní spolupráce na úrovni ministerstev a krajů ČR.
Z přistoupení k deklaraci neplynou MSV žádné finanční ani jiné závazky.
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Usnesení č. 17:
Rada svazku přijímá Deklaraci dobrovolných svazků obcí a pověřuje manažera
mikroregionu sledovat vývoj platformy a aktivně se účastnit jednání této platformy.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Manažer MSV informoval členy RS o nové povinnosti pro obce s počtem obyvatel nad
10.000, kterou ukládá zákon o ochraně oznamovatelů – zřízení vnitřního oznamovacího
systému. V případě zájmu může být společným nositelem vnitřního oznamovacího systému
MSV.
Pan Miroslav Bouda ocenil práci pana Ing. Makovičky, jako dlouholetého manažera MSV a
poděkoval mu za jeho práci. Členové RS navrhují panu Ing. Makovičkovi vyplacení
mimořádné odměny.
Usnesení č. 18:
Rada svazku navrhuje vyplatit mimořádnou odměnu panu Ing. Makovičkovi ve výši 10.000,
- Kč za jeho služby, pokud to dovoluje rozpočet MSV. O vyplacení odměny rozhodne
předseda MSV.
Hlasování: Pro 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Zapsal: Daniel Tomín ……..……………
Ověřovatel zápisu: Miroslav Toncar ……..……………

……..……………
Ve Starém Sedle dne 16. 12. 2021

Jan Picka
předseda svazku

