Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 29. 03. 2022
Dne 29.03.2031 se od 13.00 hod. uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov –
východ v sídle společnosti ChanGroup s.r.o. v obci Dolní Rychnov
Přítomni: Miroslav Bouda, Ing. Věra Baumanová, Marek Choc, František Pešek, Mgr.
Daniel Tomín, Miroslav Toncar, Ing. Miroslav Makovička, Ing. Mgr. Petr
Adamec, Ing. Josef Radek, Anna Klímová, Miloš Matoušek,
Omluveni: Bc. Jan Picka, Ing. Lenka Baštová
Neomluveni: Patrik Pizinger, Michal Kováč, Lucie Hostašová, Jiří Stehlík
Hosté: x
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Úvod řádného jednání

V sídle společnosti ChanGroup s. r. o. v obci Dolní Rychnov přítomné přivítal manažer
mikroregionu a paní starostka Anna Klímová. Předsedající konstatoval, že rada je
usnášeníschopná.
Manažer 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 projektech, projednání náležitostí projektů.
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Informace, různé
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Kontrola usnesení z minulého zasedání

Usnesení č. 1 z 16.12.21: Rada svazku ukládá zajištění podání žádosti o dotaci z IPRU na
cyklostezku Chodov – Loket přes Nové Sedlo, žádost bude podána společností ABRI, s. r. o.
Usnesení bylo splněno, žádost o dotaci byla podána. Po odstranění celé řady překážek a
náročné administraci je žádost momentálně ve stavu: „schválena a doporučena
k financování“.
Usnesení č. 6 z 16.12.21: Rada svazku ukládá manažerovi a předsedovi DSO vyplacení
finančních prostředků obci Staré Sedlo a to souhrnně, po poskytnutí příspěvku všemi
obcemi.
Finanční prostředky jsou připraveny na účtu MSV. Budou vyplaceny bezodkladně po
jednání Rady svazku, nemá-li k tomu žádný ze zástupců členských obcí námitek.
Usnesení č. 10 z 16.12.21: Rada svazku schválila odeslání fotodokumentace o zveřejnění
odkazu na web MSV na úředních deskách.
Splněno, odkaz byl uveřejněn na úředních deskách obcí před plánovanou kontrolou
hospodaření.
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Usnesení č. 14 z 16.12.21: Rada svazku pověřuje manažera svazku k zřízení podpisového
práva k bankovním účtům MSV ve prospěch svůj a předsedy MSV…dále bude zrušeno
podpisové právo pro pana Miroslava Makovičku. Dále bylo zřízeno podpisové právo pro
účet ČNB pro Mgr. Daniel Tomína, podpisové právo pro pana Miroslava Makovičku
pozbylo platnosti.
Usnesení bylo splněno. Podpisové právo k bankovním účtům MSV má manažer a předseda.
Podpisové právo pro pana Makovičku bylo zrušeno.
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

Cyklostezka Chodov – Nové Sedlo – Loket:
Stavební povolení je pravomocné. Momentálně probíhá náročné majetkové vypořádání
s vlastníky pozemků včetně jednání s dotčenými organizacemi (Česká dráhy, Správa
železnic atd.). Žádost o dotaci byla schválena a cyklostezka byla doporučena k financování.
Bezodkladně musí proběhnout administrace zadávacího řízení a je nutné zadat dotační
management a výkon technického dozoru investora. Pro dotační management se doporučuje
zadat práce společnosti ABRI, s. r. o. (150.000, - Kč bez DPH), pro administraci zadávacího
řízení se doporučuje zadat práce organizaci MAS Sokolovsko (130.000, - Kč bez DPH), pro
výkon technického dozoru investora se doporučuje zadat práce Ing. Ježkovi (jako jediný
projevil zájem – 260.000, - Kč bez DPH, pro výkon BOZP se doporučuje zadat práce Ing.
Ježkovi – 92.000, - Kč bez DPH. Dále byl schválen autorský dozor Ing. Soukupem za částku
150.000, - Kč bez DPH. Dále došlo k rozeslání žádostí dotčeným obcím o poskytnutí
příspěvku na financování. Akci je potřeba předfinancovat úvěrem, ten byl předjednán u
Komerční banky.
Usnesení č. 1: Rada svazku schvaluje postup ve věci a zadání prací pro úspěšnou realizaci
akce: Cyklostezka Chodov – Loket přes Nové Sedlo – 1. etapa a pověřuje předsedu
k podpisu příslušných smluv.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis (tzv. „Spolupráce obcí“):
Projekt úspěšně běží, o aktivitě „Vzkaz v láhvi“ vyšel článek na stránkách ides.cz, který byl
sdílen na facebooku Mikroregionu. Projekt se tedy daří realizovat i vhodně propagovat.
Kreativní průmysl na Sokolovsku - Projekt CE InduCCI:
Dne 22. 03. až 25. 03. proběhlo v Belgii setkání k zakončení projektu. Opět vše bude
propagováno na facebookových stránkách MSV. Čeká nás administrativní ukončení
projektu.
Cyklostezka v Tisové:
Bylo prodlouženo stavební povolení, byla podána nová žádost o dotaci do SFDI. Pro podání
žádosti bylo nutné aktualizovat projektovou dokumentaci (10 let od vzniku), tyto práce
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provedl Ing. Procházka (autor PD), který vyúčtoval za provedené práce 179 tisíc Kč.
Konečná cena pak byla upravena na 138.242,50 Kč s DPH (po slevě).
Usnesení č. 2: Rada svazku schvaluje podání žádosti a fakturu za aktualizaci projektové
dokumentace panem Ing. Procházkou. Rada pověřuje manažera realizací akce a předsedu
k podpisu všech potřebných dokumentů. Rada svazku pověřuje manažera mikroregionu
k přípravě propočtu na úhradu nákladů pro jednotlivé zapojené obce a rozeslání předpisu
k úhradě těchto nákladů.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Vyrobeno na Sokolovsku a výrobek roku:
Projekt běží – dne 15. 02. 2022 bylo vyhlášeno nové kolo soutěže o Tradiční výrobek roku.
Do soutěže se může přihlásit každý výrobce (podnikatel i nepodnikatel) z Karlovarského
kraje. Do soutěže je možné hlásit se až do 30. 04. Druh výrobků není omezen (svíčky,
bižuterie, čaje, dřevovýroba apod.)
Pro tento rok jsou vydána opětovně nová „Pravidla pro udělování a užívání značky "Original
product of Sokolovsko", znění zůstává stejné jako v minulém roce, došlo pouze
k aktualizaci.
Usnesení č. 3: Rada svazku schvaluje postup ve věci a Pravidla pro udělování a užívání
značky "Original product of Sokolovsko" pro rok 2022.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Sokolovské kulturní září a Dny regionální kuchyně
Obě akce se dařilo dlouhodobě financovat z projektů (zejm. přeshraniční spolupráce). Dny
Mikroregionu – regionální kuchyně není možné tento rok podpořit z dotace (bude hledán
dotační titul na příští rok). Pro zachování by bylo vhodné, aby akci převzala některá ze
členských obcí. Mikroregion může poskytnout informace o organizaci a nákladech akce, po
zkušenosti z minulých let. Rovněž MSV může zapůjčit některé vybavení.
Společná propagace akcí v rámci Sokolovského kulturního září spočívala ve společné
propagaci akcí MSV, tato společná propagace by vyšla cca na 5.000, - Kč (grafická úprava,
plakát, tisk plakátů, uveřejnění v Kamelotu).
Usnesení č. 4: Rada svazku schválila převzetí akce „Dny regionální kuchyně – dny
Mikroregionu obcí Nové Sedlo s tím, že mikroregion Sokolov – východ poskytne obci Nové
Sedlo formou výpůjčky gastronomické vybavení, stany apod. Dále se MSV bude na akci
podílet propagací a odborným poradenstvím. Akce se uskuteční v rámci „Svatováclavského
posvícení“.
Rada svazku pověřuje manažera mikroregionu k propagaci Sokolovského kulturního září a
uvolňuje k tomuto účelu 5.000, - Kč vyčleněných na propagaci MSV.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ II, výzva 80:
 El. úřední desky:

Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Ukončeno plnění. Elektronické úřední desky budou po ukončení projektu převedeny do
vlastnictví obcí.
 Studie v rámci výzvy 80:
Studie dodány, plnění ukončeno.
Lávka Staré Sedlo:
Všechny obce složily mimořádný příspěvek, který bude uvolněn bezodkladně po jednání
Rady svazku.
Usnesení č. 5: Rada svazku souhlasí s uvolněním složených finančních prostředků na účet
zvolený obcí Staré Sedlo.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Projekt informačních a naučných tabulí u cyklostezky K. Poříčí – Loket
Na základě vypracovaného projektu ze září 2021 byla podána žádost o dotaci z výzvy KK na
podporu rozvoje cyklistické infrastruktury na zhotovení 4 nových informačních tabulí a 4
nových naučných tabulí u cyklostezky K. Poříčí – Loket. Celkové náklady jsou odhadovány
na 370 816,6 Kč vč. DPH. Dotace může být poskytnuta ve výši 50 %. Zbylé finanční
prostředky je nutné, v případě schválení akce, vložit formou mimořádného příspěvku do
rozpočtu MSV (185 tis.).
Usnesení č. 6: Rada svazku schvaluje podání žádosti a postup ve věci a pověřuje manažera
mikroregionu k rozeslání žádostí o mimořádný příspěvek, pokud bude dotace schválena.
Rada svazku pověřuje manažera mikroregionu k vyčíslení nákladů pro dotčené obce –
Loket, Královské Poříčí, Sokolov, Nové Sedlo a rozeslání předpisu dotčeným obcím na
úhradu těchto nákladů.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Projekt na obnovu cyklostezky K. Poříčí – Loket
Byla podána žádost o individuální dotaci z KK na obnovu cyklostezky K. Poříčí – Loket.
Charakter obnovy by měl spočívat zejména v zajištění zanedbané údržby cyklostezky.
Individuální dotace se poskytuje ve výši 100 %. Součástí akce bude i vyřešení
majetkoprávních vztahů k cyklostezce, případně geodetické zaměření cyklostezky.
Usnesení č. 7: Rada svazku schvaluje podání žádosti a postup ve věci. Rada pověřuje
manažera realizací akce a předsedu k podpisu všech potřebných dokumentů.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Příprava MSV na tematické výzvy FST
Oba manažeři a p. Pizinger představili možnosti spolupráce obcí s využitím tematických
výzev FST. Dosud byly vytipovány tato témata:
- Společný projekt na přípravu na zlepšení veřejných prostranství v obcích.
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-

Společný projekt na revitalizaci brownfieldů na území MSV pro podnikatelské
využití, nebo pro veřejnou infrastrukturu.
Projekt na společné vytvoření a provozování reuse-centra.

Usnesení č. 8: Rada svazku ukládá manažerovy vyhledávat vhodné dotace pro realizaci výše
uvedených témat a pověřuje předsedu ke všem úkonům nezbytným pro zajištění dotace.
Společný projekt na revitalizaci brownfieldů na území MSV pro podnikatelské využití nebo
pro veřejnou infrastrukturu byl vyškrtnut.
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. Dále
byly sděleny informace o stavech na účtech k 30. 11. 2021 a 28. 02. 2021.

Základní účet

30. 11. 2021
623 946,29 Kč

28. 02. 2022
690 709,96 Kč

Integrovaný projekt
Euro účet Shift-X
ČNB

15 630,74 Kč
24 762,24 Eur
2 306 631,65 Kč

15 450,74 Kč
24 754,96 Eur
1 306 599,85 KČ

Úvěrový účet KB InduCCI
Úvěrový účet KB NCKS

1 397 028,00 Kč
1 591 441,00 Kč

1 397 028,00 Kč
1 591 441,00 Kč

Usnesení č. 9: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Předseda informoval o provedeném rozpočtovém opatření č. 6/2021. Vzhledem k prodlení
účetní jednotky došlo k pozdnímu uveřejnění rozpočtového opatření.
Usnesení č. 10: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedeném rozpočtovém opatření
č. 6/2021
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Manažer mikroregionu informoval všechny přítomné, že došlo ze strany kontrolního orgánu
k dopracování závěrečné zprávy o přezkumu hospodaření, která bude podepsána
v nejbližších dnech. Závěry budou projednány na RS v červnu (předesláno, že je zpráva bez
zjištění).
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Informace, různé

Na základě výběrového řízení a předložených nabídek na poskytovatele nového webu MSV
bylo předsedou mikroregionu rozhodnuto o zadání prací společnosti ANTEE, která
zajišťovala chod webu doposud. Bude provedena celková revitalizace webových stránek a se
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společností ANTEE bude uzavřena nová smlouva. Náklady na revitalizaci webu budou činit
25.000,- Kč (fin. prostředky schváleny RS).
Usnesení č. 11:
Rada svazku schvaluje postup ve věci a ukládá předsedovi MSV podpis smlouvy se
společností ANTEE.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Mikroregion Sokolov – východ má ve vlastnictví asi 50 informačních tabulí z projektu:
„Značení památek MSV“. Tabule jsou poškozené, bylo by dobré zajistit obnovu. Již nejsou
k dispozici původní texty.
Usnesení č. 12:
Rada svazku ukládá manažerovi mikroregionu hledání vhodného dotačního titulu na obnovu
informačních tabulí na území MSV a k vyhotovení pasportu informačních tabulí, které jsou
na území MSV (zaniklé obce, Jěžkova stezka, tabule z projektu: značení památek MSV).
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 0

Zapsal: Daniel Tomín ……..……………

Ověřovatel zápisu: Anna Klímová ……..……………

……..……………
V Dolním Rychnově dne 29. 03. 2022

Jan Picka
předseda svazku

