Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 21. 06. 2022
Dne 21. 06. 2022 se od 13.00 hod. uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov
– východ v zasedací místnosti města Sokolov
Přítomni: Miroslav Bouda, Ing. Věra Baumanová, František Pešek, Miroslav Toncar, Ing.
Mgr. Petr Adamec, Ing. Josef Radek, Anna Klímová, Miloš Matoušek, Bc. Jan
Picka, Michal Kováč, Lucie Hostašová, Mgr. Daniel Tomín, Ing. Miroslav
Makovička
Omluveni: Jiří Stehlík,
Neomluveni: Marek Choc, Ing. Lenka Baštová, Patrik Pizinger
Hosté: x
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Úvod řádného jednání

V zasedací místnosti MÚ Sokolov přítomné přivítal předseda mikroregionu. Předsedající
konstatoval, že rada je usnášeníschopná (min. 8 členů).
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, návrh závěrečného účtu, zpráva o
kontrole hospodaření, účetní závěrka
Informace, různé

Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Kontrola usnesení z minulého zasedání

Usnesení č. 1 z 29.03.2022 – Usnesení pověřovalo předsedu podpisem smluv k cyklostezce
Chodov – Loket, s vybranými dodavateli. Usnesení je postupně plněno. Zbývá uzavření
smlouvy s TDI a koordinátorem BOZP a Ing. Soukupem.
Usnesení č. 7 z 29.03.2022 – Usnesení pověřovalo předsedu podpisem smluv k akci
„obnova cyklostezky K. Poříčí – Loket“. Usnesení je splněno běží realizace akce.
Usnesení č. 12 z 29. 03. 2022 – Usnesení pověřovalo manažera svazku k hledání vhodného
dotačního titulu na obnovu informačních tabulí na území MSV a k vyhotovení pasportu
informačních tabulí, které jsou na území MSV – plnění usnesení odloženo z důvodu vysoké
náročnosti akce: Cyklostezka Chodov - Loket.
Všechna další usnesení jsou splněna, nebo byla projednána podrobněji v dalších bodech
jednání rady.
3/

Informace o běžících projektech, projednání náležitostí projektů

Cyklostezka Chodov – Nové Sedlo – Loket – I. etapa:
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Zadávací řízení – zadávací řízení probíhá, byla prodloužena lhůta pro podání nabídek tak, že
otevírání nabídek se uskuteční dne 27. 06. 2022 o výsledku zadávacího řízení budou
informování všichni členové MSV.
Výsledek jednání s bankou o úvěru – na jednání v Komerční bance byl dohodnut úvěr ve
výši 25. 500. 000,- Kč na předfinancování stavby cyklostezky. Město Chodov bude
schvalovat dne 23. 06. 2022 ručitele ve smlouvě. Dne 24. 06. 2022 by pak mělo dojít v KB
k podpisu smlouvy.
S vlastníky dotčených pozemků stavbou bylo potřeba bezodkladně uzavřít smlouvy
dovolující provedení stavby. Rada svazku tímto bere na vědomí, že s organizací České
Dráhy a Správa železnic byla uzavřena také nájemní smlouva (poté bude proveden odkup).
Se soukromými vlastníky pak budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí kupní, případně
smlouvy o zřízení věcného břemene, také smlouvy o právu provedení stavby.
Poskytovatel dotace vyžaduje, aby pozemky měl ve vlastnictví MSV, jelikož není
vyjasněno, zda se jedná o liniovou stavbu dle OZ. Některé pozemky ovšem budou nabývat
do vlastnictví obce (např. pozemky od SUAS získá Nové Sedlo) tyto pozemky by měly být
zatíženy právem stavby, nebo převedeny, po dobu udržitelnosti, do vlastnictví MSV.
Usnesení č. 1: Rada svazku schvaluje uzavření všech smluv, jmenovitě také smlouvu o
úvěru s Komerční bankou a.s. reg. č. 99035072066 o poskytnutí úvěru, a pověřuje předsedu
k podpisu příslušných smluv a schvaluje smlouvy s vlastníky dotčených pozemků (kupní a
nájemní, smlouvy o smlouvě budoucí, smlouvy o zřízení věcného břemene). Rada svazku
schvaluje výsledek jednání s Komerční bankou o úvěru a schvaluje podání žádosti o úvěr,
čerpání úvěru a pověřuje předsedu MSV ke všem krokům nezbytným k zajištění financování
akce, včetně podpisu všech potřebných dokumentů, jmenovitě také k podpisu smlouvy o
úvěru s Komerční bankou a. s. reg. č. 99035072066.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Cyklostezka Chodov – Nové Sedlo – Loket – II. etapa:
Pro získání dotace na druhou etapu cyklostezky je potřeba podat projektový záměr a provést
další služby. Společnost ABRI, s. r. o. předložila cenovou nabídku na zpracování:
projektového záměru, studie proveditelnosti a zpracování žádosti o dotaci za celkovou cenu
159.000, - Kč bez DPH. Vzhledem k úspěšnému podání Cyklostezky Chodov – Loket přes
Nové Sedlo – I. etapa se doporučuje zadání prací této společnosti.
Usnesení č. 2: Rada svazku schvaluje uzavření smlouvy se společností ABRI, s. r. o. na
výše uvedené a pověřuje předsedu mikroregionu k podpisu smlouvy – nehlasováno,
upraveno návrhem: Bude iniciováno jednání k projednání náhradní trasy od porcelánky
Loučky přes pozemky Nového Sedla a Lokte. Na společném jednání budou přítomni
zástupci obce Chodov, Loket, Nové Sedlo a zástupci dopravního inspektorátu.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Cyklostezka Chodov – Božičany – Nová Role
Pro získání dotace je potřeba podat projektový záměr. Společnost ABRI, s. r. o. předložila
cenovou nabídku na zpracování záměru na projekt "Cyklostezka Chodov - Božičany - Nová
Role" podle pravidel IROP 2021-2027 do nejbližší vhodné výzvy ITIKA° Za cenu 45.000, -
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Kč bez DPH. Vzhledem k úspěšnému podání Cyklostezky Chodov – Loket přes Nové Sedlo
– I. etapa se doporučuje zadání prací této společnosti.
Usnesení č. 3: Rada svazku schvaluje uzavření smlouvy se společností ABRI, s. r. o. na
výše uvedené a pověřuje předsedu mikroregionu k podpisu smlouvy.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Lávka Královské Poříčí
Obec Královské Poříčí vysoutěžila práce na obnovu lávky – Královské Poříčí – Těšovice.
Starosta obce žádá MSV o poskytnutí mimořádného solidárního příspěvku na obnovu této
lávky. Žádost byla přednesena ústně všem přítomným členům Rady.
Usnesení č. 4: Rada svazku souhlasí s poskytnutím mimořádného příspěvku na obnovu
lávky Královské Poříčí – Těšovice.
Hlasování: Pro 2, Proti – 9, Zdržel se – 0
Rada svazku navrhuje schůzku zástupců města Sokolov, obce Královské Poříčí a Těšovice.
Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis (tzv. „Spolupráce obcí“):
Projekt úspěšně běží, probíhají on-line školení.
Cyklostezka v Tisové:
Bylo prodlouženo stavební povolení, byla podána nová žádost o dotaci do SFDI. Zatím
nemáme informaci o tom, že byla dotace schválena.
Vyrobeno na Sokolovsku a výrobek roku:
Proběhla certifikační komise a předávání ocenění, akci se daří vhodně prezentovat na
internetových stránkách MSV a také na facebooku MSV.
Sokolovské kulturní září a Dny regionální kuchyně
Dny regionální kuchyně převzala obec Nové Sedlo. Bylo dohodnuto, že MSV poskytne obci
veškerou součinnost a dostupné vybavení z minulých ročníků akce.
Společná propagace akcí v rámci Sokolovského kulturního září bude spočívat ve společné
propagaci akcí MSV. Sběr projektů probíhá.
Usnesení č. 5: Rada svazku schvaluje zapůjčení dostupného vybavení obci Nové Sedlo a
pověřuje manažera svazku k realizaci zápůjčky a předsedu mikroregionu k případnému
podpisu smlouvy o zápůjčce.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ II, výzva 80:
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 El. úřední desky:
Ukončeno plnění. Elektronické úřední desky budou po ukončení projektu převedeny do
vlastnictví obcí (po skončení udržitelnosti).
 Studie v rámci výzvy 80:
Studie dodány, plnění ukončeno.
Lávka Staré Sedlo:
Mimořádný příspěvek byl odeslán na účet obce Staré Sedlo. Projekt propagován na
facebooku MSV.
Projekt informačních a naučných tabulí u cyklostezky K. Poříčí – Loket
Zastupitelstvo města Sokolov odmítlo účast na spolufinancování projektu a z tohoto důvodu
bude dotace z KK odmítnuta. Žádost bude podána příští rok s aktualizovaným rozpočtem.
V rámci opravy cyklostezky K. Poříčí – Loket však dojde k opravě 2 ks původních tabulí.
Usnesení č. 6: Rada svazku schvaluje odmítnutí dotace z KK, a to z toho důvodu, že pro
dofinancování akce není v současné době dostatek fin. prostředků. Rada svazku pověřuje
předsedu svazku ke všem krokům, které souvisejí s odmítnutím dotace.
Hlasování: Pro 9, Proti – 0, Zdržel se – 2
Projekt na obnovu cyklostezky K. Poříčí – Loket
Projekt obnovy cyklostezky probíhá dle předpokladů. Proběhla schůzka s koordinátorem pro
cyklo-dopravu KK.
Příprava MSV na tematické výzvy FST
Probíhá předběžná příprava na podání žádostí, průzkumem trhu apod.
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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 28. 02. 2022 a 30. 05. 2022.
Základní účet
Integrovaný projekt
Euro účet Shift-X
ČNB
Úvěrový účet KB InduCCI
Úvěrový účet KB NCKS

28. 02. 2022
690 709,96 Kč
15 450,74 Kč
24 754,96 Eur
1 306 599,85 KČ
1 397 028,00 Kč
1 591 441,00 Kč

30. 05. 2022
985 217,07
15 330,74 Kč
64 682,3 Eur
1 333 139,46 Kč
1 397 028,00
1 591 441 Kč

Radě svazku byla předložena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021, tato
zpráva byla bez zjištění („nebyly zjištěny chyby a nedostatky“) a dále byl předložen návrh
závěrečného účtu za rok 2021 a účetní závěrka za rok 2021.
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Rada svazku projednala účetní závěrku za rok 2021, která se skládá z výkazu zisků a ztrát, z
rozvahy, přílohy, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu.
Usnesení č. 7: Rada svazku bere na vědomí informaci o hospodaření a schvaluje Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021, Závěrečný účet za rok 2021 a účetní
závěrku za rok 2021. Rada svazku nepřijímá k uvedeným dokumentům žádná opatření.
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Předseda informoval o provedeném rozpočtovém opatření č. 1/2022, 2/2022 a 3/2022.
Změny byly provedeny z důvodu, že v rámci rozpočtu nebylo počítáno s mimořádnými
příspěvky od obcí na Cyklostezku Chodov – Loket přes Nové Sedlo – rozpočtové opatření č.
2. Rozpočtové opatření č.1 bylo provedeno z důvodu narovnání účetního stavu se stavem
skutečným (vratka za projekt EVS). Poslední změna souvisela se získáním dotace na obnovu
cyklostezky K. Poříčí – Loket.
Usnesení č. 8: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedeném rozpočtovém opatření
č. 1/2022, č. 2/2022 a č. 3/2022
Hlasování: Pro 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Informace, různé

Pro nové webové stránky by bylo vhodné dodat fotografie obcí.

Zapsal: Daniel Tomín ……..……………

Ověřovatel zápisu: (Ing. Josef Radek) …………………………………………
podpis: ……..…………………..……………

……..……………
V Sokolově dne 21. 06. 2022

Jan Picka
předseda svazku

