Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 13. 09. 2022
Dne 13. 09. 2022 se od 13.00 hod. uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov
– východ v konferenčním sále MDK Březová
Přítomni: Miroslav Bouda, Ing. Věra Baumanová, František Pešek, Miroslav Toncar, Ing.
Josef Radek, Anna Klímová, Miloš Matoušek, Bc. Jan Picka, Mgr. Daniel Tomín,
Ing. Miroslav Makovička, Marek Choc,
Omluveni: Lucie Hostašová, Jiří Stehlík, Patrik Pizinger
Neomluveni: Ing. Mgr. Petr Adamec, Michal Ková, Ing. Lenka Baštová
Hosté:
1/

Úvod řádného jednání

V konferenčním sále MDK Březová 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:
1/
2/
3/
4/
5/

Úvod jednání
Kontrola minulých usnesení
Informace projektech, projednání náležitostí projektů.
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Informace, různé

Hlasování: Pro 15, Proti – 0, Zdržel se – 0
2/

Kontrola usnesení z minulého zasedání

Usnesení č. 1 z 21. 06. 2022 – Usnesení pověřovalo předsedu podpisem smluv k cyklostezce
Chodov – Loket s vybraným dodavatelem, dodavateli dílčích plnění a svěřovalo další
činností, všechny úkoly jsou postupně plněny. Konkrétní úkony budou oznámeny
samostatně v informaci o projektech.
Usnesení č. 6 z 21. 06. 2022 – Usnesení pověřovalo manažera svazku k vrácení dotace na
zřízení informačních tabulí u řeky Ohře. Usnesení bylo splněno, projekt bude podán znovu,
v upravené podobě.
Usnesení č. 5 z 21. 06. 2022 – Usnesení pověřovalo manažera svazku k realizaci akce
Sokolovské kulturní září (společná propagace) což bylo splněno. Dny regionální kuchyně
pořádalo Nové Sedlo.
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 – I. etapa:
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Byla uzavřena smlouva o dílo s vybraným dodavatelem a probíhá vytyčení stavby před
zahájením stavebních prací. Stavba by měla být dokončena do 05/2023. Probíhá intenzivní
jednání s vlastníky sítí, kteří budou realizovat přeložku sítí a další nezbytné úkony. V lednu
bude probíhat druhé kolo jednání s vlastníky pozemků a uzavírání kupních smluv. Zároveň
běží kontrola zadávacího řízení od kontrolního orgánu poskytovatele dotace.
Usnesení č. 1: Rada svazku schvaluje postup ve věci a informace o průběhu projektu.
Hlasování: Pro 15, Proti – 0, Zdržel se – 0
Cyklostezka Chodov – Nové Sedlo – Loket – II. etapa:
Na koordinační schůzce k cyklostezce mezi městem Loket, Chodov a Nové Sedlo bylo
dohodnuto, že se bude usilovat o zachování původní trasy s možným odklonem v ulici
Sadová v Lokti. Na konci měsíce září bude domluvena schůzka se zástupci Správy železnic
(předjednáno).
Pro získání dotace na druhou etapu cyklostezky je potřeba podat projektový záměr a provést
další služby – podání žádosti o dotaci. 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 podání projektového záměru a pověřuje předsedu
mikroregionu Sokolov – východ k podpisu smlouvy a všem úkonům souvisejícím.
Hlasování: Pro 15, Proti – 0, Zdržel se – 0
Cyklostezka Chodov – Božičany – Nová Role
Společnost ABRI, s. r. o. vypracovala projektový záměr podle pravidel IROP 2021-2027 do
nejbližší vhodné výzvy ITIKA°. Další práce budou pokračovat, pokud bude projekt úspěšný.
Probíhají práce na zpracování dokumentace pro územní řízení.
Usnesení č. 3: Rada svazku schvaluje postup ve věci a informace o průběhu projektu a
schvaluje všechny práce až do fáze podání záměru.
Hlasování: Pro 15, Proti – 0, Zdržel se – 0
Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis (tzv. „Spolupráce obcí“):
Projekt úspěšně běží, probíhají on-line školení.
Cyklostezka v Tisové:
Žádost do SFDI byla zamítnuta (obratem bylo podáno odvolání). Důvod zamítnutí jsou vady
projektu, které v minulém období byly schváleny bez výhrad. Na námi podané odvolání
jsme obdrželi informaci, že i pokud bude k námitkám přihlédnuto, nemá SFDI dostatek
finančních prostředků na financování našeho projektu. Ve snaze o realizaci projektu se
zaměříme na jiné dotační tituly (KV Kraj apod.) V rámci těchto žádostí je možné, že bude
projekt rozdělen na více etap.
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Usnesení č. 4: Rada svazku schvaluje postup ve věci a informace o průběhu projektu. Rada
svazku schvaluje podání žádosti o dotaci do jiných programů a pověřuje předsedu
mikroregionu k podpisu všech dokumentů a vyřizování všech činností nutných pro úspěšné
získání dotace.
Hlasování: Pro 15, Proti – 0, Zdržel se – 0
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. Probíhá příprava na další ročník
Sokolovské kulturní září a Dny regionální kuchyně
Společná propagace proběhla pomocí letáků (150 ks) a plakátů (50ks) vše doručeno na
zapojené obce. Dále prostřednictvím K-servisu a facebookových stránek MSV. Akce byla
propagována rovněž na webových stránkách MSV.
Dny regionální kuchyně – nedošlo k realizaci. Příští rok se zapojí MSV s větší měrou pro
získání účastníků.
Usnesení č. 5: Rada svazku schvaluje postup ve věci a informace o průběhu projektu.
Hlasování: Pro 15, Proti – 0, Zdržel se – 0
Projekt informačních a naučných tabulí u cyklostezky K. Poříčí – Loket
Projekt informačních a naučných tabulí bude přepracován a bude znovu požádán KK o
podporu. Grafické návrhy tabulí vypracuje z dotace KK město Loket, MSV pak zajistí
financování a dotaci na tabule samotné.
Usnesení č. 6: Rada svazku schvaluje postup ve věci a informace o průběhu projektu. Rada
svazku schvaluje podání žádosti o dotaci do programu KK a pověřuje předsedu
mikroregionu k podpisu všech dokumentů nutných pro úspěšné získání dotace a manažera
MSV ke všem úkonům, které jsou spojeny s výše uvedeným.
Hlasování: Pro 15, Proti – 0, Zdržel se – 0
Projekt na obnovu cyklostezky K. Poříčí – Loket
Projekt obnovy cyklostezky probíhá dle předpokladů.
Příprava MSV na tematické výzvy FST
Při zpracování podkladů k plánovanému vybudování RE-USE Centra bylo zjištěno, že
projekt má velké nároky na krytí provozních nákladů. Ačkoliv by tedy mohlo dojít
k poskytnutí finančních prostředků na vybudování zázemí, není z dlouhodobého hlediska
možné financovat provozní náklady a generovat přiměřený zisk. Z tohoto důvodu navrhuje
management mikroregionu odložení záměru a navržení jiného vhodného projektu.
(diskuse)
Usnesení č. 7: Rada svazku schvaluje odložení záměru na RE-USE centrum.
Hlasování: Pro 15, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Mikroregion Sokolov – východ a modernizační fond
Z modernizačního fondu je možné čerpat finanční prostředky na instalaci fotovoltaických
elektráren na veřejných budovách (obce do 3000 obyvatel financování do 75 % způsobilých
nákladů). Navrhuje se bezodkladně zahájit práce spojené s vyhledáním vhodného partnera
pro zpracování projektové dokumentace apod. Dále se navrhuje postupovat koordinovaně ve
věci tak, aby dotaci obdrželo maximum obcí na území MSV, které budou mít o dotaci
zájem. Bude poskytováno společné poradenství, zajištěn výběr zpracovatele žádosti o dotaci,
případně zpracovatel výběrových řízen apod.
Usnesení č. 8: Rada svazku schvaluje postup ve věci pověřuje manažera svazku ke společné
koordinaci projektu pro úspěšné získání dotací pro obce MSV, které mají o dotaci zájem.
Rada svazku pověřuje předsedu mikroregionu k podpisu všech dokumentů nutných pro
úspěšné získání dotace.
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Informace, různé

Revolution train na území Mikroregionu Sokolov – východ
Město Chodov plánuje v roce 2023 zastávku protidrogového vlaku Revolution train na svém
území. Místostarosta města Chodov žádá obce MSV o informaci, zda se chtějí také podílet
na této protidrogové akci. Město Chodov využije vlak na jeden den, druhý den by mohl být
k dispozici ostatním obcím (na poslední návštěvě to byla obec Vintířov a město Nové Sedlo)
náklady na jeden den stání vlaku jsou 148.000,- Kč – náklady je možné rozdělit mezi více
obcí. Maximální počet návštěvníků denně je 500. Prostředky mohou být poskytnuty přes
mimořádné příspěvky MSV.

Zapsal: Daniel Tomín ……..……………

Ověřovatel zápisu: (Marek Choc) …………………………………………
podpis: ……..…………………..……………

……..……………
V Březové dne 13. 09. 2022

Jan Picka
předseda svazku

