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Sešla se Valná hromada MAS Sokolovsko

Dne 12. června 2012 se v zasedací síni MÚ v Sokolově sešla za účasti 82 % zakládajících členů Valná hromada MAS Sokolovsko. Hlavním bodem jednání kromě výsledků hospodaření a zprávy auditora byla bilance činnosti za rok 2011. Z výroční zprávy citujeme:

„Ú V O D E M”
můžeme s čistým svědomím konstatovat, že se v průběhu hodnoceného období dařilo pokračovat v realizaci Strategického plánu Leader
a bylo rozděleno dalších více než 23 milionů do regionu v působnosti
MAS Sokolovsko.
MAS pokračovala v realizaci projektů „Obnova reliktů zaniklých obcí
Slavkovského lesa“, „Řemeslo má zlaté dno“ a „Cyklostezky po zaniklých
obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině“.
Myšlenky Leaderu dále rozšiřujeme navazováním plodných partnerství
a můžeme konstatovat, že jsme pro region získali další peníze. V poslední době se daří rozšiřovat smysluplné partnerství nejen po ČR, ale
i v rámci Evropy. Byla navázána spolupráce s ostatními MAS jak na území

ČR, tak i mezinárodní (Finsko, Rakousko, Německo). Setkání se zástupci
3 finských MAS proběhlo na CP SZIF v Praze dne 26. 4. 2011 a byla s nimi
předběžně projednána možnost předložení společného projektu partnerství. Se zástupci 1 rakouské a 1 německé MAS proběhlo jednání, jehož cílem byla realizace společných vzdělávacích workshopů pro aktéry
venkovského rozvoje. Proběhlo jednání (Rakousko), spojené s přípravou
partnerského nadnárodního projektu s názvem GANTT, který byl podán
v říjnu 2011 do Central Europe. Projekt má partnery z Itálie, Slovinska,
Polska, Maďarska, Rakouska a Německa.
Je proto možné konstatovat, že metoda Leader se na Sokolovsku dobře zabydlela a díky kvalitnímu týmu spolupracovníků se můžeme těšit
na další zajímavé projekty.“
Výroční zpráva za rok 2011 je v plném znění k dispozici na webových
stránkách MAS Sokolovsko o.p.s.

MAS Sokolovsko o.p.s rozdělí mezi 19 projektů
dotace v celkové výši více než 22 mil. Kč

Místní akční skupina Sokolovsko o.p.s. rozdělí mezi 19 projektů dotace ze
Strategického plánu Leader (SPL) v celkové výši více než 22 mil.Kč. Jedná
se o celou sumu, kterou měla ze SPL na letošní rok alokovánu. V 6. Výzvě
k předkládání žádostí o dotaci ze SPL bylo přijato celkem 33 projektů. Celkové výdaje na jejich realizaci byly téměř 45 mil.Kč, požadovaná dotace
činila 31 mil. Kč.
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Projekty k financování doporučila programovému výboru (27. 6. 2012) výběrová komise (25. 6. 2012), složená ze zástupců samosprávy, neziskových
organizací a podnikatelů. Následně zasedala správní rada (27. 6. 2012),
která se s návrhem programového výboru ztotožnila a schválila v plném
rozsahu. Tomuto rozhodnutí předcházel proces administrace, počínaje
příjmem žádostí ve dnech 31. května a 1.června 2012, poté jejich násled-

nou kontrolou a posléze jejich předáním na SZIF Ústí nad Labem dne
29. června 2012. Nyní bude probíhat proces připomínkování předložených projektů touto institucí a zveřejnění jejich rozhodnutí budeme očekávat v nadcházejících dnech na webových stránkách SZIF.

Pro vaši informaci uvádíme přehled projektů, doporučených k financování v rámci 6. Výzvy SPL PRV:

Pořadí
v rámci
Fiche

Název žadatele

Název projektu

1.

1.

Obec Šindelová

Obnova komunikací v obci Šindelová

1.

2.

Obec Hory

Zeleň u dětského hřiště a klidové zóny pro matky s dětmi

1.

3.

Město Sokolov

Komunikace Novina – 2. etapa

1.

4.

Obec Dolní Rychnov

Bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním a vyhodnocením
v obci Dolní Rychnov

1.

5.

Město Kraslice

Kraslice – Most přes Kamenný potok v Příčné ulici

2.

1.

Svazek obcí „Hornoslavkovsko“

Dětská hřiště Hornoslavkovska

2.

2.

Městské kulturní středisko Horní
Slavkov, příspěvková organizace

Modernizace služeb poskytovaných městským kulturním střediskem

2.

3.

Hasiči sobě - Krásno

Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba nové

2.

4.

Tělocvičná jednota Sokol Kraslice

Obnova cvičebního sálu – obnova Sokolovny – II. etapa

2.

5.

Základní škola Habartov, Karla
Čapka 119, okres Sokolov

Stavební úpravy školní družiny

2.

6.

Obec Dolní Nivy

Objekt občanské vybavenosti – úprava střechy

3.

1.

Město Kraslice

Stavební úpravy za účelem obnovy hřbitovní kaple se zvonicí v Tisové

3.

2.

Iveta Soukupová

Interaktivní expozice života našich předků Ležnice

4.

1.

Vladimír Lokaj

Rekonstrukce fary v Krásně

5.

1.

Správa pamětihodností s.r.o.

Rozvoj tradičních řemesel na Statku Bernard v Královském Poříčí

5.

2.

Marek Bochníček

Vybavení prodejny a skladu motodílů

5.

3.

František Sláma

Rozšíření služeb při práci s kovy v obci Dolní Rychnov

6.

1.

Centrum tradičních řemesel
Královské Poříčí o.p.s.

Kurz specifické cizojazyčné komunikace pro trhovce a řemeslníky

7.

1.

Město Oloví

Rozhledna „Cibulka“ 1. etapa

Číslo
Fiche
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Projekt Česko – německé naučné centrum řeky
Ohře má pokračování – část 2.
Od roku 2009 do poloviny roku 2011 vznikalo na statku Bernard Česko-německé naučné centrum řeky Ohře, které bylo financováno v rámci
programu přeshraniční spolupráce Cíl 3, mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko 2007-2013.
Při realizaci tohoto neobvyklého a zajímavého projektu bylo vybudováno sociální zařízení pro návštěvníky, které bylo stavebně zakomponováno do areálu statku tak, že dnes není patrné, že se jedná o přístavbu.
Dále na nádvoří vyrostla kovárna se speciální špalíkovou podlahou, která
se ve středověku používala při dláždění hradních nádvoří.
Ve střední části nádvoří vznikla vodní a parková úprava, která pouze
schematicky znázorňuje povodí řeky. Pramen řeky znázorňuje umělecké
dílo sochaře Jiřího Černého, řeka dále protéká meandrujícím korytem
přes „volej“ a jez do „přehrady“. V okolí řeky a v řece rostou a kvetou rostliny, které jsou charakteristické pro vodní toky.
Raritou tohoto projektu je muzeum Česko-německého naučného a zábavného centra, které je umístěno ve dvou patrech objektu zvaném
„Torhaus“. Expozici tvoří interaktivní modely, související s řekou Ohře či
jejím bezprostředním okolím.
Původní myšlenka projektu byla vyhotovit modely a makety různých objektů v různých rozměrech tak, jak to uměli naši předci. Ale
žijeme v moderní době, zažíváme nebývalý rozvoj sdělovacích a komunikačních technologií, a tak se ovládání modelů pojalo v moderním duchu. Modely jsou ovládány počítači a dotykovými obrazovkami. Použití těchto technologií dodává modelům větší pestrost
využití a variabilnost. Nejenže přes monitor spustíme mechanickou
funkci modelu, ale dozvíme se po rozbalení menu na obrazovce
i další informace, jako jsou zeměpisná poloha, funkce a účel modelu,
či objektu, jeho využití a historii.
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Centrem expozice je devítimetrový plastický model řeky Ohře a okolní krajiny Poohří, na kterém je zobrazeno 86 turisticky, historicky, přírodovědně
či vědecky zajímavých míst, spjatých s řekou Ohře od pramene ve Weißenstadtu až k soutoku Ohře s Labem. Na obrazovce si návštěvník zvolí jeden
ze zájmových bodů, ten se na modelu rozsvítí a takto lze okamžitě určit
polohu místa vůči řece Ohři. Na obrazovce monitoru se zároveň zobrazí
různorodé doprovodné informace o zvoleném městě, památkách, cyklostezkách a podobně.
Jako součást prezentace řeky Ohře vznikl doprovodný film od Bedřicha a Jana Ludvíkových, který moderuje Vladimír Čech. Film je rozdělen
na jednotlivé části, které je možné shlédnout na monitorech u modelů,
ke kterým se vztahuje. Dvacetiminutová část filmu se promítá v nově
vzniklé místnosti školícího centra, které bezprostředně navazuje na expozici ve druhém patře muzea a kde si návštěvník může odpočinout.
Součástí expozice jsou i další unikátní modely jako ukázka voroplavby,
modely mostů v Radošově a Chebu, obloukový most právě rozšiřovaný
na silnici R6 mezi Sokolovem a Karlovými Vary, průřez hrázemi vodních
děl, model vodního mlýna, nebo modely povrchového a hlubinného
lomu, hrázděného stavení či betlému.
V expozici se nezapomnělo na malé návštěvníky ani na odborně zaměřenou veřejnost. Pro děti je zde možnost vyzkoušet si prolezením maketu
řetězového mostu v Lokti, sestavit si z různých dílů modely mostů, formou
puzzle složit tok řeky Ohře, nebo ovládáním přes joysticky a náklaďáky
přemisťovat zeminu bagříky a náklaďáky.
Pro „odborníky“ slouží na zdech zavěšené kinetické panely, na kterých
je znázorněno pomocí rozsvěcování diod například odsiřování spalin,
schéma tepelné elektrárny a přehrady, či maketa jezu s přechodem pro
ryby se simulací povodňových stupňů.

V expozici naučného centra řeky Ohře si lze také ověřit fyzické síly našich předků a porovnat je s těmi našimi dnešními. Model vrátku, kterým
se v minulosti spouštěla a vytahovala břemena hlavně z nitra země při
hornické činnosti, je jedním z nejvýraznějších prvků expozice. Laikovi
by se model mohl jevit jako velké dřevěné kormidlo lodi s pořádným
dřevěným podstavcem. Na bubnu je namotáno originální konopné lano.
„Kormidlo je připojeno k počítači s monitorem. Při spuštění se na monitoru objeví hmotnost v kg a vedle hmotnosti obrázek zvířete pro názornost (v podobě domácího zvířete – slepice, koza, prase). Po zvolení
hmotnosti, kterou chceme zvedat, musíme v časovém limitu točit kolem
a zvedat tak břemeno. Dosažený výsledek se zobrazí na obrazovce. Věřte,
že vytáhnout kozu z pětimetrové hloubky není žádná legrace.
Na dalším modelu v moderním pojetí si návštěvník může vyzkoušet, jak je
náročné vyrobit elektrickou energii pro rozsvícení jedné žárovky. U tohoto
modelu je dobré si vzít do party kamaráda, se kterým usednete na rotopedy. Na monitoru si navolíte obtížnost (dle vaší fyzické zdatnosti při jízdě
na kole). Před každým závodníkem se objeví na monitoru žárovka. Vašim
úkolem je po dobu dvou minut šlapáním na rotopedu udržet žárovku rozsvícenou. Čím rychleji šlapete, tím intenzivněji žárovka svítí. Pro svícení žárovky po dobu dvou minut se opravdu zadýcháte a zapotíte, ale odměnou
Vám může být výsledek intenzity snažení, který se objeví na monitoru, a vy
si můžete zapsat jméno do výsledkové tabulky. Zatím v nejvyšší obtížnosti
výsledkem 12,23 Kwh zvítězil dnes padesátiletý mistr české republiky z Krnova. Bohužel byl příliš skromný a do výsledkové listiny se neuvedl.

Veškeré exponáty naučného centra Ohře byly vybudovány v rámci projektu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013.
Další finanční prostředky na rozšíření tohoto projektu byly poskytnuty
z programu Leader – MAS v roce 2012, použity byly na softwarové ovládání informačních panelů a exponátů naučného centra.
Ve venkovní parkové a vodní expozici je možné se v parních letních
dnech ochladit, prohlédnout si ryby, zajímavé vodní rostliny, bahenní
sopku, pec na keramiku a na chleba, nebo si pohladit zvířátka v zookoutku. Výsledky projektu Česko – německé naučné centrum řeky Ohře
stojí za shlédnutí.
Jarmila Tůmová, MAS Sokolovsko o.p.s.

Při své cestě expozicí si můžeme odpočinout u makety pramene Ohře,
která je zhotovena v měřítku 1:1 a na chvíli se odreagovat pohledem
na zurčící pramínek, nebo se pobavit při skládání pramene řeky Ohře, či
modelu řetězového a obloukového mostu.
Na monitorech jednotlivých modelů si je kromě historických a geografických informací také možné zahrát znalostní virtuální hry jako člověče
nezlob se, nebo řešit znalostní kvízy.
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Nové Sedlo slavnostním přestřižením pásky
ukončilo další dva projekty z PRV LEADERu

Novou tribunu a běžecké dráhy dne 19. 7. 2012 otevřel ve sportovním
areálu v Novém Sedle přestřižením pásek starosta města Bc. Loukota. Vylepšení městského víceúčelového sportovního areálu spočívalo v nové
tribuně se sedačkami v klubových barvách, běžecké dráze a obslužné
komunikace, chodník kolem celého sportovního areálu. Náklady na oba
projekty, tj. na vybudování běžeckých drah a tribun byly 2,4 miliony korun a na obslužné komunikace to byl milion korun, kde město obdrželo
90% uznatelných nákladů jako dotaci. Výstavba trvala 3 měsíce a probíhala bez komplikací. Víceúčelové zařízení bude sloužit široké veřejnosti,
především pak tělovýchovné jednota TJ Baník Union Nové Sedlo, které má více než 200 člennou základnu, kde se neprovozuje jen kopaná.
Areál je sice situován jako hřiště na kopanou, ale vybudováním běžecké
dráhy může tyto nově vybudované prostory využívat ZŠ při výuce tělesné výchovy. Nové prostory budou využívat i místní hasiči, kteří budou
zakládat dětský oddíl. Slavnostní otevření bylo ukončeno poděkováním
starosty města všem, kteří se na přípravě a realizaci projektu podíleli.
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I. etapa obnovy Sokolovny v Kraslicích dokončena

V loňském roce jsme na stránkách občasníku LEADER MAS SOKOLOVSKO
(č.3/2011) informovali o zahájení 1. etapy obnovy Sokolovny v Kraslicích,
kterou Tělocvičná jednota Sokol Kraslice financuje s pomocí MAS Sokolovska a SZIF z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy
IV. LEADER, opatření IV. 1. 2.
V první etapě byly stavební práce zaměřeny zejména na obnovení původního vzhledu vstupního objektu Sokolovny, který byl v minulosti velmi
vážně narušen. Výměnou oken, střešní krytiny a opravou fasády se záměr
podařilo bezezbytku naplnit.
Na slavnostním zakončení první etapy byla naše píle odměněna pochvalnými slovy ze strany vedení města Kraslice i občanů, kteří v minulosti tento
sportovně kulturní stánek navštěvovali.
Program slavnostního odpoledne zahájil Dětský pěvecký sbor Harmonie
Kraslice, který svým vystoupením přispěl ke slavnostní atmosféře. Po detailním popisu provedených prací v I. etapě seznámili v následujícím programu
zástupci Tělocvičné jednoty všechny přítomné s dalšími plány, které mají
za cíl vrátit této ojedinělé stavbě její krásný historický vzhled a občanům
města Kraslice nabídnout moderní sportovní zařízení.
Obnova historické budovy bude pokračovat druhou etapou, která se zaměří
na zkvalitnění podmínek pro sportovce. Její název: „Obnova cvičebního sálu
– obnova Sokolovny II. etapa“ z části napovídá, co je hlavním stavebním

záměrem. Stavební úpravy se zaměří na výměnu podlahy cvičebního sálu,
přičemž dojde k vybourání všech konstrukčních vrstev stávající podlahy. Budou podříznuty obvodové stěny sálu a provedena nová izolace a podkladní
betony. V podlaze bude použita moderní technologie podlahového vytápění, což umožní odstranění stávajících topných těles umístěných na obvodových stěnách. Tato změna přispěje nejen k úsporám nákladů na vytápění, ale
zlepší i bezpečnost sportovců. Nová odpružená podlaha bude jednoznačně
přínosem nejen pro sportovce, ale i pro ostatní návštěvníky Sokolovny.
Účastníci slavnostního zakončení I. etapy byli seznámeni s dalšími plány, které
Sokol připravuje. V současné době byly zahájeny přípravné práce na projektové dokumentaci, která navrhne další úpravy stavby. V rámci třetí etapy plánujeme odstranění zadní části budovy původního jeviště. Vzhledem ke špatnému technickému stavu bude tato část stržena a nahrazena novou přístavbou
s moderním zázemím pro návštěvníky a uživatele Sokolovny. Nedílnou součástí plánovací dokumentace bude konečná obnova venkovní fasády a oken
v původním vzhledu. Další práce se zaměří na výměnu střešní krytiny, osvětlení, elektroinstalace, vzduchotechniky, opravu interiérů historické budovy
a dále doplnění cvičebního nářadí.
Určitě jsem zde nezmínil všechny detaily závěrečné etapy rekonstrukce, ale
cílem je, aby třetí etapa ve všech směrech zabezpečila technický stav budovy
a občanům kraslicka nabídla moderně vybavenou stavbu s původním historickým vzhledem.
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Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se podíleli na úspěšném provedení první etapy. Poděkování patří dodavatelům
stavebních prací společnosti HC Kredit Miloslavu Černému a Vladimíru
Hochovi, déle Františku Klierovi a Jiřímu Harantovi, kteří „mají na svědomí“ vskutku krásně opravenou fasádu a pokrývačům Josefu Kapicovi
a Miroslavu Thierlovi. Poděkování patří městu Kraslice, které svojí podporou umožnilo uskutečnění první etapy.
Miloslav Poslední – hospodář TJ Sokol Kraslice

Nové multifunkční hřiště slavnostně otevřeli
ve Staré Chodovské

Krásné sobotní dopoledne 16. června 2012 místní osadní výbor ve Staré Chodovské uspořádal ve spolupráci s chodovskou radnicí slavnostní
zahájení činnosti multifunkčního hřiště, které bylo v uplynulých měsících zbudováno za přispění dotace z programu Leader.
Místostarosta Chodova pan Pizinger se neukrýval svým obdivem k místní
komunitě. Prozradil mi, že osadní výbor v čele s panem Jiřím Vackem si hotového díla, které rozšiřuje možnosti pro všechny zdejší obyvatele, jak smysluplně trávit volný čas, skutečně váží. Důkazem je dnešní slavnostní den, jehož
režie je plně v rukou místních nadšenců. Ti obešli sponzory a povedlo se jim
získat dostatek prostředků, aby prvním uživatelům hřiště připravili bohaté
občerstvení a zároveň mohli uspořádat první sportovní turnaj. Občerstvení bylo skutečně velkorysé a tak jsem měl trochu strach, jestli se dostane
i na plánovaný sport.
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Starosta Chodova Ing. Josef Hora ve svém zahajovacím projevu ocenil práci dodavatelské firmy Báňská stavební, poděkoval MAS Sokolovsko a vyslovil naději,
že se v dalším kole „Leaderu“ celý areál, který tvoří ještě sousední fotbalové hřiště, podaří dokončit renovací klubovny a šaten. Připomněl, že akce stála bezmála
3 mil Kč a že dotace činila 1,6 mil.
Hezkým momentem slavnostního zahájení bylo vypuštění pestrobarevného houfu nafukovacích balonků, které se plavně vznesly do oblak. Hned
potom děti nové hřiště zabraly a vyzkoušely si florbal a tenis. Po krátkém
oddechu se dostalo i na plánovaný nohejbalový turnaj.
Popřejme Chodovicům, jak Starou Chodovskou pan starosta Hora několikrát
nazval, aby nové zařízení místním obyvatelům dlouho a dobře sloužilo.

Fotbalisté z Keni roztančili Sokolovsko
aneb Kampaň Fotbal pro rozvoj poprvé v našem kraji
Ing. Miroslav Makovička, MAS Sokolovsko o.p.s.

Hosté z Afriky zůstali na hradě čtyři dny, a pak pokračovali na svém turné
na Moravu, do Olomouce a Ostravy, mezinárodní Artkemp pobyl další tři
týdny. Všichni si odvezli nejen spousty zážitků ale také společných témat
a inspirací. Velký dík za organizaci akce patří sdružení dobrovolných aktivit
INEX-SDA, která je partnerem hradu již dvanáct let. Akce se více než vydařila, většina účastníků plánuje za rok pokračování. Přidáte se i Vy?
Bedřich Loos, Hartenberg o.s.

Neobvyklý sportovní turnaj se hrál na začátku července na hradě
Hartenberg v Hřebenech. Vždyť kde si týmy domlouvají pravidla
před každým zápasem podle svých přání, na hřišti musí být v kterýkoliv okamžik dvě ženy a kde se dostává bod navíc za sportovní
chování? Na kterém sportovním turnaji je největším a nejcenějším
pohárem pohár za Fair play?
Cílem celého turnaje nebyla totiž jen sportovní či jiná vítězství, ale
především zviditelnění takových témat jako je rozvojová spolupráce,
globální odpovědnost či aktivní občanství. Hřiště je tu ale spíš jenom
takovým odrazovým můstkem, který nabízí prostor pro lámání bariér
a vzájemných předsudků.
Turnaje se zúčastnilo celkem deset týmů a své zastoupení v ní měla vedle
zástupců z Afriky a Mezinárodního výběru Artkempu, také mužstva z České republiky a domácích týmů z celého Sokolovska.
MAS Sokolovsko se zapojila se svým výběrem, který došel do čtvrtfinále,
stejně jako výběr obce Josefov, Člověka v tísni či výběru z Oloví. V semifinále se pak utkali s přespolními týmy studentské výběry ze Sokolova
a Královského Poříčí, sestavené především ze studentů ISŠTE Sokolov
a místního Gymnásia, ve kterých nechyběli ani jejich profesoři. Překvapivě
se do semifinále dostali i zástupci Dobrobusu- osvětového neziskového
projektu, který se svým autobusem na místo dojel z Plzně v nepočetném
zastoupení a svůj výběr sestavil těsně před zahájením turnaje.
Vítězem turnaje se stali zaslouženě stal Česko-keňský tým, druhé a třetí
místo zůstalo na Sokolovsku. Cena Fair play, kterou udělovali jednotlivé
týmy, zůstala na Hartenbergu– uměleckému Artkempu. Cenu porozumění získal dětský výběr z Josefova.
Kromě sportu se i tančilo a debatovalo. Africké rytmy se mísilyi s českou
harmonikou, debatovalo se nad žhavými tématy současného světa. Je
to přeci vzácná příležitost, když se sejdou na jednom hřišti a u jednoho
stolu společně zástupci z obcí, nejrůznějších spolků s ostatními, s dětmi,
studenty regionu i tak vzdálenými přespolními jako jsou zástupci Keni,
Japonska, Islandu, Taiwanu či ostrova Mauricius.
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Spolupráce MAS Sokolovsko
s výzkumnou základnou

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) si na 14. 6. 2012,
tj. na další den svého výjezdního zasedání, které bylo tento rok zorganizováno v našem kraji, pozvali zástupce MAS Sokolovsko. Úlohu vyslance jsem rád převzal, protože mě zaujal zajímavý program. Pracovníci
ÚZEI se v tento deštivý den rozdělili do 4 skupin a každá z těchto skupin
zamířila na jiné místo. Pro naši skupinu byl připraven program spočívající v návštěvě města Bärenstein, v diskusi s představiteli mikrorgeionu
Annaberg, kteří jsou nositeli programu Leader a v prohlídce několika
příkladů dobré praxe.
Na radnici nás přivítal například předseda představenstva Stafan Mielke,
starosta města Bernd Schlegel nebo regionální manažer Fans Feller. Posledně jmenovaný nám ve své prezentaci přiblížil fungování programu Leader
na saském území. Musím přiznat, že nic nového a v zásadě rozdílného jsem
nezaregistroval. Jen mě opět zamrzelo, podobně jako u přeshraniční spolupráce, že Němci rozdělují v přepočtu na obyvatele přibližně 5x více peněz,
než my.
Pro Pražáky z ÚZEI byl zajímavý pohled z oken radnice. Chvíli nemohli
pochopit, že to co vidí, není jedno město, ale dvě. Přímo pod radnicí asi
ve vzdálenosti 100 m teče potok, který tvoří státní hranici. Domy za ním patří již českým Vejprtům. Obě města skutečnost faktického propojení využila
k přeshraničnímu projektu, ve kterém přímo na obou březích potoka staví
společný střed.
Po té byl čas na prohlídku zajímavých projektů. První zastávka nás zavedla
do města Sehma, kde mladá rodina za přispění Leader opravila bývalou stodolu
pro své trvalé bydlení. To je inspirace pro naši stranu umožnit za přísně vymezených podmínek i bytovou výstavbu. Další zastávka nás přivedla do sýrárny
velice šikovné a energické paní, která její výstavbou zachránila svou farmu před
úpadkem, když před lety silně poklesly výkupní ceny mléka. Prohlédli jsme si
vybavení, vyslechli plány a nakoupili místní speciality v rodinném krámku.
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Po transferu na základnu v Novém Městě u Jáchymova došlo na mou
přednášku. Představil jsem krátce naší MASku a fungování sítě „masek“
v Karlovarském kraji. Pak jsem se ale zaměřil hlavně na praktické zkušenosti
s aplikací metody Leader. Pracovníci ÚZEI pozorně poslouchali a po mém
výkladu se rozvinula čilá diskuse, přítomní vědci se živě zajímali o celou
řadu našich zkušeností. Protože zde byli i pracovníci, kteří připravují podklady pro nový PRV pro další plánovací období, doufám, že se naše zkušenosti promítnou do vylepšení podmínek čerpání dotací.
Akci považuji za dobrou reprezentaci naší MAS. Během dne jsem navázal
neformální vztahy se zaměstnanci této výzkumné základny a nepochybuji,
že je dokážeme zužitkovat pro svou další práci.
Ing. Miroslav Makovička, MAS Sokolovsko o.p.s.

Hodnocení reliktů zaniklých obcí

Vážení přátelé Slavkovského lesa,
vážení starostové a starostky,
MAS Sokolovsko vybrala 30 pozůstatků po zaniklých obcích Slavkovského lesa, pro něž bude vypracována projektová dokumentace na jejich
obnovu. Tyto projektové dokumentace v současné době průběžně vznikají, již dnes si můžete prohlédnout části šesti z nich.
Chtěli bychom Vás požádat o ohodnocení těchto reliktů a návrhů na jejich
obnovu. Připravili jsme proto obrázkový dotazník:
http://mas-sokolovsko.eu/projekty/obnova-reliktu/vyber/
Zároveň Vás prosíme o umístění odkazu na dotazník na Vaše webové stránky (viz příloha).
Děkujeme předem za Váš čas a těšíme se na Vaše komentáře!
PS: Pošlete prosím e-mail i svým kolegům a přátelům, děkujeme.
Za MAS Sokolovsko zdraví Ivana Jágriková

Integrovaný projekt – workshop 28. 6. 2012

MAS Sokolovsko je partnerem Mikroregionu
Sokolov-východ v projektu Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov-východ. Dne 28. 6. 2012 se uskutečnilo pracovní
setkání tohoto projektu, jehož hlavním smyslem bylo informovat o postupu prací na projektových dokumentacích a o konkrétních
technických řešeních některých objektů.
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Projekt ReSource a budoucnost
hornického Sokolovska
Projekt ReSource je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE.

Svazek obcí Mikroregion Sokolov-východ v červnu 2012 úspěšně zakončil tříletý mezinárodní projekt věnovaný budoucnosti těžebních
regionů střední Evropy. Poslední aktivitou projektu na českém území
byla veřejná konference konaná 28. 6. 2012 v Královském Poříčí, jíž se
zúčastnili zejména zástupci měst a obcí z okolí Sokolova. Na programu
bylo představení konečných výstupů tohoto rozsáhlého projektu a nechyběla ani vášnivá diskuze.
Kromě studií, konferencí a prohloubené sítě kontaktů mezi regionálními aktéry je hlavním výstupem projektu tzv. Rezoluce. Třicítka signatářů
z celé Evropy v ní schvaluje požadavky směrované na různé instituce
za účelem efektivnějšího rozvoje regionů, jimž v horizontu 10-20 let hrozí s poklesem těžby ekonomická a sociální krize.

Jedním ze subjektů, jež po zralé úvaze připojily pod deklaraci podpis, je i Mikroregion Sokolov-východ. Jeho předseda a zároveň starosta Královského Poříčí
Ing. Ivan Stefan prohlásil: „Deklarace vyjadřuje myšlenky a názory, o nichž jsem
dlouhodobě hluboce přesvědčen. Ne každý však s nimi souhlasí. Jejich prezentace a obhajoba mne stály mnoho úsilí, ale kdo jiný než komunální politik by
měl mít odvahu říkat pravdu, kterou ostatní nechtějí slyšet.“
České tečce za ReSourcem předcházela Závěrečná mezinárodní konference (21. 6. 2012, Zagorje ob Savi, Slovinsko), kde se k dalším 33 signatářům z celé Evropy připojilo město Chodov a MAS Sokolovsko, o.p.s.
A právě její ředitelka Ing. Ivana Jágriková představila na konferenci průběh
celé akce ve Slovinsku.
Následovaly dvě prezentace Mgr. Fišera věnované výstupům projektu
ReSource. Ty jsou uspořádány do tří skupin, v nichž z různých stran řeší
otázku, jak by se měly vyvíjet regiony, kde se „vše točí okolo těžby,“ která
však jednou ustane.
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Jedním ze závěrů pracovní skupiny „Integrativní přístupy“ je poučení,
že „nejdůležitějším faktorem pro úspěch regionální rozvojové strategie
je spolupráce místních aktérů a organizací.“ Řečeno na příkladu Sokolovska, dle zkušenosti z evropských regionů v projektu ReSource je pro
úspěch společného regionálního rozvojového plánu potřeba, aby jej přijali nejen úředníci a starostové (úřady, Karlovarský kraj, města a obce), ale
také lidé a dotčené firmy (např. Sokolovská uhelná, Liapor). Proti strategii
hledání kompromisu za cenu ústupků, jež vystihuje postoj mikroregionu
v tomto projektu, se jednoznačně postavil starosta Jenišova Ivan Truksa,
zastávající sebevědomé postavení měst a obcí ve vztahu k firmám i samosprávným orgánům.

V další prezentaci byly představeny konkrétní výstupy, jež v rámci projektu
ReSource nechal zhotovit mikroregion Sokolov-východ. Jde o čtyři rozsáhlé rozvojové studie, jejichž zadání vychází z hesla „Budování atraktivity
a konkurenceschopnosti hornického regionu.“

1) Urbanistická studie rozvoje území Sokolovska (Masterplan)

plánovací dokumentace, popř. rovnou realizovány. Autor masterplanu
Ing. Martínek upozornil: „Největší výhodou Sokolovska je možnost zásadně ovlivňovat jeho utváření při procesu utlumování těžby uhlí. Vizi těchto
změn jsme společně stanovili takto: Sokolovsko 2030 – průmyslové a rekreační centrum Karlovarského kraje za podpory odborného vzdělávání
a vytváření podmínek pro schopné.“

Cílem masterplanu bylo zpracovat konkrétní rozvojové návrhy za účasti
všech dotčených subjektů (tzv. komunitní plánování). Tyto návrhy vychází
z rozsáhlé socio-ekonomické analýzy a mohou být zahrnuty do územně

Důl Družba a Jiří a návrhy projektů v masterplanu
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Masterplan

A jaké stavby architekti naplánovali? Kromě již dlouho uvažovaného jezera Jiří s hladinou na kótě 394 m.n.m. jsou to stavby na Smolnické výsypce (rozhledna ze zakladače, hornické muzeum, areál pro off-road vozidla
ad.), malé přístavy, veslařský areál s regatou u Lomnice, areály pro vývoj
a výrobu tepelných čerpadel a malých plavidel, výzkumné centrum revitalizace krajiny a další.

Chodov, Smolnická výsypka u Bílé vody
Výška: 30,4 m
Realizace: 14,4 mil. Kč
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2) Plán zapojení hornických atrakcí do turistických cest
Ing. Martínek do detailu navrhnul výstavbu rozhledny v Královském Poříčí
a na Smolnické výsypce. Oba tyto dlouhodobé záměry jsou připraveny
k realizaci.

Královské Poříčí
Výška: 25 m
Realizace: 7,6 mil. Kč

Výška: 19 m
Realizace: 5,1 mil. Kč

3) Geotermální energie z důlních zdrojů
Cílem studie bylo prozkoumat možnosti využití důlní vody k vytápění
budov v Dolním Rychnově. Průzkumný vrt v Revoluční ulici poblíž Rychnovského potoka však narazil na mimořádně nepropustné podloží, jež
vydalo pouze 0,33 l/s, tj. 28,5 m3/den vody, jež při využití teplotního
spádu 10°C/2°C umožní získat 11 kW tepelného výkonu. Jinde však lze
uvažovat o řádově vyšší vydatnosti. Dále byly pořízeny projektové dokumentace na vytápění obecních budov pomocí tepelných čerpadel
a návrh na geotermální elektrárnu pro průmyslovou zónu.

Průzkumný vrt HDR1

Historický hlubinný důl

4) Strategie využití dědictví hornictví v regionu
Mikroregion nechal zhotovit jednak studii na téma Změna image Sokolovska a jednak na téma Využití hornických krojů pro rozvoj cestovního ruchu. Zajímavostí je, že bylo pořízeno 16 střihů replik hornických
krojů, které si posléze starostové a starostky nechali ušít.

Na konferenci vystoupila jako host Ing. Iva Mazurová, vedoucí odboru rozvoje a dotací města Most. Popsala rozvoj Mostu ve vztahu k těžbě uhlí. Zajímavé bylo porovnání vlastnických vztahů k pozemkům,
na nichž se těží či těžilo. Pozemky jsou ve vlastnictví státního podniku
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Palivový kombinát Ústí nad Labem, který je pronajímá těžebním společnostem. Po ukončení rekultivací mají města a obce právo přednostního
odkupu některých těchto pozemků podle vlastního výběru. Na Sokolovsku pozemky zůstávají současnému vlastníkovi Sokolovské uhelné.
Evropská komise vybrala projekt ReSource jako jeden z nejúspěšnějších
v programu Central Europe, a přidělila mu proto dodatečné prostředky
na propagaci výstupů. Díky tomu si bude moci veřejnost ve vybraných
městech prohlédnout informační panely o zmíněných studiích.
Všechny prezentace a výstupy si můžete prohlédnout na stránkách
www.sokolov-vychod.cz.

Setkání hornických měst a obcí České republiky: starostové a starostky
v krojích.

Vesnice roku 2012

Osmnáctý ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova vyhlásil a podmínky slavnostně podepsal ministr zemědělství Ing. Petr Bendl, náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Michal Janeba, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduard Kavala a předseda Svazu měst
ČR obcí Ing. Dan Jiránek na Dnu malých obci v Praze počátkem měsíce února 2012. Podrobné podmínky soutěže jsou uvedeny na www.vesniceroku.cz

Obce, které získaly ocenění Zlatá stuha (za vítězství v krajském kole)
postupují dále do celostátního kola, které se uskuteční v termínu od
2. do 8. září 2012. Výsledky celostátního kola a nositele titulu „Vesnice
roku 2012“ vyhlásí ministr pro místní rozvoj dne 15. září 2012 v Luhačovicích v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu
Písní a tancem.

Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti
na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní
programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.
Do 30. dubna 2012 mohly obce podávat přihlášky do soutěže. V květnu
a červnu byly všechny přihlášené obce hodnoceny v rámci krajských kol,
S příchodem letních měsíců bylo ukončeno hodnocení krajských kol.
Všechny oceněné obce si převezmou své ceny z rukou zástupců vyhlašovatelů soutěže na jednotlivých krajských slavnostních vyhlášení, která
se uskuteční v průběhu měsíce července a srpna.

V regionu MAS Sokolovsko o.p.s. byla vyhodnocena a „Modrou stuhu
– za společenský život“ obdržela obec Dolní Rychnov. Na starostku obce
paní Annu Klímovou jsme se obrátili s otázkou na její postřehy a zkušenosti, které vedly k tomuto úspěchu:

Zmíněný 18. ročník soutěže Vesnice roku již má své finalisty, kteří postupují do celostátního kola. V letošním roce bylo v rámci krajských kol
hodnoceno celkem 278 obcí ze třinácti krajů České republiky, a to v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity
občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství,
přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.
Obce oceněné v krajském kole získávají příslib dotace pro rok 2013
v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 600 tis.
Kč za Modrou, Bílou a Oranžovou stuhu a 1 mil. Kč za Zlatou stuhu. Vítěz
celostátního kola získá příslib dotace v celkové výši 2 mil. Kč.
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Naše obec se soutěže vesnice roku účastní od roku 2009 pravidelně. V předchozích letech jsme vždy získali nějaké čestné uznání nebo mimořádné ocenění,
které nás vždy motivovalo k další činnosti v nějakém oboru života obce. Celé
roky jsme vždy v oceněných obcích sbírali zkušenosti, inspiraci a tiše snili o tom,
že jednou také dosáhneme podobného úspěchu.
V letošním roce jsme se dočkali. Díky ochotě a obětavosti dobrovolníků z řad
občanů, díky podnikatelům z obce a členům zastupitelstva obce jsme v oblasti
společenského života dostali odměnu v podobě Modré stuhy, která bude zdobit náš obecní prapor.
Zároveň je nutné zmínit také možnost čerpání dotace z programu rozvoje venkova-Strategického plánu LEADER MAS Sokolovsko, díky níž mohla vzniknout
dnes již velmi oblíbená a všeobecně známá výtvarná dílna, která plní svou roli
místa pro společenská setkávání našich občanů. Věříme, že i tato akce přispěla
k našemu úspěchu.

Ocenění bychom nikdy nezískali bez obětavé a tvrdé práce lidí, kteří jsou ochotní svůj čas věnovat přípravám společenských akcí, jejich organizování a následně také samotné realizaci. Krásné na tom je, že se dnes můžeme zcela spolehnout na naši mládež, která zvládne již mnoho akcí zcela sama. Také jim patří
velký dík a věřím, že získání ocenění je bude motivovat k další práci.
Díky občanům naší obce, kteří jsou ochotní věnovat svůj volný čas společenským akcím a setkáním se spoluobčany, které pro ně připravujeme. Potom má
naše práce smysl a již dnes se těšíme na další setkání.
Anna Klímová, starostka obce Dolní Rychnov

Tip na výlet: naučná stezka zaniklých obcí Sl. lesa

Město Březová již zrealizovalo projekt Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR - 1. etapa a v rámci udržitelnosti projektu zveřejnilo některé výstupy na internetu: leták (přední a zadní
strana) a mapka. Výlet na naučnou stezku po zaniklých obcích Slavkovského lesa Vám jednoznačně doporučujeme!
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Aktuální novely zákona o veřejných zakázkách

Je již téměř pravidlem, že v oblasti právních předpisů, upravujících
zadávání veřejných zakázek, dochází v posledních letech každoročně
k nezanedbatelným změnám a troufnu si zde říci, že zákon č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ) patří u nás v současnosti mezi
nejprogresivnější legislativní díla. ZVZ nabyl účinnosti 1. 7. 2006, kdy nahradil předcházející zákon o veřejných zakázkách (č. 40/2004 Sb.) a stojí
jistě za povšimnutí, že do dnešní doby byl již 17x novelizován! Některé
novely byly pouze „kosmetické“ jiné naopak zásadní.
Začátek roku 2012 nám přinesl účinnost hned několika již dříve
schválených novel1, a nedlouho poté byla 13. 2. 2012 podepsána prezidentem další rozsáhlá změna ZVZ, která nabude účinnosti
1. 4. 2012. Tato poslední novela obsahuje celkem 190 změnových bodů,
z čehož je jasně patrný značný rozsah těchto normativních změn. Snahou tohoto krátkého příspěvku je seznámit čtenáře ze soukromé i veřejné sféry s nejdůležitějšími změnami ZVZ a pomoci jim tak snáze se
orientovat v současném právním prostředí zadávání veřejných zakázek.
Nejprve se tedy zaměřme na obsah již platných novel účinných od ledna
2012.

Nové základní kvalifikační předpoklady
Dne 1. 1. 2012 se stal účinným zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob. Tento právní předpis nově postihuje právnické
osoby za páchání trestných činů, za něž pak mohou být právnickým osobám uloženy tresty a ochranná opatření. Zákon dopadá na ty právnické
osoby, které mají sídlo na území České republiky nebo na území České republiky mají umístěný podnik nebo organizační složku. Z trestní odpovědnosti je vyjmuta Česká republika a územní samosprávné celky při výkonu
veřejné moci. Paleta trestů, které mohou být právnickým osobám uloženy,
je poměrně pestrá - od zrušení právnické osoby, propadnutí majetku či
věci, až po zákaz činnosti, přijímání dotací či zákaz plnění veřejných
zakázek. V této souvislosti byl novelizován také ZVZ s tím, že díky zavedení trestní odpovědnosti právnických osob bude muset nově prokazovat
bezúhonnost přímo tato právnická osoba, a to pomocí výpisu z rejstříku
trestů. Dosud tuto povinnost měly pouze fyzické osoby, které byly statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu této právnické osoby.

Překážka výkonu nelegální práce
Další změna ZVZ byla vyvolána novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Od začátku roku 2012 tak základní kvalifikační předpoklady nesplňuje dodavatel, kterému byla v posledních třech letech uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu
3 zákona o zaměstnanosti tzn., pokud daný dodavatel umožnil fyzické
osobě-cizinci vykonávat práci bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li vyžadováno, či umožnil práci v rozporu s tímto
povolením. Splnění tohoto předpokladu prokazuje dodavatel čestným
prohlášením. Jak vidno, trest zákazu účasti na veřejných zakázkách se
dotýká pouze zaměstnávání cizinců bez platného povolení pobytu či jeho překročení, jiné způsoby nelegální práce zatím tímto způsobem sankcionovány nejsou.

Důsledky pro seznam kvalifikovaných
dodavatelů
Prokázání obou těchto nových kvalifikačních předpokladů bude od nynějška nutným předpokladem pro zapsání do seznamu kvalifikovaných
dodavatelů. Prokázání se bude dokládat předložením výpisu právnické osoby z evidence rejstříku trestů a čestného prohlášení o tom,
že dodavateli nebyla pravomocně uložena pokuta za umožnění nelegální
práce dle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Dodavatelé již zapsaní v tomto seznamu musí, dle výkladového stanoviska
MMR a ÚOHS, příslušné prohlášení o neumožnění nelegální práce cizincům dle výše uvedeného doložit nejdéle do 31. 3. 2012 a dále tak činit
každoročně spolu s ostatními povinně oznamovanými údaji o platnosti či
změně zapsaných údajů dle znění ZVZ. Ve vztahu k prokazování bezúhonnosti právnických osob se sídlem či místem podnikání v České republice
společné stanovisko MMR a ÚOHS presumuje, že tyto osoby, které již v seznamu zapsány jsou, tento předpoklad automaticky splňují. Dodavatelé
zapsáni v seznamu před 1. 1. 2012 se sídlem nebo místem podnikání v České republice tak výpis právnické osoby z evidence rejstříku trestů povinně
nedokládají.

Poslední velká novela ZVZ účinná od 1. 4.
2012
Zatím poslední novela ZVZ provedená zákonem č. 55/2012 Sb., byla dne
24. 2. 2012 uveřejněna ve sbírce zákonů s tím, že účinnosti tento předpis
nabude 1. 4. 2012. Návrh uvedeného zákona, který byl nakonec po vážných diskuzích v Parlamentu a přehlasování Senátu ČR, Poslaneckou
sněmovou přijat by měl celkově zprůhlednit a poměrně zpřísnit zadávání veřejných zakázek. Přes senátní i opoziční návrhy nakonec neprošlo
např. v praxi obtížně aplikovatelné rozkrývání vlastnické struktury vítězů
zadávacích řízení, a to včetně anonymních akcionářů, tichých společníků, a nebo osob podílejících se nějak skrytě na zisku dodavatele. Osobně toto vítám, protože naši legislativci mnohdy něco míní a v praxi při
realizaci zadávacích řízení mají pak zadavatelé nesnadnou pozici co se
týče požadavků na dokládání všech údajů, posuzování jejich korektnosti
apod. Striktní požadování některých údajů je mnohdy v konečném důsledku neúčelné a tím i nadbytečně byrokratické. Vždyť pokud ZVZ dále
jasně nestanoví jak nakládat se zjištěním, kdo má určitý majetkový podíl
v té či oné společnosti, pak je toto samotné ustanovení značně bezzubé.
Nicméně jak již opoziční ČSSD oznámila, budou sociální demokraté usilovat v další novele, kterou mimochodem již připravují, o zakotvení povinnosti plného rozkrytí vítězů veřejných zakázek včetně subdodavatelů
až do fyzických osob. I u ostatních pozměňovacích návrhů Poslanecká
sněmovna nakonec Senát přehlasovala a nové legislativní dílo z rukou
ministra pro místní rozvoj K. Jankovského vešlo v platnost. Předem je
nutné zdůraznit, že stejně jako všechny předešlé i tato novela je vedena
snahou o zvýšení transparentnosti, úsporu veřejných prostředků a potlačení korupčního jednání v oblasti veřejných soutěží. Nicméně již nyní
je také zřejmé, že změna opět přinese značnou nejistotu při realizaci
a interpetační problémy. Ale pojďme již k samotnému výběru nejvýznamnějších změn:

1 Novela č. 367/2011 Sb. a č. 420/2011 Sb. účinné od 1. 1. 2012, novela č. 1/2012 Sb. účinná od 5. 1. 2012
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• změna v definici dotovaného zadavatele – nově je pojetí přísnější,
když stanoví, že dotovaným zadavatelem jen ten, kdo zadává veřejnou
zakázku hrazenou z více než 50 % z veřejných prostředků nebo přesahují-li tyto prostředky 200 mil. Kč,

•

snížení limitů veřejných zakázek malého rozsahu – hranice pro
zakázky malého rozsahu se snížila o polovinu tj. na 1 mil Kč u dodávek
a služeb a na 3 mil. Kč u stavebních prací. V souvislosti s tím se dle odhadů očekáváme, že počet veřejných zakázek zadávaných dle zákona
vzroste až na 4násobek, čímž se také navýší samozřejmě agenda ÚOHS,

•

zavádí se institut osoby se zvláštní způsobilostí – tato osoba
bude mít pracovněprávní vztah k zadavateli a bude muset být povinně
proškolena v rámci vzdělávacího programu MMR. Tato osoba bude povinně členem hodnotících komisí. Tato povinnost byla odložena vzhledem k nutnosti proškolení a velkému množství dalších předpisů k datu
1.1.2014,

•

zjednodušení ekonomických, finančních a technických kvalifikačních předpokladů
I.
ekonomická kvalifikace bude nahrazena prohlášením dodavatele o
ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku,

•

snížení limitu pro použití zjednodušeného podlimitního řízení
na stavební práce, a to také o polovinu na veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou do 10 mil. Kč. S tím, že počínaje rokem 2014 se oba
limity srovnají na hodnotu 1 mil. Kč pro všechny typy zakázek,

II.
zadavatel již nebude moci k prokázání technické kvalifikace požadovat přeložení certifikátů ISO, ale pouze reference,

• povinné předběžné oznámení – vyjma zakázek zadávaných ve zjed-

zavedení seznamu hodnotitelů - MMR povede seznam hodnotitelů zakázek, kteří budou losováni do hodnotících komisí u významných
státních zakázek,

nodušeném podlimitním a některých jednacích řízení budou zadavatelé
povinně 30 dní předem odesílat k uveřejnění předběžné oznámení, které bude obsahovat i zdůvodnění nutnosti realizace zakázky,

• rozšíření uveřejňovací povinnosti na profilu zadavatele:
I.

textová část zadávací dokumentace,

II.

odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické
kvalifikační předpoklady,

III.

odůvodnění stanovení předmětu veřejné zakázky,

IV.

odůvodnění způsobu hodnocení vzhledem
k potřebám zadavatele,

V.

uveřejňování smluv na profilu zadavatele s cenou
nad 500 tis. Kč,

VI.

skutečně uhrazená cena za plnění zakázky; pokud smlouva
přesahuje 1 rok, uveřejnění se provede každý rok do 31. 1.,

VII.

subdodavatele, kterým hlavní dodavatel uhradil za plnění
subdodávky v rámci zakázky více než 10 % nebo více
než 5 % v případě významné veřejné zakázky,

•
•

povinné zrušení zadávacího řízení – pokud by zadavatel hodnotil
pouze 1 nabídku,

• omezení užšího řízení a jednacího řízení s uveřejněním - odstranění možnosti omezovat počet účastníků na základě lepší kvalifikace
nebo losování,

•

došlo ke zdvojnásobení sankcí ukládaných ÚOHS za správní
delikty

•

propadnutí kaucí i při zpětvzetí návrhu po vydání nepříznivého
nepravomocného rozhodnutí ÚOHS,

•

zpřesnění podmínek pro stavební práce - prováděcí právní předpis MMR u stavebních zakázek stanoví:
1. podrobnosti zadávací dokumentace pro stavební práce
2. výkaz výměr a soupis stavebních prací

VIII.

•

odůvodnění budou u významných státních zakázek
předkládána vládě (součástí bude i odborné vyjádření)
či zastupitelstvům (v případě významných zakázek
samospráv) ke schválení,

zavádí se významné zakázky – těmi jsou zakázky vyhlašované
státem v hodnotě nad 300 mil. Kč a v hodnotě nad 50 mil. v případě
samospráv. Tyto zakázky bude vždy schvalovat v případě státu vláda
a u samospráv zastupitelstvo. Jsou zde stanoveny delší lhůty pro podání
nabídek a vyšší počet členů hodnotící komise,

3. obchodní podmínky

• povinné elektronické aukce - u dodávek vymezených prováděcím

předpisem bude zadavatel povinen provést hodnocení prostřednictvím
elektronické aukce,

• přesné vymezení přístupu k informacím - v návrhu novely zákona

je výslovně stanoveno, že zadavatel je povinen poskytovat informace
podle zákona o svobodném přístupu k informacím,

•

otevírání obálek – obálky budou otevírány ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, sdělována přítomným bude cena i další číselné
údaje hodnotících kritérií,
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•

zákazy hodnocení způsobu/výše zajištění - jakými jsou bankovních záruky, smluvní pokuty, platební podmínky a jiných způsobů zajištění plnění zakázek.

dou fungovat hodnotitelé. Přes toto vše je však nový ZVZ výsledkem
opravdu kvalitní práce týmu odborníků a má jistě velice dobré předpoklady splnit vše, co si předsevzal.

Jak vidno, výše uvedené změny vnesou do systému zadávání veřejných
zakázek některé novinky. Je jistě potřeba neustále vylepšovat legislativní
prostředí, a to nejen v oblasti veřejných zakázek. Je v zájmu nás všech,
aby se snižovaly veřejné náklady a zvyšovala se transparentnost při veřejných soutěžích obecně. Přesto bychom však neměli zapomínat na to,
že každým dalším rozšiřováním normativním aktů dochází v konečném
důsledku k neustálému rozšiřování objemu a odborné náročnosti co
do obsahu již platných předpisů. Pro ne právníka je pak někdy velice obtížné dodržet všechny podmínky a požadavky ZVZ, což pak často vede
k sankcím ze strany kontrolních orgánů či vracení již proinvestovaných
dotací. Osobně nejsem příznivcem plošného limitu snížení hodnoty veřejných zakázek malého rozsahu, které bude znamenat enormní nárůst
práce nejen zadavatelů, ale i orgánu dohledu. V budoucnu dále uvidíme,
jak se osvědčí a proběhne školení osob se zvláštní způsobilostí, a jak bu-

Mgr. Miloslav Holek
právník a externí poradce v oblasti veřejných zakázek

Prameny: Tisková zpráva MMR ČR ze dne 11. ledna 2012
Důvodová zpráva k zákonu č. 55/2012 Sb., Sněmovní tisk č. 370/0
Vz24.cz internetový zpravodaj z oblasti veřejných zakázek

Vychází 2. letošní číslo vlastivědného časopisu
SOKOLOVSKO
V těchto dnech se dostává mezi naše čtenáře 2. letošní číslo časopisu
obyvatel a přátel Sokolovska.
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