Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko
Datum zasedání:

21.února 2012 od 16 hodin

Místo zasedání:

zasedací místnost MAS Sokolovsko 2. patro MÚ Březová

Přítomni:

členové správní rady:
M. Bouda, Ing. Stefan,Mgr. B. Zajíček,
L. Sidorjaková, D. Janurová, J. Jaša
dozorčí rada:
K.Maříková, R.Bolvari,
další přítomní:
Ing.Makovička, Ing. Jágriková, Tegerová E.

Jednání zahájil v 16.00 předseda správní rady pan Miroslav Bouda, který konstatoval
100 % účast správní rady i části dozorčí rady, správní i dozorčí rada je tedy usnášeníschopná.
Dále bude jednání správní rady řídit Ing. Jágriková, ředitelka MAS.
Úvod, program jednání:
Předseda správní rady přečetl návrh programu jednání. Správní rada tento program
jednání odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím programem:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Informace o průběhu projektů, do nichž je zapojena MAS
3. Návrh na zapojení MAS do dalších projektů
4. Informace o volbě předsedy KS NS MAS
5. Dohoda o spolupráci – Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa
6. Změna fichí SPL MAS Sokolovsko
7. Příprava realizace 6. Výzvy SPL MAS Sokolovsko
8. Začlenění nečlenských obcí do MAS Sokolovsko
9. Finanční dar MAS na činnost lobby NS MAS
10. Příspěvek na kalendář akcí CHKO Slavkovský les
11. Pravomoc ředitelky MAS Sokolovsko k podpisování …

K bodu 1/ Kontrola usnesení z minulých schůzí správní rady:
- Setkání členů a orgánů MAS:
a) Proběhlo 9.12.2011, účast 22 osob, akce hodnocena účastníky pozitivně. V tomto smyslu
vyšla tisková zpráva v Sokolovském týdeníku. /Cesta po vybraných realizovaných projektech
MAS, závěr na Rudolci/.
b) 31.1.2012 se uskutečnilo pracovní setkání programového výboru se starosty MAS,
Slovanský dům Rotava, účast 23 osob. Prodiskutovány náměty na úpravy fichí pro jarní
Výzvu MAS Sokolovsko.
- Přistoupení obce Rovná do MAS: Dle čl. 5, odst. 2 písm. B) Statutu MAS Sokolovsko
patří do výlučné pravomoci SR „schválení přijímání nových členů a příp. vyloučení

stávajících členů“. Na základě této skutečnosti projednala správní rada MAS žádost obce
Rovné o přijetí do MAS.
U s n e s e n í č. 1 ze dne 21.února 2012:
Správní rada MAS projednala a
schvaluje
přistoupení obce Rovné do MAS Sokolovsko o.p.s.
s účinností od 1. 3. 2012.
Manažerovi MAS se ukládá povinnost nahlásit přístup obce na SZIF vč. aktualizace SPL do
15.4.2012
K bodu 2/ Informace o průběhu realizace projektů, do nichž je zapojena MAS:
























V souladu se záměry tohoto projektu vybaveny dílny v Chodově a na Bernardu, probíhají
naplánované kurzy. Realizace projektu končí v září t.r.










Žádost podána v 10/2011, projekt prošel administrativní kontrolou. Nyní probíhá hodnocení
přijatelnosti. Konečný výsledek očekáváme v 6/2012


















































































Probíhá první etapa projektu, na 3/2012 naplánován workshop žadatele, zhotovitele, partnerů,
dotčených subjektů – členové správní a dozorčí rady pozváni na účast na tomto workshopu.
Probíhají jednání s obcemi, na jejichž katastrálním území je projekt realizován s cílem zajistit
předfinancování projektu. Současně s nimi jsou projednávána vedení jednotlivých tras.
Projekt je konzultován s Ing. Zukalem z Karlovarského kraje a p. Landou z KČT.










































































Probíhá mapování reliktů, které by přicházely v rámci tohoto projektu v úvahu, celkem 53
námětů. V současné době je z nich 11 vybráno k projektování, zbývá vybrat dalších cca 20
reliktů. Současně probíhají jednání s obcemi, na jejichž území se relikty nachází, ohledně
předfinancování relevantního podílu na projektu.

K bodu 3/ Návrh na zapojení MAS do dalších projektů:
Přeshraniční projekty:
Správní rada schvaluje zapojení MAS Sokolovsko do projektu „Mezinárodní spolupráce
při rozvoji partnerství, lidských zdrojů a podpoře dlouhodobé nezaměstnanosti
v Plzeňském a Karlovarském kraji“. Dotační titul OP LZZ, 100% dotace, platby na
realizaci projektu poskytovány předem. Žadatel je firma AG Akcent s.r.o., ofic. partneři MAS
Sokolovsko, MAS Český les, Úhlava o.p.s., zahraniční VHS Neumarkt-Volkshochschule.
Cílem projektu je prohloubení mezinárodní spolupráce a přenos zkušeností od zahraničního
partnera při vytváření MP a podpoře rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti.
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Správní rada byla informována o možnosti zapojení MAS Sokolovsko o.p.s. do
připravovaného projektu s názvem „Dejme mladým lidem příležitost formovat budoucí
venkov“.
Žádost bude podána do PRV 15. kolo, opatření IV.2.1 v termínu do 27.3.2012. Partneři
v rámci ČR jsou: MAS Cínovecko, MAS Sokolovsko, MAS Serviso, +2 zahraniční partneři
Finsko, 1 partner Německo. Cílem je povzbudit a podpořit spolupráci mezi českými a
zahraničními MAS a motivovat území zúčastněných MAS na řešení společných problémů
v oblastech soudržnosti obyvatel k zachování tradic, upevnění lokální identity a mezilidských
vztahů, posilování principů Leader.
Na základě průzkumu předběžného zájmu v rámci naší MAS projevilo zájem o zapojení do
projektu občanské sdružení Hartenberg o.s.
U s n e s e n í č. 2 ze dne 21.února 2012:
Správní rada projednala a s c h v a l u j e zapojení MAS do projektu Dejme mladým lidem
příležitost formovat budoucí venkov.
Správní rada ukládá manažerovi MAS účast na přípravě žádosti o dotaci tohoto projektu.

K bodu 4/ Informace o průběhu zasedání KS NS MAS a volbě předsedy Krajské sítě MS
Ředitelka informovala správní radu o průběhu zasedání KS NS MAS, která se uskutečnila ve
Valči na území MAS Vladař. Vzhledem k demisi současného předsedy KS NS MAS Dr.
Sušanky bylo nutné zvolit nového předsedu, jímž se stal Ing. Zdeněk Mach, kandidát
navržený MAS Vladař.
Správní rada potvrdila tuto volbu. Pan M. Bouda nadále zůstává místopředsedou KS NS
MAS.

K bodu 5/ Dohoda o spolupráci k projektu Cyklostezky po zaniklých obcích
Slavkovského lesa
Správní rada byla informována o snaze podepsat mezi MAS Sokolovsko a obcemi, na jejichž
katastrálním území se projekt realizuje, dohodu o dalším společném postupu v projektu a
následném využití výstupů tohoto projektu.
U s n e s e n í č. 3 ze dne 21.února 2012:
Správní rada projednala a s c h v a l u j e uzavření této dohody a pověřuje ředitelku MAS
Sokolovsko k jejímu podpisu.

K bodu 6/ Změna fichí SPL MAS Sokolovsko
Ředitelka MAS Ing. Jágriková informovala správní radu o průběhu zasedání programového
výboru dne 21. února 2012. Programový výbor se důkladně zabýval všemi obdrženými
připomínkami k jednotlivým fiche, které byly předneseny v rámci diskuse na společném
zasedání PV a starostů dne 31.12012 v Rotavě nebo byly zaslány písemně k řešení (na
emailovou adresu MAS i poštou).
Definitivní znění tak jak rozhodl programový výbor, bude zapracováno do jednotlivých fichí a
v tomto smyslu předloženo ke schválení na SZIF Ústí nad Labem.

U s n e s e n í č. 4 ze dne 21.února 2012:
Správní rada projednala a s c h v a l u j e změny fichí navržené a schválené programovým
výborem.
Správní rada MAS Sokolovsko ukládá manažerovi MAS zapracovat změny schválené
programovým výborem a správní radou do jednotlivých fichí a tyto změny nahlásit SZIFu do
konce 15.4.2012.

K bodu 7/ Příprava realizace 6. Výzvy SPL PRV MAS Sokolovsko
Ředitelka MAS informovala správní radu MAS o předpokládaném časovém rozvrhu průběhu
jarní 6. Výzvy SPL MAS Sokolovsko – předpoklad vyhlášení závěr dubna 2012, tj. ihned po
schválení všech změn nahlašovaných na SZIF.
U s n e s e n í č. 5 ze dne 21.února 2012:
Správní rada projednala a s c h v a l u j e harmonogram výzvy č. 6 SPL.
Správní rada ukládá ředitelce MAS Sokolovsko vyhlásit 6. výzvu SPL do konce 4/2012.

K bodu 8/ Začlenění nečlenských obcí do MAS Sokolovsko
Správní rada projednala informaci řed. Ing. Jágrikové o začlenění obcí Sokolovska, které
doposud nejsou v MAS a souhlasí s provedením kroků k začlenění obce Rovná do MAS.
Zbývající obce Těšovice, Tatrovice a Vřesová byly obeslány dopisem s dotazem k jejich
začlenění do MAS, doposud bez jakékoliv odezvy.

K bodu 9/ Finanční dar MAS na činnost lobby NS MAS
Správní rada byla informována o žádosti NAS MAS o zaslání daru na činnost lobbisty, který
by prosazoval zájmy místních akčních skupin v nadcházejícím programovém období 2014+.
U s n e s e n í č. 6 ze dne 21.února 2012:
Správní rada projednala a s c h v a l u j e dar ve výši 10.000 Kč NS MAS.

K bodu 10/ Příspěvek na kalendář akcí CHKO Slavkovský les
U s n e s e n í č. 7 ze dne 21.února 2012:
Správní rada MAS projednala a s c h v a l u j e
poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,- Kč na publikaci „Kalendář akcí v rámci CHKO
Slavkovský les“.
Podmínkou je zveřejnění akcí pořádaných v regionu MAS Sokolovsko, zajištění povinné
publicity MAS v tomto kalendáři a obdržení části výtisků tohoto kalendáři k další propagační
činnosti MAS.

K bodu 11/ Pravomoc ředitelky MAS Sokolovsko k podpisování
U s n e s e n í č. 8 ze dne 21.února 2012:
Správní rada MAS projednala a s c h v a l u j e ředitelce MAS Sokolovsko podepisování
dokumentů, příp. i žádostí o dotace bez přímého projednání a schválení správní radou
v případě časové tísně, avšak pouze v případě, že s touto aktivitou vyjádří souhlas předseda
správní rady a ostatní členové správní rady o tomto budou bezprostředně informováni.

Zapsala: Tegerová Eliška

Schvaluje: Miroslav B o u d a , předseda správní rady

