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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. 
 
 
 
 
Ing. Ivana Jágriková                                   Miroslav Bouda 
ředitelka MAS Sokolovsko                       předseda správní rady MAS Sokolovsko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Charakteristika společnosti:  
 
Název společnosti:                                        MAS Sokolovsko o.p.s.  
Právní forma:                                                obecně prospěšná společnost  
Identifikační číslo:                                        279 62 008  
Sídlo:                                                               náměstí Míru 230, 357 61 Březová  
Telefon:                                                          +420 352 633 520  
Statutární zástupce:                                    Ing. Ivana Jágriková – ředitelka  
                                                                         Miroslav Bouda – předseda správní rady  
 

Orgány a management MAS v r. 2011:  
 
Valná hromada členů MAS  
Valná hromada členů MAS se v roce 2011  sešla 8. června. 
  

Dozorčí rada  
          Zasedání dozorčí rady se uskutečnilo 8. června 2011 a mimořádně 12.července 
2011, kdy projednalo výsledek projednání žádosti o přezkoumání hodnocení žádosti 
svazku obcí Hornoslavkovska v rámci 4. Výzvy SPL PRV.   
 

Správní rada  
          Správní rada zasedala v roce 2011 celkem 6x:  
1.března, 25.května, 23.června, 12.července, 30.srpna a 24.října.  
V průběhu hodnoceného období nedošlo ve správní radě k personálním změnám.  
 
         V srpnu 2011 byla správní radou schválena obměna členů výběrové komise, 
programového výboru a komisí pro dohled nad fungováním žen, mladých osob a 
zemědělců. Tato obměna byla vyvolána povinnou obměnou členů orgánů po 3 
letech fungování.  
 

Programový výbor 
          V průběhu roku 2011 pracoval programový výbor v tomto složení:  
Předseda: 

 Ivo Zemek  
Členové: 

 Jiří Majkov DR.IC.D  



 

 Ing. Jan Slíva  
Ladislav Zoubek 
František Fara   
Mgr. Bohumír Zajíček  
Ing. Zdeněk Brantl  
Zasedání programového výboru se uskutečnilo 28.dubna, 23.června a 25.října 2011. 
 

Výběrová komise 
          Složení výběrové komise bylo v roce 2011 následující: 
Předseda:  

Bedřich Loos   
Členové:  

Irena Lechanová 
Jan Jaša  
František Bartoň  
Bc. Hana Bašková   
Jiří Valenta  
Ing. Milan Krčín 
Mgr. Soňa Kvasničková  
Ing. Bedřich Líbal 
Ing. Vladimír Mikeš 
Zasedání výběrové komise se uskutečnilo 22.června 2011.  
 
 
 

Přehled činností MAS v roce 2011:   
 
Realizace SPL: 
 
          MAS Sokolovsko se  v průběhu hodnoceného roku soustředila na aktualizaci 
SPL a fichí, přípravu 1. Výzvy roku 2011 (4.Výzva SPL MAS), poradenství a konzultace 
poskytované příjemcům a žadatelům. V prvních měsících roku byla zaktualizována a 
SZIFem průběžně schválena fiche č. 2 a 3, v měsíci květnu pak následovala příprava a 
vyhlášení výzvy k předkládání žádostí (13. kolo). V další části roku se potom MAS 
soustředila na aktualizaci SPL a fichí č. 1, 4. a 5 a vytvoření dvou nových fichí č. 6 a 7. 
Aktualizovaný SPL pak byl SZIFem schválen  v září 2011. Následně proběhla realizace 
2. Výzvy roku 2011 – 14.kolo příjmu žádostí (celkově již 5. Výzva SPL MAS). 
Vyhlášeny byly pouze již v té době zaktualizované fiche č. 1, 4, 5, 6 a 7.  



 

          S výzvami bylo spojeno poradenství a konzultace, poskytované příjemcům a 
žadatelům z IV.1.2., kontrola všech přijatých žádostí, uspořádání hodnocení a výběru 
projektů z dané výzvy, jejich odevzdání na SZIF a řešení dodatečných 
administrativních připomínek ze strany SZIF. 
 

Přehled projektů 4. Výzva   
    

Fiche: Název projektu: Žadatel: Výše dotace: 

2. Dětské hřiště a klidová zóna pro matky s dětmi Hory 819 555,00 

2. Multifunkční hřiště Stará Chodovská Chodov 1 800 000,00 

2. Rudolec-výstavba víceúčelového objektu Březová 1 800 000,00 

2. Předškolní,školní a mimoškol. péče o děti Nové Sedlo 1 799 930,00 

2. Tribuna TJ Baník Habartov TJ Baník Habartov 1 800 000,00 

2. Obnova vstupního objektu Sokolovny TJ Sokol Kraslice  996 947,00 

3.  Interaktivní muzeum řeky Ohře 2.etapa Královské Poříčí 1 800 000,00 

       10 816 432,00  

 
          Celkem bylo v rámci 4. Výzvy MAS Sokolovsko k financování z Programu 
rozvoje venkova ČR, Osa IV. SPL  předloženo 18 žádostí. Po vyhodnocení ve výběrové 
komisi  byl zpracován longlist, předložen do programového výboru (shortlist), který 
poté schválila  správní rada MAS. Celkem bylo rozděleno k profinancování v rámci 
4. Výzvy   10 816 432,00 Kč.    
 
Přehled projektů 5. Výzva 
 
Fiche Název projektu:  Žadatel Požadovaná dotace 

1 Komunikace Novina Město Sokolov 1 534 581,00 

1 Kanalizace 3. etapa Obec Chlum sv. Maří 1 800 000,00 

1 Obnova technické infrastruktury obce Obec Šindelová 943 056,00 

1 Ochrana a bezpečnost dětí a ostatních občanů Obec Kaceřov 268 200,00 

1 Zlepšení veřejně přístupných účelových 
komunikací  

Město Nové Sedlo 1 142 665,00 

1 Oprava komunikace a instalace veřejného 
osvětlení v lokalitě Svatopluk 

Město Horní Slavkov 1 131 655,00 

1 Úpravy veřejných prostranství ve vybraných 
místních částech svazku obcí HSL 

Svazek obcí 
Hornoslavkovsko 

1 794 195,00 

   8 614 352,00 

4 Vybavení ubytovacího zařízení na p.p.č. 1350/5 v 
k.ú. Bublava 

Jakub Fajt 288 341,00 

   288 341,00 

5 Rozsíření služeb v oblasti výroby barev a 
poradenství společnosti LaK centrum s.r.o. 
D.Rychnov 

LaK Centrum, s.r.o. 696 660,00 



 

5 CLOUD Olivius s.r.o. 1 148 536,00 

5 Vybavení kanceláře pro administrativní činnost  Iveta Soukupová 820 497,00 

5 Strojní vybavení  Marylin s.r.o. 693 000,00 

   3 358 693,00 

7 Pěší trasa D.Rychnov - lesopark Obec Dolní Rychnov 738 000,00 

   738 000,00 

   12 999 386,00 

 
          Stejně bylo postupováno i  při zpracování 16 žádostí, podaných  v rámci 5. 
Výzvy. Celkem bylo rozděleno k profinancování v rámci 5. výzvy   12 999 386,- Kč.  
Jeden ze schválených projektů nebude realizován, neboť žadatel si nevyzvedl 
z datové schránky výzvu k podpisu Dohody a termín tudíž propadl.  
 
  
           Náležitou pozornost  věnovala MAS Sokolovsko projektům, realizovaným 
v rámci 1. – 3. Výzvy SPL PRV. Ve všech případech byla  po kontrole pracovníky MAS 
předložena   v řádném termínu na SZIF Žádost o proplacení a s uspokojením lze 
konstatovat, že při následných kontrolách ze strany pracovníků tohoto úřadu na 
místě realizace projektů byly shledány pouze minimální formální či administrativní 
nedostatky.  
           V průběhu letních měsíců zahájila MAS monitoring již zrealizovaných projektů, 
který bude provádět po dobu 5 let v rámci udržitelnosti projektů, financovaných 
z prostředků SPL MAS Sokolovsko. Byly zjištěny jen drobné nedostatky, které 
žadatelé obratem napravili. Většinou se jednalo o chybějící popisky povinné publicity 
(byly roztrhané, ukradené apod.).  
 
 
Další aktivity MAS Sokolovsko v průběhu roku 2011: 
 
„Řemeslo má zlaté dno“ 
 

          MAS Sokolovsko o.p.s. zahájila v r.2011  jako partner žadatele MAS Český les, 
o.s. realizaci projektu „Řemeslo má zlaté dno“. Projekt je realizován z Programu 
rozvoje venkova, OSA IV. LEADER, realizace projektů spolupráce. Do tohoto projektu 
jsou dále zapojeny MAS Krajina srdce a partner ze SRN Initiaktivkreis Tirschenreuth 
e.V. (DE). Cílem tohoto projektu, který potrvá až do srpna roku 2012, je vytvoření 
takových podmínek, které zájemcům, zejména z řad venkovských žen, pomohou 
objevit cestu k tradičním lidovým řemeslům a zručnostem. Projekt využívá tradic 
partnerských venkovských území ke zhodnocení místního lidského a sociálního 
kapitálu. Záměr nemá podnikatelský charakter a není zaměřen na vytváření zboží.  



 

V rámci předkládaného projektu byly vybudovány a částečně vybaveny dva Kluby 
lidové tvořivosti, které byly využity pro konání kurzů řemesel. Tyto prostory budou i 
v budoucnosti nabízet zájemcům možnost vyzkoušení si svojí zručnosti v kurzech, 
které budou pořádány. V uplynulém roce 2011 proběhlo 17 kurzů s průměrnou 
účastí 11 osob na kurzu. Od jara 2011 probíhaly propagační kampaně a po celou 
dobu byly kurzy nabízeny na webových stránkách projektu. Tyto stránky 
představovaly v uplynulém období i další aktuální informace o aktivitách projektu. 
Ke dni 31.12.2011 stránky navštívilo cca 2900 návštěvníků, přičemž cílem bylo 2000 
návštěv v prvním roce projektu. Bližší informace o projektu najdete na: 
www.remeslomazlatedno.cz.   
Plán na rok 2012 spočívá v realizaci zbývajících naplánovaných kurzů, dále 
jednodenní exkurze do partnerských MAS projektu a v 9/2012 vyúčtování projektu.  
 
„Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“ 
 
          MAS Sokolovsko v roce 2011 zahájila práce na realizaci  projektu „Obnova 
reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“. Tento projekt je spolufinancován z 
programu ROP Severozápad, opatření 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, 
informovanost a osvětu veřejnosti. V roce 2011 bylo provedeno místní šetření a 
mapování reliktů, které budou zahrnuty do vyhledávací studie. Již během roku 2011 
byly započaty práce na vyhledávací studii, která bude mimo jiné zahrnovat 
především informace o zmapovaných reliktech. Proběhla jednání se starosty 
vymezeného území dopadu. V roce 2011 byly do nákladů projektu zahrnuty pouze 
mzdové výdaje, výdaje na zpracování žádosti a výběrového řízení.  
Plán na r. 2012: Bude zrealizován obsah projektu, tj. především vyhledávací studie, 
pasporty vybraných reliktů určených k dalšímu projektování, vypracování 
konkrétních projektových dokumentací vybraných reliktů. Vyúčtování tohoto 
jednoetapového projektu proběhne na podzim 2012 s očekávanými náklady ve výši 
cca 2,3 mil. Kč.  
 
„Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v 
sokolovské kotlině“ 

 
          MAS Sokolovsko dále v roce 2011zahájilo realizaci  projektu v rámci dotačního 
programu ROP Severozápad, opatření 2.1 s názvem „Cyklostezky po zaniklých obcích 
Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině“. Obsahem projektu je 
projektově připravit 40-50 km cest na rekonstrukci stávajících cest na cyklotrasy, 
případně vyprojektovat trasy nové. Úkolem vybraného dodavatele je navrhnout 
okruh, vybrat na něm úseky v délce až 50 km a pro ně sestavit projektovou 
dokumentaci do úrovně pro stavební řízení. V roce 2011 byla zahájena I. etapa, 



 

jejímž cílem je zpracování studie vedení cyklostezek včetně projednání s vlastníky 
pozemků. Tato etapa byla prodloužena na základě žádosti žadatele z důvodu 
problematického vyjednávání s vlastníky pozemků.  
Plán na r. 2012: Na jaře 2012 byla proplacena první etapa, jejíž náklady jsou ve výši 
cca 900.000,- Kč. Následovat bude vyúčtování této etapy vůči ROP Severozápad. Na 
první etapu naváže další etapa, ve které se již začnou zpracovávat projektové 
dokumentace na vedení cyklostezek. Projekt bude ukončen a dovyúčtován v r. 2013. 
 
Účast a pořádání vzdělávacích  akcí: 
 
V průběhu hodnoceného období se pracovníci  a členové MAS podíleli na uspořádání  
řady vzdělávacích či propagačních akcí, z nichž uvádíme např.:  
- Účast na školení k programu ROP Severozápad – leden 2011 Karlovy Vary; 
- Školení MZe a SZIF k realizaci opatření osy IV.Leader – únor 2011 Ústí nad Labem; 
- 2denní seminář pro členy MAS, organizovaný v rámci projektu partnerství 
„Hovořme s venkovskými lidmi, podporujme jejich vzdělávání, ale především jim 
naslouchejme“ – březen 2011; 
- Školení k pravidlům pro žadatele z opatření IV.2.1 projekty spolupráce 13.kolo – 
květen 2011 Praha. 
 
Účast na zasedání pracovních skupin: 
 
- Účast manažera MAS a předsedy správní rady MAS na Valné hromadě NS MAS ČR – 
březen 2011 Křtiny; 
- MAS Sokolovsko je členem Celostátní sítě pro venkov, která na našem území 
zorganizovala pracovní setkání partnerů CSPV – duben 2011 Královské Poříčí; 
- Ředitelka MAS Sokolovsko Ing. Jágriková je členkou Tématické pracovní skupiny při 
NS MAS, jejímž úkolem bylo v uplynulých měsících především připomínkování 
Pravidel osy IV. Leader a která také působí jako poradní orgán při součinnosti NS 
MAS, SZIF a Mze; 
- MAS Sokolovsko se podílela na organizaci celorepublikového setkání mikroregionů 
– červen 2011 Březová; 
- V září 2011 MAS Sokolovsko obhajovala svoji činnost před komisí v Praze za účasti 
ředitelky MAS, admin.pracovníka a předsedy správní rady. Umístila se stejně jako 
v loňském roce ve skupině B, zařazení do skupiny A nám uniklo jen o pár bodů – 
výsledné bodové hodnocení MAS prostudovala a navrhla několik interních úprav, 
které by měly vést ke zlepšení našeho hodnocení v r. 2012.  
- Jednou z hlavních aktivit posledních měsíců r. 2011 bylo zpracování střednědobé 
evaluace činnosti naši MAS pro Mze-SZIF. Evaluace byla odevzdána v 12/2011. 



 

Součástí zpracování evaluace bylo provedení dotazníkového šetření mezi žadateli 
(úspěšnými i neúspěšnými) ve výzvách SPL MAS Sokolovsko.  
- Účast na setkání mikroregionů Karlovarského kraje – témata: faktory podporující a 
limitující rozvoj obcí v současném období, analýza priorit mikroregionů a 
rozvojových center, novinky v přípravě období EU 2014-2020 – listopad 2011 Karlovy 
Vary; 
- Účast na zasedání Krajské sítě NS MAS – témata: informace o činnosti jednotlivých 
MAS KVK, vystoupení představitelů kraje, pokrytí bílých míst, změny v organizaci a 
řízení KS NS MAS, návrhy na spolupráci MAS – listopad 2011 Valeč; 
- Účast na Národní konferenci VENKOV 2011 – listopad 2011 Sedlčany; 
- Účast na workshopech v rámci realizace projektu Územní studie horských oblastí 
(organizováno Karlovarským krajem) – září 2011 Karlovy Vary; 
- Účast na 3. Regionálním večeru – pořádala MAS Český les (listopad 2011) Bělá nad 
Radbuzou – spojeno s podpisem Smlouvy o spolupráci mezi AOPK ČR CHKO 
Slavkovský les, AOPK ČR CHKO Český les, MAS Český les, MAS Sokolovsko, MAS 21.  
 
Informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS: 
 
- MAS Sokolovsko vydává 3x ročně časopis Sokolovsko o zajímavostech na území 
MAS; 
- Byla zorganizována akce s pracovním názvem „Cesta po projektech“, jejímž 
obsahem bylo ukázat členům MAS několik projektů, které byly realizovány z výzev 
SPL v r. 2011 a následně společné posezení a diskuse nad dalším vývojem MAS – 
prosinec 2011 Rudolec.  
 
Změny Statutu a složení orgánů MAS: 
 
           V srpnu 2011 byla správní radou schválena obměna členů výběrové komise, 
programového výboru a komisí pro dohled nad fungováním žen, mladých osob a 
zemědělců. Tato obměna byla vyvolána povinnou obměnou členů orgánů po 3 
letech fungování.  
 
Noví členové MAS: 
 
          MAS Sokolovsko obdržela žádost o přistoupení k MAS od obce Rovná – 
schváleno zastupitelstvem obce. Její přistoupení schválila správní rada MAS, bude 
doporučeno valné hromadě ke schválení.  
 
 
 



 

Noví zaměstnanci MAS Sokolovsko:  
 
          Došlo k částečné obměně pracovníků – z osobních důvodů ukončil pracovní 
poměr manažer MAS p. Petr Koněvalík a nahradila jej p. Jarmila Tůmová (srpen 2011 
DPP, od 1.9. 2011 plný úvazek).   
 
Zpráva o hospodaření: 
 
Účetní závěrka  
 
          MAS Sokolovsko o.p.s. vede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. a   Vyhlášky 
č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Českých účetních standartů. Vedením 
účetnictví je pověřena firma AT Konzult, s.r.o.  se sídlem v Habartově.  
 
          V roce 2011 hospodařila MAS Sokolovsko o.p.s. se ztrátou -203 768,- Kč. Oproti 
předchozímu roku došlo ke snížení ztráty a tato bude kryta z výsledků hospodaření 
příštích období.  
 
Stav peněžních prostředků k 31.12.2011 
 
Pokladna:                                                                                                            11 tis. Kč 
Běžný bankovní účet                                                                                  -1 254 tis. Kč 
Závazky:                                                                                                         1 546 tis. Kč 
z toho jsou:   
                       závazky vůči dodavatelům                                                     882 tis. Kč 
                       závazky  vůči zaměstnancům                                                  89 tis. Kč 
k tomu spojené odvody daně z příjmu fyzických osob                             24 tis. Kč 
Pohledávky                                                                                                   2 414 tis.Kč 
   
          Jedná se o pohledávky z nesplacených finančních darů na provozní činnost 
společnosti a nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních 
samosprávných celků.  
 
          Dle § 19, odst. 3, Zákona 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech 
musí mít MAS ověřenou účetní závěrku auditorem. Audit za rok 2011 zpracoval Ing. 
Jiří Makaj – viz zpráva nezávislého auditora.  


