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Úvodem: 

Rok 2010 byl pro naší MAS charakteristický tím, že jsme vedle pokračování 

realizace Strategického plánu Leader a rozdělení další více jak 20 milionové 

alokace peněz do regionu úspěšně vstoupili na další dotační pole. MAS byla 

úspěšná v ROP Severozápad a díky tomu mohla uskutečnit projekt Propagační 

kampaň MAS Sokolovsko, stihli jsme zpracovat další úspěšné žádosti do ROP. 

Myšlenky Leaderu dále rozšiřujeme navazováním plodných partnerství, již nyní 

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.    

Je proto možné konstatovat, že metoda Leader se na Sokolovsku dobře 

zabydlela a díky kvalitnímu týmu spolupracovníků se můžeme těšit na další 

zajímavé projekty. 

Zpracoval Ing. M. Makovička  

                                                                               Miroslav Bouda, předseda SR 
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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:                    Miroslav Bouda – předseda správní rady 

 

Orgány a management MAS v r. 2010: 

Valná hromada členů MAS 

Valná hromada členů MAS se v roce 2010 sešla 24. června. 

Správní rada 

Správní rada zasedala v roce 2010 celkem 6x: 

19. ledna, 7.dubna, 21.června,8.září, 20. října, 16.listopadu. 

Na zasedání správní rady ze dne 21.10.2010 na vlastní žádost odstoupily 

Stanislava Sluníčková a MSc. Magdalena Scholzová a na jejich posty byli valnou 

hromadou dne 24. června 2010 kooptováni p. Jan Jaša a pí. Dana Janurová.  

Dozorčí rada 

Zasedání dozorčí rady se uskutečnilo 24. června 2010. 
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Programový výbor 

V roce 2010 pracoval  programový výbor v tomto složení:  

- Ing. Vladimír Mikeš (zástupce obce Jindřichovice) – samospráva 

- Jan Jaša (zástupce Sdružení podnikatelů Poohří) – NNO 

- Bedřich Loos (Nadace 21, Hartenberg) – NNO 

- MVDr. Jan Kubát – podnikatel 

- Jiří Valenta - veřejná oblast 

- Mgr. Bohumír Zajíček - veřejná oblast 

- Tomáš Fara - podnikatelská sféra 

Zasedání programového výboru se uskutečnilo 21.června a 20. října 2010. 

 

Výběrová komise 

Složení výběrové komise bylo v roce 2010 odsouhlaseno následovně:  

- Ingeborg Gburová (místostarosta, Staré Sedlo) – samospráva 

- Ivo Zemek (starosta Habartova) – samospráva 

- Jiří  Majkov (farář z Lokte) – NNO 

- Stanislava Slunčíková – NNO 

- Bc. Hana Bašková - nezisková oblast 

- Monika Halačová - podnikatelská oblast 

- František Bartoň - podnikatelská oblast 

- Irena Lechanová - veřejná oblast 

- Ing. Jan Slíva 

- Ladislav Zoubek 

Zasedání výběrové komise se uskutečnilo  17. června a 19. října 2010. 
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Přehled činností v roce 2010: 

          Výzva č. 2 SPL  

          byla vyhlášena v dubnu 2010 se stejným objemem finančních prostředků 

jako v předchozím roce, tedy téměř 22 mil. Kč. Stejně jako v 1. Výzvě bylo 

předloženo 28 žádostí, ale s podstatně vyšším objemem požadovaných 

prostředků a to ve výši téměř 30 mil. Kč, čímž žadatelé svojí poptávkou po 

dotačních prostředcích značně překročili možnosti MAS. Výběrová komise tedy 

na svém zasedání dne 17. 6. 2010 na základě bodového hodnocení jednotlivých 

projektů sestavila long list, následně navržené pořadí projednal programový 

výbor a doporučil správní radě (21.června 2010) ke schválení short list, který 

stanovil pořadí pro 25 žadatelů a 2 náhradníky v celkovém objemu finančních 

prostředků 19 060 715 Kč. Následná kontrola projektů ze strany SZIF vedla 

k neschválení jednoho projektu a ušetřené prostředky SZIF doporučil rozdělit 

mezi projekty v rámci 3. Výzvy.  

 

 

 

    

Fiche: Název projektu: Žadatel: Výše dotace: 

1 Obnova místních komunikací ve východní části obce  Obec Šabina 1 800 000,00 

1 

Obnova čekáren na zastávkách hromadné dopravy 

v okolí Kynšperku nad Ohří 

Město Kynšperk nad 

Ohří 405 000,00 

1 

Revitalizace veřejných prostranství na náměstí 

Republiky Město Horní Slavkov 1 793 788,00 

1 Sportovní multifunkční hřiště III.etapa-komunikace Město Rotava 997 019,00 

1 Hory-Jalový Dvůr-splašková kanalizace Obec Jenišov 900 000,00 

1 Oprava opěrné zdi a schodiště Obec Bukovany 784 134,00 

1 Zvýšení bezpečnosti - prevence kriminality Město Kraslice 841 435,00 
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      7 521 376,00 

2 Zřízení výtvarné dílny Obec Dolní Rychnov 360 000,00 

2 

Vybudování integrovaného zázemí pro občanskou 

vybavenost Město Březová 1 800 000,00 

2 

Oprava-obnova střechy budovy Obecního úřadu v 

Libavském Údolí Obec Libavské Údolí 529 554,00 

2 Zateplení objektu družiny ZŠ Lomnice Obec Lomnice 1 800 000,00 

2 Oprava střechy a výměna topení radnice v Krásnu Město Krásno 1 680 984,00 

2 Oplocení a zvelebení pozemku TJ Dynamo Krajková TJ Dynamo Krajková 301 800,00 

2 Obnova střechy obecního úřadu v Jindřichovicích Obec Jindřichovice 1 800 000,00 

      8 272 338,00 

3 Obnova kapličky na Drsném vrchu Chlum Sv. Maří Obec Chlum Sv. Maří 489 443,00 

3 Stavební obnova Kaple Kamenný Dvůr-Podlesí 

Město Kynšperk nad 

Ohří 406 234,00 

3 Obnova fasády kostela sv. Martina v Jindřichovicích 

Římskokatolická farnost 

Kraslice  1 437 124,00 

      2 332 801,00 

5 Vodácké centrum Loket Dronte Loket s.r.o. 934 200,00 

      934 200,00 

   19 060 715,00 

   20 239 381,00 

    

    

        

V případě projektu „Vodácké centrum Loket“, žadatel Dronte Loket s.r.o. se 

nepovedlo realizovat chybou žadatele-nebyla uzavřena smlouva se SZIF.  

 

Výzva 3. SPL 

          následovala v září a říjnu roku 2010. Sešly se celkem 3 žádosti v objemu 

finančních prostředků 1 165 400 Kč. A všechny byly MAS Sokolovsko po 
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obvyklém schvalovacím procesu doporučeny k financování. Následná kontrola 

na SZIF proběhla zdárně a všechny 3 projekty byly schváleny k realizaci.  

 

 

 

 

Fiche:  Název projektu: Žadatel: Výše dotace: 

3. Muzeum Habartov Město Habartov 382 500,00 

5. Pořízení vybavení autoservisu Petr Mikeš Petr Mikeš 525 900,00  

5.  Nákup vybavení do provozovny společnosti 

Proforest s.r.o.  

Proforest s.r.o.  257 000,00  

   1 165 400,00 

 

  Stav v realizaci projektů, schválených v rámci 1. Výzvy SPL   

          Výzva č. 1 SPL byla vyhlášena v září 2009, doporučila k realizaci 28 žádostí 

o dotaci v hodnotě přes 20 mil. Kč. Nyní, v polovině roku 2011, byla převážná 

část dotovaných projektů, úspěšně realizována. Nepovedlo se dotáhnout do 

konce vyplacení dotace za vybudovanou stezku v Kynšperku z důvodu zásahu 

SZIF. 

Další aktivity MAS Sokolovsko v průběhu roku 2010: 

- MAS ukončila k 31.12.2010 projekt, financovaný z programu ROP 
Severozápad s názvem „Propagační kampaň Za krásami MAS 
Sokolovsko“. Cílem projektu bylo vytvoření propagační kampaně na 
podporu rozvoje CR na území MAS Sokolovsko, v rámci kterého pořídila 
sadu DVD a letáků o zajímavých místech na našem území. Tyto materiály 
byly v průběhu roku 2010  distribuovány do městských infocenter, mezi 
partnery a členské obce MAS a další zájemce. Zároveň byly k dispozici pro 
návštěvníky na Dni cestovního ruchu MAS Sokolovsko, pořádaného dne 
5.12.2010 na statku Bernard v Královském Poříčí.  
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- MAS Sokolovsko v prosinci 2010 vydala vlastní stolní kalendář 
s fotografiemi od fotografa místního původu, který distribuovala 
v prosinci 2010 a počátkem ledna 2011.  
 

- Za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o aktivitách MAS vydává 
MAS 3x ročně časopis MAS Sokolovsko LEADER, který je distribuován 
elektronickou cestou na městské a obecní úřady Sokolovska.  
 

- MAS Sokolovsko o.p.s. v současné době realizuje jako partner žadatele 
MAS Český les, o.s. projekt „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 je plánováno vybudování dvou Klubů 

lidové tvořivosti, které budou i v budoucnosti nabízet prostory pro 

zájemce o vyzkoušení si svojí zručnosti v nabízených kurzech. Projekt již 

od podzimu 2011 bude nabízet na území MAS Sokolovsko výukové kurzy 

např. kurz keramiky, figurální kresby, výroby svící apod. Pro seznámení se 

potencionálních zájemců s projektem a nabízenými kurzy byly 

uskutečněny propagační kampaně, které potvrdily zájem o plánované 

kurzy. Jednak z hlediska propagace projektu, ale i nabídky určitého 

komfortu byly vytvořeny webové stránky projektu, které nabízejí veškeré 

informace o pořádaných kurzech i dalších aktivitách projektu včetně data 

uskutečnění a s možností přihlášení se do vybraného kurzu na území 

jednotlivých aktérů projektu. Bližší informace o projektu najdete na: 

www.remeslomazlatedno.cz. 
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- MAS Sokolovsko realizuje projekt „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. Jeho celkové výdaje odhadujeme na 
2,3 mil. Kč. Cílem tohoto projektu je zmapování reliktů (pozůstatků) po 
zaniklých obcích na území CHKO Slavkovský les.  
 

- MAS Sokolovsko v r. 2010 předložila žádost o dotaci do programu ROP 
Severozápad, opatření 2.1 s názvem „Cyklostezky po zaniklých obcích 
Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině“. Projekt 
byl schválen a bude realizován v r. 2011. Obsahem projektu je projektově 
připravit 40-50 km cest na rekonstrukci (popř. výstavbu). Úkolem 
dodavatele bude navrhnout okruh, vybrat na něm úseky v délce až 50 km 
a pro ně sestavit projektovou dokumentaci do úrovně pro stavební řízení. 

 

 

Plán na rok 2011 

Mezi hlavní úkoly mas pro rok 2011 patří: 

1. Uskutečnit 4.  a 5. výzvu sběru a vyhodnocení žádostí Leader 

2. Navázat přeshraniční kontakty pro realizaci projektů Partnerství 

3. Dokončit projekt Partnerství a vytvořit další partnerské projekty  

4. Prohloubit spolupráci s MASkami KK 

5. Informovat členskou základnu pomocí internetu a vlastního zpravodaje 

6. Aktualizace a evaluace SPL 

7. Aktualizace zakladatelské listiny podle novely zákona o ops 

8. Vylepšit skóre v rámci celostátního hodnocení MAS na základě 

provedené analýzy 

9. Realizace projektů ROP 
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Změny stanov a ve složení orgánů MAS: 

Na zasedání valné hromady MAS v červnu 2010 byla schválena úprava Stanov 

v tomto smyslu:  

Původní text dle čl. VII, bod 4 „Valná hromada volí a odvolává členy správní 

rady a dozorčí rady“ se nahrazuje novým textem „V průběhu mezi valnými 

hromadami kooptuje správní rada nové členy správní rady a poté tuto změnu 

předloží ke schválení následujícímu zasedání valné hromady“. 

 

Noví členové MAS 

Ke změně členů v MAS Sokolovsko v roce 2010 nedošlo. 

Noví zaměstnanci MAS 

V souvislosti se zahájením realizace projektu Leader byl do stálého pracovního 

poměru přijat pan Petr Koněvalík, pomocí dotace z KK na manažery 

zaměstnáváme Kateřinu Tykalovou pro zajišťování záležitostí mimo Leader. 

 

Zpráva o hospodaření: 

Účetní závěrka 

MAS Sokolovsko o.p.s. vede účetnictví dle zákona 563/1991 Sb., vyhlášky 

504/2002 Sb. a Českých účetních standardů. 

Vedením účetnictví je pověřena firma AT KONZULT, s.r.o. z Habartova. 

V roce 2010 hospodařila MAS Sokolovsko o.p.s se ztrátou Kč  - 722 465,- . Tato 

ztráta je způsobena přesunem nákladů z předchozího roku, kdy jsme naopak 

vytvořili zisk ve výši 466.225 Kč. Kumulovaná ztráta je tedy – 256.239,- Kč a 

bude kryta z výsledků hospodaření budoucích období. 
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Stav peněžních prostředků k 31.12.2010 

 

Pokladna:                                    14.455,-  

Běžný bankovní účet:              438.721,- 

 

 

Stav závazků a pohledávek k 31.12.2010:  

Závazky   3.749 tis. Kč 

Z toho jsou: 

 závazky vůči dodavatelům  101.790,-  Kč,  

 závazky vůči zaměstnancům 107 tis. Kč,  

k tomu spojené odvody daně z příjmu fyzických osob 13,3 tis. Kč.  

Pohledávky:                   3.145 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 2010 zpracoval 

Ing. Jiří Makaj - viz. zpráva nezávislého auditora.  
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