
Místní akční skupina Sokolovsko o. p. s.

Zápis z     usnesení správní a dozorčí rady MAS Sokolovsko o. p. s.   

Přítomní
Správní rada: Miroslav Bouda, Mgr. Bohumír Zajíček, Ing. Ivan Stefan, 

Petr Volmut, Stanislava Slunčíková 

Dozorčí rada: René Bolvari, Ingeborg Gburová, Jan Danko 

Hosté: Ing. Miroslav Makovička, Ing. Ivana Jágriková 

Místo konání:  Zasedací místnost městského úřadu Březová 

Datum konání: 18. 10. 2006 

1. První  zasedání  správní  a  dozorčí  rady  MAS Sokolovsko  o.  p.  s.  zahájil  a 
přítomné přivítal předseda správní rady Miroslav Bouda. Po úvodním přivítání 
předal slovo Ing. Ivanu Stefanovi. 

2. Ing. Stefan shrnul jaké kroky byly podniknuty od založení do dnešního dne. 
Přítomným byly podány následující informace:
- proběhla schůze na ministerstvu zemědělství,  které se zúčastnil  Ing. 

Stefan a Ing. Makovička
- žádost o dotaci na MASku neprošla z důvodu nezpracované strategie
- MAS Sokolovsko je největší v České republice 
- bude  vyškolený  odborný  pracovník  tzv.  facilitátor.  V současné  době 

tímto školením prochází Ing. Makovička
- byla schválená dotace Mikroregionu Sokolov – východ na zpracování 

strategie

3. Na základě došlého výpisu z obchodního rejstříku má Miroslav Bouda do příští 
chůze zajistit založení samostatného bankovního účtu, přítomní se shodli na 
Komerční bance. Podepisování příkazů a věcí týkajících se MAS Sokolovsko 
o.  p.  s.  mají  dle  usnesení  rady  právo  Miroslav  Bouda  a  Ing.  Ivan  Stefan 
samostatně. 

4. Po  zřízení  běžného  účtu  v Komerční  bance  bude  všem  zakladatelům 
rozeslaný předpis na složení majetkové vkladu. Majetkové vklady jednotlivých 
zakladatelů budou předepsány dle zakládací smlouvy ze dne 21. 7. 2006 bod 
XI Majetkové vklady zakladatelů. 

5. Byl  připraven souhrn majetkových vkladů zakladatelů  jehož celková částka 
činí 579.000,00 Kč. 

6. Postup zpracování strategie MAS Sokolovsko o. p. s.   Rada se jednomyslně 
shodla na zpracovateli strategie, kterou se stala firma ABRI s.r.o. S vybranou 
firmou  bude  podepsána  smlouva,  jejíž  předmětem  je  zpracování  strategie 
MAS Sokolovsko o. p. s., termín zhotovení předmětu je do 30.4.2007, přičemž 
dílčí neboli pracovní verze se představí nejpozději do konce ledna 2007. U 
strategie se musí především podchytit obyvatelstvo, proběhne setkání s ním. 

Adresa: Nám. Míru 230, 357 61  Březová 



Místní akční skupina Sokolovsko o. p. s.

Dále  bude  zorganizovaný  workshop  (pracovní  dílna)  nejpozději  do  konce 
listopadu  letošního  roku.  Rada  odsouhlasila  finanční  limit  na  zpracování 
strategie ve výši 500.000,00 Kč. 

7. Místní akční skupina Sokolovsko o. p. s. podá na Krajský úřad Karlovy Vary 
požadavek o dotaci na provoz MASek. Požádání se týká o zařazení finanční 
pomoci na provoz MASek ve výši  250.000,00 Kč do rozpočtu kraje na rok 
2007. Tato žádost se podá do pěti dnů od tohoto zasedání. 

8. Organizační záležitosti – úkoly na příští zasedání:   
- zajistí se návrhy na příští zasedání prezentace tzn. plakáty, nástěnky, 

logo atd. Padl jediný návrh na logo a tím je modrá barva
- zhotoví  se  seznam  firem  či  OSVČ  na  zpracovatele  podvojného 

účetnictví,  které  budou  obesláni  s výzvou  o  dodání  svých  nabídek. 
Nabídky od uchazečů musí splňovat tyto podmínky – uchazeč musí mít 
zkušenosti s účtování dotací z EU, to doloží soupisem min. 3 dotací, 
které účtoval, s uvedením klienta. Účetnictví bude mít max. 50 účetních 
případů měsíčně a jednoho zaměstnance. Uchazeči tudíž musí doložit 
cenovou  nabídku  na  měsíční  platby  +  zavedení  účetnictví  a  roční 
uzávěrky včetně daňového přiznání. Požaduje se zajišťovat veškerou 
komunikaci s FÚ, ZP a OSSZ. Podle zákona nabídkového řízení musí 
být doloženy min. 3 platné nabídky, z kterých rada vybere vítěze. 

9. Přítomní se shodli  na pravidelných měsíčních zasedání,  příští  zasedání  se 
uskuteční na stejném místě dne 23.11.2006 ve 13:00 hod. 

Zapsala: Stanislava Slunčíková 
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