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Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s. ze dne 10.5.2007
Dne 10.5.2007 se v zasedací místnosti městského úřadu Březová uskutečnilo společné
zasedání správní a dozorčí rady MAS Sokolovsko OPS.
Přítomni: Ing. Ivan Stefan, Miroslav Bouda, Mgr. Bohumír Zajíček, Stanislava
Slunčíková, Ing. Miroslav Makovička,
Hosté: Ing. I. Jágriková
Omluveni: Zdeněk Immer, Petr Volmut
Jednání zahájil ve 13.00 předseda správní rady pan Miroslav Bouda, který konstatoval, že
správní rada je usnášeníschopná.
1/ Úvod, program jednání:
Předseda správní rady přečetl návrh programu jednání. Správní rada tento program jednání
odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod
Kontrola usnesení ze 6. 3. 2007
Informace o stavu zpracování Integrované strategie MAS Sokolovsko o. p. s.
Projednání realizace projektu „Integrované řešení zapojení církevních památek do
produktu cestovního ruchu“
Možnosti realizace „Vlastního malého programu Leader“
Projednání eventuelní žádosti z Norských fondů
Různé
Závěr

2/ Kontrola usnesení z minulé schůze:
Usnesení 5 z 18.10.06: Správní rada pověřuje Ing. Makovičku účastnit se na integračních
schůzkách MAS KK, ukládá se manažerovi informovat na zasedáních správní rady o průběhu
integračního procesu.
Plnění: V dubnu se dle Dr. Sušanky podařilo získat všechny podpisy pod dopis na KK se
žádostí o příspěvek ve výši 200.000 Kč na letošní rok pro každou MAS. Další osud dopisu
není znám.
Usnesení 2 z 25.1.: Správní rada MAS uvolňuje částku 30.000 Kč včetně DPH pro vytvoření
internetové prezentace MAS, ukládá předsedovi a manažerovi provést výběr firmy.
Plnění: Nakonec zůstal jen pan Krš, firma Bodrov - OKO, který na stránkách pracuje za
částku 9.000 Kč + 75 Kč/měsíc za hosting včetně DPH.
Usnesení 10 z 6.3.: SR souhlasí s podáním žádosti o dotaci na vytvoření propagačních
materiálů a ukládá manažerovi zajistit její vypracování.
Plnění: Žádost podána, výsledky budou známé na konci května.
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Usnesení 11 z 6.3.: SR souhlasí se vstupem MAS Sokolovsko do NSRV a ukládá předsedovi
zaslat přihlášku.
Plnění: Naše MAS je členem národní sítě, zatím se nepředpokládají žádné členské příspěvky.
Ing. Makovička se v dubnu zúčastnil zakládající schůze národní sítě MAS a za KK se stal
náhradníkem představenstva.
3/
Informace o stavu zpracování Integrované strategie MAS Sokolovsko o.p.s.
Ing. Jágriková coby zástupce řešitelské firmy informovala o průběhu prací na zpracování
strategie MAS. Strategie je hotová, doplní se jen o aktuální požadavky v případě vyhlášení
nějaké výzvy Leader. Studie je v elektronické podobě k dispozici všem členům SR.
Usnesení 1: SR bere na vědomí průběh prací na strategii MAS.
4/
Projednání realizace projektu „Integrované řešení zapojení církevních památek
do produktu cestovního ruchu“
Žádost o dotaci na KK z prostředků POV byla úspěšná a v současné době je podepsána
smlouva. Vyvstává otázka, jak do budoucna řešit úkol výběru dodavatelů pro malé zakázky
dle zákona 137/2006 Sb. Předložen návrh pravidel, který byl po diskusi schválen. V souladu
s pravidly pak byla vybrána firma pro realizaci studie.
Usnesení 2: SR schvaluje interní pravidla č. 1 pro přidělování zakázek malého rozsahu.
Usnesení 3: SR rozhodl o udělení zakázky malého rozsahu na zpracování studie Integrované
řešení zapojení církevních památek do produktu cestovního ruchu firmě ABRI s.r.o. a
ukládá předsedovi po stanovené lhůtě zveřejnění rozhodnutí podepsat smlouvu. Rozsah
zakázky včetně DPH 300.000 Kč, dotace je ve výši 75%, tj. 225.000 Kč s tím, že firma musí
zajistit spolufinancování od subjektů, které budou do integrovaného projektu zahrnuty.
5/
Možnosti realizace „Vlastního malého programu Leader“
Ing. Makovička informoval o současné situaci s vyhlášením tzv. Malého Leaderu. Existuje
odůvodněná pochybnost, zda bude program pro rok 2007 vůbec vyhlášen. Tím by naše MAS
měla při předpokládaném letním vyhlášení Velkého Leaderu handicap v nemožnosti prokázat
zkušenosti s organizováním přidělování dotací metodou Leader. Za zváženou proto stojí
pokusit se získat prostředky v rozsahu cca 300.000 Kč a udělat si vlastní Leader. Otázkou je
jak získat potřebnou částku. SR po diskuzi na toto téma přijala následující usnesení:
Usnesení 4: SR souhlasí s provedením vlastního malého Leaderu a ukládá manažerovi zajistit
zorganizování všech potřebných kroků.
Usnesení 5: Z hlediska financování se počítá na základě informace M. Boudy s přebytkem
z prostředků Mikroregionu Sokolov – západ ve výši 180.000,- Kč resp. 80.000 Kč. Dále M.
Bouda doporučí radě svazku Mikroregion Sokolov – východ uvolnit ze svého rozpočtu další
potřebnou částku. Zbytek bude zajištěn od ostatních členů MAS a ze sponzorských peněz.
6/
Projednání eventuelní žádosti z Norských fondů
Existuje možnost požádat do 25.5.07 o dotaci na přípravu projektů z tzv. Norských fondů.
Manažer navrhuje požádat o projekt, který bude založen na:
Zrestaurování soch, obnově drobné architektury v krajině (boží muka, kříže ..). Repliky kašen
a soch podle dobových podkladů.
Žádat se bude na SP, musí se zjistit a zdokumentovat co je potřebné, musí se zajistit dobové
podklady, veškeré přílohy.
Minulý režim nepřál některým artefaktům, které připomínaly jinou ideologii. Projekt se proto
pokusí navázat na zpřetrhané tradice i zhotovováním nové drobné architektury, která bude
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vycházet z místních typických tvarů, materiálů a řemeslných postupů. Projekt by též mohl
obsahovat zhotovování památníků zaniklých obcí. Rozsah dotace včetně maximum možného,
tj. dotace ve výši 90% a 20.000 EUR.
Usnesení 6: SR schvaluje záměr požádat o dotaci z Norských fondů dle výše uvedeného
popisu a ukládá předsedovi a manažerovi podat tuto žádost.
13/

Různé
-

14/

Další zasedání rady se uskuteční podle potřeb a aktuální situace na Březové.
SR rozhodla o konání valné hromady MAS v červnu a ukládá manažerovi zajistit
její uskutečnění

Závěr

Zapsal na Březové dne 10.5.2007 Ing. Miroslav Makovička

Miroslav Bouda
Předseda správní rady

