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Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s. ze dne 9.8.2007
Dne 9.8.2007 se v zasedací místnosti MAS na městském úřadě Březová uskutečnilo
zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s.
Přítomni: Ing. Ivan Stefan, Miroslav Bouda, Stanislava Slunčíková, Ing. Miroslav
Makovička, Petr Volmut
Hosté: Ing. I. Jágriková, Ing. J. Štěpánková
Omluveni: Sabina Fialková, Mgr. Bohumír Zajíček
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.

Úvod
Kontrola usnesení ze 12. 7. 2007
Informace o přípravě a průběhu vnitřního Leaderu Sokolovsko 2007
Projednání žádosti o dotaci Leader ČR 2007
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: Setkání s dr. Sušankou 30.7.07 u příležitosti Leader ČR 2007. Opět probírána
spolupráce; řekl, že na základě informací, které o naší MAS a její činnosti je přesvědčen, že
my dotaci dostaneme.
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: Firma Oko na stránkách pracuje, bohužel se ale zatím stránky nepodařilo prý
z důvodů problémů na serveru zprovoznit. Je nutné zprovoznění stránek razantně urgovat.
Usnesení 6 z 10.5.: SR schvaluje záměr požádat o dotaci z Norských fondů dle výše
uvedeného popisu a ukládá předsedovi a manažerovi podat tuto žádost.
Plnění: Dnešního dne MAS obdržela oznámení, že naše žádost nebyla úspěšná.
Usnesení 3. a 4. z 12.7: Byly projednány v dalších bodech.
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Informace o přípravě a průběhu vnitřního Leaderu Sokolovsko 2007

Ing. Makovička informoval o vyhlášení vnitřního Leaderu MAS Sokolovsko pro rok 2007.
Výzva byla zveřejněna na všech úředních deskách členských obcí, byla zaslána všem členům
a byla využita periodika členů. K dnešnímu dni byly odevzdány 3 žádosti, z reakcí a dotazů je
zřejmé, že žádostí bude dostatek.
Proběhlo zasedání výběrové komise a programového výboru, které si ujasňovali kompetence
a průběh realizace výzvy.
Sekretariát zaslal výzvu členům na mimořádný příspěvek, který je v současné době
projednáván v zastupitelstvech.
Usnesení 1: SR bere na vědomí dosavadní postup organizování vnitřního Leaderu
Sokolovsko 2007.
4/

Projednání žádosti o dotaci Leader ČR 2007

Ač to již odborná veřejnost příliš neočekávala, MZe vyhlásilo výzvu do Leader ČR 2007.
Eventuelní úspěch v této dotaci by mohl být vstupenkou do velkého Leaderu. Proto manažer a
cele sekretariát v neobvykle krátkém termínu pro podání žádosti zpracovalo potřebné
podklady, které posléze projednal a schválil programový výbor. SR se s předloženými
materiály rovněž seznámila. Jedná se především o Záměr, vlastní žádost a další přílohy. Na
základě podmínek dotace byl vypracován Organizační řád MAS, pro který byly použity
pravidla již dříve schváleného Statutu MAS.
Usnesení 2: Správní rada MAS schvaluje dokumentaci k Leaderu ČR 2007, konkrétně jde
především o záměr, žádost a Isprofiny. SR ukládá manažerovi a předsedovi žádost v určeném
termínu odevzdat na MZe.
Usnesení 3: Správní rada schvaluje Organizační řád MAS Sokolovsko o.p.s.
13/

Různé

Další zasedání rady se uskuteční podle potřeb a aktuální situace na Březové.
14/

Závěr

Předseda SR popřál členům pěknou dovolenou.
Zapsal na Březové dne 9.8.2007 Ing. Miroslav Makovička

Miroslav Bouda
Předseda správní rady

