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Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s. ze dne 13.9.2007

Dne 13.9.2007 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, Sabina Fialková, Mgr. Bohumír Zajíček
Hosté: René Bolvari
Omluveni: 0

Jednání zahájil ve 12.30 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. Úvod 
2. Kontrola usnesení z 9. 8. 2007 
3. Vnitřní Leader Sokolovsko 2007 
4. Leader ČR 2007 
5. Různé
6. Závěr 

2/ Kontrola usnesení z minulé schůze:

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: Stránky jsou pověšené na internetu, používají se pro potřeby MAS. Stránky budou 
postupně doplňovány. Zdlouhavost najetí stránek a problémy s jejich aktualizací mohou vést 
ještě k přehodnocení výběru webmastera.

Usnesení 2 z 9. 8.: 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.
Plnění: Žádost byla včas podána a byla úspěšná, viz další body programu.

3/ Vnitřní Leaderu Sokolovsko 2007 

Ing. Makovička informoval o průběhu realizace vnitřního Leaderu MAS Sokolovsko pro rok 
2007.  Firma  ABRI  zajistila  zorganizování  veškerého  průběhu,  zpracování  příručky  pro 
žadatele,  vypracování  formuláře  žádosti,  sběr  a  administrativní  kontrolu  došlých  žádostí, 
technickou pomoc žadatelům. Byla zorganizována zasedání výběrové komise a programového 
výboru. Ty v souladu s principem „zdola nahoru“ odevzdané žádosti obodovaly a následně 
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byly projekty posouzeny programovým výborem. Ten podle souladu projektu se strategií a 
přínosem pro region navrhl konečnou výši dotace.
Programový výbor předložil  SR k projednání a odsouhlasení seznam navržených příjemců 
dotace a výši  poskytnuté  dotace.  SR diskutovala o pravomocech programového výboru, o 
předložených projektech a návrhu programového výboru a o dosavadním průběhu programu. 
SR vysoce ocenila práci všech zúčastněných a zabývala se též otázkou nedostatečného zájmu 
podnikatelů. 
Pro další zdárný průběh programu je nezbytné ještě zajistit výběr administrativního poplatku, 
podepsání  smlouvy,  postupné  uvolňování  prostředků  na  základě  faktur  a  závěrečné 
vyhodnocení jak jednotlivých projektů, tak celého programu.
Dosavadní průběh dokazuje správnost rozhodnutí otestovat si program a získat tak zkušenosti 
pro  práci  s metodou  Leader.  Vnitřní  Leader  byl  též  argumentem několikrát  použitým při 
zpracování projektu – žádosti o dotaci Leader ČR 2007. Ukazují se i některé nedostatky, které 
jsou monitorovány a budou součástí poučení pro pořádání dalších výzev.

Usnesení 1: SR schvaluje Longlist projektů, tak jak byl předložen Programovým výborem.
Usnesení 2: SR pověřuje firmu ABRI pokračovat v organizování programu až po závěrečné 
vyhodnocení za částku 25.000 Kč (+ DPH) a ukládá předsedovi podepsat příslušnou smlouvu.
Usnesení  3: SR  ukládá  manažerovi  monitorovat  zkušenosti  s realizací  a  po  ukončení 
programu předložit závěrečné vyhodnocení.

4/ Projednání žádosti o dotaci Leader ČR 2007 

MAS Sokolovsko dosáhla v uplynulém týdnu mimořádného úspěchu, kdy v soutěži o získání 
dotace Leader ČR 2007 se z 57 uchazečů z celé  ČR umístila  na 4.  místě.  Tím příslušnou 
dotaci získala a stala se tak prakticky jistým kandidátem (za předpokladu úspěšného zvládnutí 
programu v extrémně krátkém čase) na získání dotaze tzv. Velký Leader, který by měl do 
regionu  přinést  v následujících  5  letech  min.  15.  mil  Kč  ročně.  MAS  Sokolovsko  tak 
předběhla ostatní 3 MASky v kraji, které se o podobné také pokoušejí, které začali podstatně 
dříve  a  které  měly  díky  přístupu  KK  obrovskou  výhodu  ve  využívání  profesionálních 
manažerů  území.  Za  mimořádný  výsledek  patří  dík  především  firmě  ABRI,  která 
v mimořádně  krátkém  termínu  dokázala  zajistit  kvalitní  zpracování  a  zajištění  veškerých 
podkladů pro podání žádosti. Firma též s velkým nasazením organizuje současné práce, které 
jsou nezbytné pro úspěšné zvládnuté projektu v kriticky krátkém čase.
V současné době byla vyhlášena výzva a byla zpracována a vyvěšena příručka pro žadatele, 
nad rámec pravidel se na pátek svolalo školení potenciálních žadatelů. Po té bude následovat 
asistence  žadatelům,  výběr  žádostí,  jejich  hodnocení  a  potvrzení  valnou  hromadou.  Po 
schválení v Praze budou uzavírány smlouvy a bude provedena kontrola žadatelů na místě, 
budou poskytovány projekty po odsouhlasení nákladů, vyhodnocení každého projektu zvlášť 
a programu jako celu a závěrečné vyhodnocení. Průběh projektu bude po jeho celou dobu 
monitorován ze strany Mze, pracoviště Cheb. To vše představuje mimořádnou koncentraci 
úkolů, jejichž úspěšné zvládnutí je základní podmínkou pro získání Velkého Leadera.  

Usnesení 4: Správní rada bere na vědomí průběh realizace projektu a schvaluje HMG jeho 
realizace.
Usnesení 5: SR projednala rozpočet režijních nákladů, tak,  jak byly předloženy v žádosti, 
ukládá předsedovi a manažerovi zajistit jeho plnění. Sekretariát budou tvořit: Linda Zemková, 
Bc. Dagmar Hůrková, Jarmila Tůmová a Naděžda Štefková.
Usnesení 6:  SR pověřuje firmu ABRI  facilitací  a odbornou supervizí  veškerého průběhu 
realizace projektu a odsouhlasila odměnu ve výši 4x 60.000 Kč (tj.  měsíční  odměna).  SR 
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ukládá  manažerovi  zveřejnit  přidělení  zakázky  na  internetových  stránkách  MAS  a  poté 
předsedovi podepsat příslušnou smlouvu. 

5/ Různé 

Projednána příprava propagační publikace MAS Sokolovsko z dotace KK. Vedle samotného 
tisku je třeba zajistit obsah a korektury textu.
Usnesení 7: SR pověřuje manažera zajištěním textu publikace a souhlasí s odměnou ve výši 
19.000,- Kč (+ DPH).

Usnesení 8: SR ukládá manažerovi a členům SR zajistit prostředky pro splnění projednaných 
závazků. Výše uvedené smlouvy budou platné v závislosti na finančním krytí ze strany MAS. 

SR projednala  dosavadní  nespěšné pokusy získat  od KK dotaci  na provoz MAS. Protože 
MAS  Sokolovsko,  jako  jediná  ze  začínajících  v kraji,  nemá  možnost  využívat  výhod 
manažera území, a přesto byla jako jediná úspěšná, je SR názoru, že kraj by měl naší o.p.s 
pomoci. Zvládnutí veškeré administrativy vyžaduje nemalé prostředky.
Usnesení 9: SR ukládá předsedovi a manažerovi požádat KK o dotaci na provoz MAS ve výši 
250.000,- Kč a tuto po dosavadních negativních zkušenostech zaslat přímo na hejtmana kraje.

6/ Závěr 

Další zasedání SR se uskuteční ve 3. říjnovém týdnu na Březové.

Zapsal na Březové dne 13.9.2007 Ing. Miroslav Makovička

Miroslav Bouda
       Předseda správní rady


