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Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s. ze dne 22.4.2008

Dne 22.4.2008 se v zasedací  místnosti  MÚ Březová uskutečnilo  zasedání správní  rady 
MAS Sokolovsko o.p.s. Zasedání probíhalo za přítomnosti členů programového výboru a 
hodnotící komise.
Přítomni:  Ing.  Ivan  Stefan,  Miroslav  Bouda,  Stanislava  Slunčíková,  Ing.  Miroslav 
Makovička, Mgr. Bohumír Zajíček, Petr Volmut 
Hosté: 0
Omluveni: 0

Jednání  zahájil  v 15.00 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. Úvod 
2. Kontrola usnesení z 7.2.2008
3. Projednání  žádosti  o  vstup  do  MAS  Krásno,  Jindřichovice,  DROSERA  –  přijetí 

nových členů
4. Plán MAS na rok 2008 s cílem uspět v žádosti o dotaci v rámci programu Leader
5. Způsob financování činnosti MAS Sokolovsko v roce 2008
6. Různé
7. Závěr 

2/ Kontrola usnesení z 7.2.2008

Usnesení 3: SR schvaluje zprávu o závěrečním vyhodnocení  projektu Leader  Sokolovsko 
2007 a ukládá tuto zprávu projednat ve výběrové komisi a v programovém výboru.
Splněno

Usnesení  4: SR  schvaluje  uskutečnění  setkání  v Lokti  dle  předneseného  programu.  SR 
schvaluje rozpočet akce ve výši 5.000,- Kč. SR ukládá manažerovi akci zajistit.
Splněno

Usnesení 5: SR ukládá všem svým členům a manažerovi připravit si na příští zasedání SR 
návrhy na splnění úkolů.
Usnesení 6: SR ukládá manažerovi zorganizovat společné zasedání SR a výboru a komise.
Splněno, bude řešeno dnešním jednáním.

Usnesení 8: SR ukládá manažerovi vyjednat snížení požadavků účetní firmy.
Splněno

Usnesení  10: SR  pověřuje  manažera  MAS  Ing.  Makovičku  navázat  kontakt  s vhodnými 
MASkami s cílem uzavření spolupráce a ukládá předsedovi podepsat s manažerem DPP. 
Průběžně plněno, smlouva uzavřena.
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3/ Projednání  žádosti  o  vstup  do  MAS Krásno,  Jindřichovice,  DROSERA –  přijetí 
nových členů

SR projednala vstup nových členů na základě jejich žádosti s tímto výsledkem:
Usnesení 1: Schvaluje vstup města Krásno, neziskové organizace DROSERA, neschvaluje 
vsup obce Jindřichovice, neboť ty již jsou členy svazku obcí. SR ukládá manažerovi spravit o 
rozhodnutí žadatele a současně úspěšným poslat předpis na vstupní peněžní vklad.  

4/ Plán MAS na rok 2008 s cílem uspět v žádosti o dotaci v rámci programu Leader

V dosavadní historii MAS jsme dokázali:
Předběhnout ostatní
Uspořádat z vlastních prostředků Leader 2007 a zrealizovat úspěšně 8 projektů
Dotace  z POV  na  projekt  „Integrované  řešení  zapojení  církevních  památek  do  produktu 
cestovního ruchu“
Vypracovat a aktualizovat Strategii rozvoje území 
Vytisknout propagační materiál o MAS
Žádost o dotaci s výsledkem 4. místo v ČR – Leader ČR 2007 
Úspěšná realizace Leader ČR 2007

Slabou  stránkou je  útlum činnosti  navenek,  který  je  dán  nedostatečným administrativním 
zabezpečením  činnosti  MAS.  To  se  pak  také  projevuje  v nedostatečné  aktivitě  výběrové 
komise a programového výboru.

SR vyslovuje  spokojenost  s dosavadními  výsledky činnosti  MAS a to  za  situace,  že  jsou 
dosahována  výhradně  s přispěním  dobrovolníků.  Na  základě  těchto  pozitiv  je  možné 
vybudovat  základ  pro  úspěšné  působení  ve  „Velkém  Leaderu“.  Negativa  je  třeba  řešit 
vybudováním profesionálního administrativního zázemí MAS, prostředkem k tomu může být 
velký Leader. Pro úspěch je nezbytné zajistit následující činnosti. 

a) Zpracovat strategii LEADER: bude realizováno pomocí externí facilitace za aktivní 
účasti členů a sympatizantů MAS.

b) Provázanost na celkovou strategii MAS – nutno loňskou strategii aktualizovat. 
Zajistí externě facilitátor.

c) Dále prohlubovat uplatňování principů komunitního plánování –  uděláme opět 
několik workshopů (3) – zapojovat další NNO, podniky, obyvatele.

d) Aktualizovat www stránky – zajistí předseda.
e) Ex-post hodnocení  LEADER ČR –  prokázat,  že  umíme zajistit  zpětnou vazbu – 

programový výbor musí zhodnotit zkušenosti – úkol pro programový výbor, aplikovat 
zkušenosti v další práci.

f) Partnerství  zahraniční  spolupráce  –  je  nezbytné  zajistit  funkční  spolupráci  se 
zahraničním  partnerem.  Velkou  výzvou  jsou  projekty  z OP  Cíl  3  pro přeshraniční 
spolupráce. Existuje zájem z Duryňska, nutno dotáhnout do partnerské smlouvy. SR 
schvaluje navázání  partnerství  s MAS Český Les a dále  rozvíjet  spolupráci  s MAS 
Vladař.

g) Žádost z jiných zdrojů EU – budou využívány jednotlivé výzvy – viz bod 6 tohoto 
zápisu.

h) Problematika  žen  –  40%  žen  v orgánech  MAS.  Hledat  další  ženy,  mladé  lidi, 
zemědělce  k aktivní  účasti  v orgánech  MAS.  Zajistit  min.  3  další  lidi  a  2  mladé 
zemědělce.
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i) Dokumentace,  vnitřní  pravidla  –  pro  fungování  (účto,  rozhodování  …),  výběr 
projektů … Budou za pochodu dopracovávány vnitropodniková pravidla.

j) Občasník – Ukládá manažerovi 2x do roka zajisti vydání občasníku pro komunikaci 
s veřejností.

 

5/ Způsob financování činnosti MAS Sokolovsko v roce 2008
Vyřešit otázku pravidelného přísunu prostředků je nezbytné pro zajištění trvalé udržitelnosti 
činnosti MAS. Proto SR navrhuje své členské základně zavést pravidelné roční příspěvky ve 
výši, jako byl příspěvek vstupní s tímto upřesněním: 

Typ zakladatele Výše vkladu v Kč Výše vkladu slovy

Obec / město

do 200 obyvatel 2.000,- Dvatisícekorun
201 – 1000 obyv. 5.000,- Pěttisíckorun
1001 – 2 000 obyv. 15.000,- Patnácttisíckorun
2 001 – 5 000 obyv. 25.000,- Dvacetpěttisíckorun
5 001 – 10 000 obyv. 40.000,- Čtyřicettisíckorun
10 001 a více obyv. 60.000,- Šedesáttisíckorun

Svazek obcí Nasčítaná částka dle vstupujících obcí resp. 
velikosti katastru.

Organizace zřízená nebo založená státem 
nebo obcemi 5.000,- Pěttisíckorun

Nestátní nezisková organizace 1.000,- Jedentisíckorun
Podnikatel – do 5 zaměstnanců 1.000,- Jedentisíckorun
    nad 5 zaměstnanců 3.000,- Třitisícekorun
    nad 10 zaměstnanců 10.000,- Desettisíckorun

Usnesení 4: SR schvaluje roční příspěvek dle tabulky a ukládá předsedovi projednat je na 
valné hromadě.

6/ Různé 

- SR  projednala  seznam  neplatičů  mimořádného  příspěvku.  Jedná  se  o  následující 
dlužníky: 

Název organizace Dlužná částka v Kč Popis Datum odeslání předpisu 
Nadace renesance 21 1 000 Majetkový vklad 3.4.2007
Kaceřov 5 000 Majetkový vklad 3.7.2007
Petr Volmut 2 000 MČP Leader 3.7.2007
Svazek obcí Svatavka 25 000 MČP Leader 3.7.2007
Svazek  měst  a  obcí 
Kraslicka 

102 000 MČP Leader 3.7.2007

SP Poohří 1 000 MČP Leader 3.7.2007
Lomnice 7 000 MČP církevní památky 30.8.2007
Římskokatolická 
farnost

7 000 MČP církevní památky 30.8.2007
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Mikroregion  Pod 
Chlumem

30 000 MČP Leader 3.7.2007

Vlastimil Kříž 2 000 MČP Leader 3.7.2007
Antonín Kolda 2 000 MČP Leader 3.7.2007
Celkem 184 000

 Pokud tyto subjekty nezaplatí své příspěvky, nebudou zařazeni do strategie pro Velký leader. 

Usnesení 5: SR ukládá předsedovi projednat se zástupci Mikroregionů jejich stanovisko.

- SR projednala možnost využití probíhající výzvy ROP. Bude požádáno o dotaci na 
komplex propagačních materiálů. Součástí projektu bude vydání překladu historické 
vlastivědy  sokolovského  okresu,  zpracování  videosekvencí  o  nejvýznamnějších 
památkách,  vydání  různých  propagačních  materiálů  a  uspořádání  dnů  MAS 
Sokolovska.

Usnesení 6: SR ukládá manažerovi event. za přispění firmy ABRI s.r.o. zajistit zpracování 
žádosti za částku 4% (bez DPH) ze získané dotace.  

SR projednala další náměty na tvrdé projekty -  jako smysluplné  potřebné se jeví:
- Cyklostezka Luh – Hřebeny
- Lávka v Těšovicích
- Cesty a rozhledna kolem hory Krudum

Usnesení 8: SR ukládá manažerovi sledovat možnosti získání dotací a informovat o tom SR.

Správní  rada  byla  informována  o  předběžných  jednáních  s ohledem na  možnost  žádost  o 
dotaci z Programu rozvoje venkova, IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Tento projekt by 
mohl být zpracován ve spolupráci s partnerskou MAS Český les, o. s. Za účelem realizace 
tohoto  projektu  je  potřeba  vytvořit  koordinační  pracovní  skupiny  tvořenou  zástupci  obou 
MAS, schválit její jednací řád a připravit podrobnou Smlouvu o spolupráci.

Usnesení  9:  SR bere  na  vědomí  dosavadní  kroky  manažera  při  projednávání  partnerství 
s MAS Český les, o.s. SR schvaluje koordinační pracovní skupinu za naší MAS ve složení M. 
Bouda, Ing. M. Makovička, St. Sluníčková a Bc. D. Hůrková. SR ukládá předsedovi uzavřít 
se  jmenovanými  dohodu  o  provedení  práce  s úkolem  dosáhnout  podání  žádosti  o  dotaci 
v podzimním termínu. SR schvaluje firmu ABRI jako externí poradenskou firmu pro řešení 
úkolů  spojených  se  zajištěním  partnerství  a  dalších  úkolů  spojených  s  projektem, 
předpokládaný finanční rozsah prací 40.000 Kč.

7/ Závěr 

Další zasedání SR se uskuteční dle potřeby na Březové.

Zapsal v Sokolově dne 22.4.2008 Ing. Miroslav Makovička

Miroslav Bouda
       Předseda správní rady


