
Zápis ze zasedání správní radv MAS Sokolovskq o.p.s.

Datum zasedání: 15. ledna 2020 od 15:00 hodin
Místo zasedání: kancelář MAS Sokolovsko, 2. patro budovy MěÚ Březová

Přítomní:Ý--
Clenové správní rady:
Přítomní: M. Bouda, A. Klímová, D. Janurová, J. Jaša, P. Béránek
Omluven: B. Zajiěek

Další přítomní:
Ivana Jágriková - ředitelka MAS

Program:

1) Kontrola plnění minulých usnesení:

a. Informace o aktuálním stavu 2 realizovartýqh projektů tzv. místních akčních
plánů vzdělávání (pro ORP Sokolov, ORP Krraslice, ORP Karlovy Vary).

b. Informace o aktuálním stavu projektu Posílení kapacit CLLD pro MAS
Sokolovsko na období 2018-2023.

c. lnformace o aktuálním stavu realizace SCLLD 2014-2020.

d. Informace o krajské aktivitě ČiStěni řeky Ohře.

e. Informace o nově schváleném malém projektu Čiste rety.

f. Informace o realizovaném projektu Karlova stezka II - Další rowoj a
pokraěovrání Karlovy stezky vč. informací o jeho fin. zajištění.

2) Informace o aktivitách Krajského sdružení MAS Kariovarského l<raje, z.s.

3) Inventura avyřazerúmajetku.

4) Ostatní, závěr.

Jednaní zahá$ilav 15:00 Ing. Jágrik ová akonstatoval a, že správnirada je usnášeníschopná.

Bod 1) kontrola plnění usnesení z minulého zasedání správní radv

Usnesení 91312017lSR
Správní rada MAS Sokolovsko
schva lu j e podání 2žádostí o podporu naprojekty navazujících místních akčních
plánů II realizovaných naúnemíORP Sokolov* Krasliceo Karlovy Vary a
u kl á d á ředitelce MAS zajistit zpracování a podánítěchto žádostí o podporu a jejich
následnou realizaci.
Byly podany v 2l20I8 dvě nové žádosti o podporu, a to:

a) MAP Karlovarsko II
b) MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II.

Pro prqekty je t00% dotace, která je poskytována přederfi formou záIoh. Rozpoěty obou
projektů se pohybují kolem t2 mil. Kč a projekty jsou s realízací 1.1.2018-31 .t2.2O2I. Jejich
cílem je nejen pokračovat v realízaci místních akčních planů vzdělávání, ale také podpořit
konkrétní implementaění aktivity, které byly v rámci místnlch akčních plánů identifikovriny
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(např. drobné vybavení pro školy, hrazeni školení pro učitele, ředitele, exkurze ad.). Oba
projekty běživ souladu s harmonogralnem, bez obtíží.
V pruběhu listopadu byly u obou projektů podány Zprávy o realizaci a Žádosti o zálohové
R]atby za 3. etapu.
Ukol zůstává v platnosti.

Usnesení 10/3/2017lSR
Správní rada MAS Sokolovsko
sch va lu j e podánínavazujícížádosti o podporu naprojekt Posíleníkapacit CLLD
pro MAS Sokolovsko na období2018-2023 a
u kl á d á ředitelce MAS zajistit zpracování a podánítéto žádosti o podporu a její
následnou realizaci.
Projekt režii SCLLD z programu IROP řeší značnou část režii MAS spojených
svyhlašovánim výzev vletech 2018-2023. Projekt byl v 10/2018 schválen. Pro projekt je
95%o dotacehrazená formou průběžného zpětného proplácení dílčích etap. První 2 etapy byly
bez připomínek proplaceny. Aktuální probíhá zpracováni Zprávy o realizaci a Žádosti o
platbu za 3. etapl, tj. za 7 -1212019.
Ukol zůstává v platnosti.

Usnesení 25l5l2015lsR
Správní rada MAS Sokolovsko
sch va l u j e podání žádosti o schválení SCLLD MAS Sokolovsko 2014-2020 na
Ministerstvo pro místní rozvoj a
u kl á d á ředitelce MAS zajistitzpracování a podání této žádosti o následnou realizaci
tohoto projektu.
Ředitelka informovala správní radu, že podrobnosti o výzvách a projektech jsou uváděny
např. ve ZpravodajiLeader, webu a facebooku MAS.
Y r.2019 byly vyhlášeny výzvy v rámci všech 4 dotačních titulů, tj. IROP, OP Zaměstnanost,
Progtam rozvoje venkova a nově také OP Životní prostředí. Na jaře očekáváme ještě
vyhlášení zbytkoých ýzev z PRV a IROP.
Ve 2. pol. 20l9 jsme podali žádost o změnu SCLLD v podobě rozšíření PRV o tzv. ělánek20
- tj. dotace např. na místní knihovny, spolkovou činnost, obnor,.r.r mateřských škol, veřejných
prostranství ad. Dále jsme žádali o schválení rozšířeniizemi MAS o obec Citice. Oboje bylo
bez připomínek schváleno dne 2.I.2020.
Ukol zůstává v platnosti.

Usnesení 41112017lSR
Správní rada MAS Sokolovsko
bere na vědomí
informaci o průběhu a ýsledku akce Čištění řeky Ohře
a schvaluje
pokračování v této činnosti i pro příští rok.
Akce proběhne i v r.2O20 opět ve spolupráci s dalšími MAS Karlovarskóho kraje a Krajským
sdružením MAS Karlovarského kraje, z.s. Zaěinají probíhat první přípravné práce na akci.
Termín konání 4.4.2020, je domluven opět např. rozhovor k propagaci akce v Českém
roálase Karlovy Vary. Upravili jsme webové stránky, kde akce dostala samostatnou záložku.
Pro akci byla vytvořena samostatná FB skupina. Postupně oslovujeme sponzory s žádostmi o
příspěvky. Dnes jsme poslali i žádost na Magistrát města Karlor,y Vary s žádostí o dotaci ve
výši 20.000 Kč na tuto akci, nebot' čištění probíhá od Kynšperka až do Karloých Varů.
Ukol zůstává v platnosti.
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Usnesení 1/3/2019/SR
Spráwí rada MAS Sokolovsko
s c h v a l u j e podánížádosti o podporu na malý přeshraničníprojekt Či.tO r"ry.
Ing. Jágriková informovala správní radu o schválení tohoto záméru na malý přeshraniční
česko-saský projekt, ze kteróho by se pokryla orgatizace společenské akce, která bude
následovat po samotném ěištění řeky Ohře. Pravděpodobný termín akce je 29.5.2020 na statku
Bernard, jak správní rada minule doporučila. Realizace projektu je 1.5.-30. |1.2020, rozpoěet
projektu by byl kolem 12.138,87 EUR a náaev Čiste ret7. Německým partnerem nám je
město Bad Lobenstein.

Úkol zůstává v platnosti,

Usnesení 12l3l2016lsR
Správní rada MAS Sokolovsko
s c h v a l u j e realizaci projektu Karlova stezka II
Realizace projektu probíhá dle planu. Na jaře 2019 by|y vyrobeny a instaloviány prvky
venkovního mobiliáře (altán, lavice, stůl, závora ad.). Uplyaulé 2. pol.2019 se neslo v duchu
tvorby propagačních materiálů (brožura, cedule na místech ieaIízace) a hlarmě jsme čekali na
technické dokončení projektu na straně německého Leadpartnera. Projekt je realizovžn
vrámci Programu spolupráce České republiky a Svobodného státu Sasko. Předfinancováni a
spolufinancování projektu bylo hrazeno ze strany města Chodov. Projekt bude ukončen
612020. Na konci roku 2019 byl Chodovu wácen úvěr, kteý byl od města získán na
předfi nancování proj ektu.
Ukol zůstává v platnosti.

Bod 2) Informace o aktivitách Kraiského sdružení MAS Karlovarského kraie. z.s.

Ing. Jágriková následně informovala přítomné členy správní rady o aktivitách Krajského
sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s., jehož je MAS Sokolovsko o.p.s. jedním ze 3

zakladatelů, spolu s MAS 21 o.p.s. a MAS Vladař o.p.s.
Nadále probíhá realízace projektu spolupráce ekocenter ,,Síťování ekocenter v regionu
Euregia EgIensis". Na jaře 2020 se počítá s podáním žéÁostí o navanljicí projekt.
Na podzim byly podány 2 žádosti o dotaci na projekty spojené s inovacemi v pedagogice,
nebyly však doporučeny k financování.
Dále společnost podala v říjnu 2019 žádost do Technologické agentury CR, tzv. TACR
projekt zaméřený na ýzkum problémů obcí s tvorbou strategických plánů obcí a na pomoc
s j ejich tvorbou. Proj ekt j e zatím v e féni hodnocení.
Pravděpodobně ještě v lednu 2020 poěttáme s podaním žádosti na individuélnt dotaci zkraje
napoiizeruhygieniclcých potřeb apíopagaci akce ČiStOni řeky Ohře 2020. Částka cca 150.000

Kč bude rozďélena mezi MAS, které se do akce zapojí ataké mezi vodácké půjčovny, které
budou pomáhat s čištěním řeky po vodě.

Usnesení 1, l 1, l 2020 l SR
Správní rada MAS Sokolovsko
b ere n a vě d o m í předloženou informaci.
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Bod 3) Inventura a wřazení maietku
Ing. Jágriková informovala přítomné členy SR o tom, že v říjnu proběhla podrobná fyzická
inventura veškerého majetku MAS. Ta byla ukončena 31. října 2019 Zápisem ze zasedáni
inv entar izační komi s e.

Veškeý evidovaný majetek byl dohledán, odkontrolována skutečnost na účetnictví.
Vzhledem k tomu, že k poslednímu lyřazení nefunkčního majetku proběhlo v r.2015 (správní
rada ze dne 7,4.2015), nahromadilo se dost majetku, kteý již technicky dožil - jedná se
především o PC, mobilní telefony, vybavení pořízené z již ukončených projektů atd.). Ing.
Jágriková navrhuje tento majetek ,vyřadit z evidence. Seznam vyřazovaného majetku je
součástí příloh tohoto zápisu.

U části majetku, kterlý byl pořízen v r. 2011 z projekfu Řemeslo má z|até dno, kteý je již
odepsaný a u něhož se na úhradě spolufinancování podílelo město Chodov, doporučuje Ing.
Jágriková majetek převést na uživatel", ť. Městský domov dětí a mládeže BLUDIŠTĚ
Chodov, příspěvková organizace města Chodov, kteý jej má v dlouhodobém užíváni.

U části majetku organizace, kteý byl taktéž poíízen v r. 2011 z projektu Řemeslo má zlaté
dno, a taktéž je již plně odepsán a má nulovou zůstatkovou hodnotu, kteý je umístěn na
statku Bernard v Královském Poříčí, kde se obec Královské Poříčí podílela na
spolufinancování projektu, navrhuje Ing. Jágriková majetek převést na stávající uživatele,
kteří jej mají v dlouhodobé :uživáni.

Usnesení 21112020lSR
Správní rada MAS Sokolovsko
sc h va l u j e vyřazení jž zlikvidovaného majetku zúčetnictví organizace kdatu
31.|2.2019 a
u k l á d á ředitelce MAS zajistit bezplatný převod jž odepsaného majetku pořízeného
v rámci projektu Řemeslo má z|até dno na jeho uživatele, a to k datu 31.12.20tg,

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovalo 5 přítomných členů správní rady, nikdo nebyl proti a
nikdo se nezdržel hlasování.

Bod 3) Ostatní. závěr
Ing. Jágriková připomně|a, že příští týden vúteý, tj.21.I.2020 proběhne Valná hromada
partnerů, a to od 15. hodin v Kultumím domě v Lomnici. Následně proběhne první workshop
zaměŤený na přípravu nového programového období EU 2021-2027,

V Březové dne 15.1 .2020

lav Bouda

Ing. I

Zapsalaz Ing. Ivana Jágriková

iroslav Bouda
předseda správní radyředitelka

ťr. §.*.

rc,

2 oo8

fr ru;mesti Miru 23O, 356 ol Březová >K info§mas-scrkoIovsko.eu €i! ***.rnar-sokolovsko.eu 1§. zls 62 oo8



:.ari/:.i i_,{"]' i |,..,:

Zápis ze zasedání inventarizační komisq

Na základě provedené inventarizace roku 2019 navrhuje inventarizační komise k 31.12.2019

vyřazení následujícího majetku, ktený je v účetnictví MAS Sokolovsko o.p.s. evidován s nulovou

zrjstatkovou hod notou :

SOF_2017/003 ArcGlS Desktop Advancet - |icence na 1 rok, skončila platnost v r.20L8
SOF_2009/002 0].8 Windows 7 + AVG + Office 2OO7 do PC rnid -22.72.2009
SOF_2013/001-010 Software MS Ofiice Home and Business - 11.07.2013
SOF_2OI4/002 018 SW Microsoft Office 356 Small Busines Premium -a9.I2.2O14
2010/003 028 Venkovní mobiliář * 25.03.201,0
zonla12 O28 Sestava PC HP 5008 CARE PACK+SW - 26.0t.2OtL
}OLUOO3 O28 ND Brother DR-130CL, optická -O4.02.2OL1
TOLUaOLO2Z Apple iMac27" QC i5 - t5.72.2al1
2OLUOO3 O22 PRN HP Color LaserJet - !5.t2.20L7
2013/001-010 PC ASUS X75A - TY034H 10ks OPVK - 11.07.2013
2OL3|OL7 Regál L77ax900x400 cm pozink - 74.t1,.2O13
ZO]3./a26 Projektor ACER P1163 - Lt.O7.2a13
2OB/a29 Police HPS 65cm (třešeň)AWP - 2ajL.2O73
2O!4/OO4 Kancelářská židle Calypso GRAND SP1- 2t.O8.2O74
2OL6laO8 Mobilní telefon Samsung Galaxy J5 - 15.04.2016
2OL6|OO7 Mobilní telefon Sannsung Galaxy J5 - 06.04.2016
2OL6laO6 Mobilní telefon Samsung Galaxy J5 - 01.04.2016
z}rcla99 Mobilní telefon Xperia 23 compad * 18.04.2016
ZOI7|OO2 O78 Kancelářské křeslo LUGO - 18.05.2017
}OLL|O2LO28 Police
2OLI|O55 Obložení umyvadela pece

1O7L/OU Bruska Extol pásová 900W
ao]-llooz Pila přímočará Extol800W
2OLL/Oa4 Bruska dvoukotoučová s BGM 1021

2O7L|O12O28 Frézka horní CMT-1000W
2011/013 028 Pila Metabo pokosová
2oLLloL6a28 AKU LxT 600 18V LXT 600

}OLL/O}OO28 Dřevěný stánek
2Ott/O3O O28 Termolis PRIME HP 3804C

2O11/O31O28 Kapsová laminovačka 43 s regulací
2lLt/an O28 Truhlářské stolice

V Březové dne 3],,10.201.9
lng. lvana

předseda komise
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prezenční listina ze zasedání správní radv MAs sokolovsko o.n.s.

15.ledna 2020 od 15:00 hodin

Kancelář MAS Sokolovsko, MěÚ Březová

Jméno a příjmení Funkce Podpis

Miroslav Bouda Předseda správní rady A-
Jarr Jaša Místopředseda správn í raďy

7--l
Anna klímová Clen správní rady /Wk//'
Dana Janurová Clen správní rady é4L
petr Beránek Clen správní rady ' o'a,
Bohumír Zqiěek Člen správní rady

0 MLuVFJ
Ivana Jágriková Reditelka
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