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Zápis z iednání Programového vÝboru MAS Sokolovsko o.p.s.

Datumzasedání: 23.06.2021

Čas zasedání: 14:00 až 16:00

Místo zasedání: kulturní dům Březová

Fřítclmni: dle prezenčnílistiny (přítomno 7 z 8 členů)

dále přítomná Mgr. Michaela Polláková (manažerka Programového rámce

PRV)

].) Úvod * schválení programu, zapisovatele a ověřovatele zápisu

Jednánízahájila ve 14:00 hodin Mgr. Michaela Polláková konstatováním usnášeníschopnosti (přítomno
7z8členůvýboru).

5chválení ověřovatele a zapisovatele jednání

lng. Petr -lanura navrhl za zapisovatele Mgr. Michaelu Pollákovou (manažerka Programového rámce
PRV} a za ověřovatele zápisu paní Helenu Farovou. Nebyl vznesen žádný protinávrh.

Schválení programu jednání

Mgr. Michaela Polláková zopakovala přítomným program jednání, který všichni obdrželi předem
elektronicky, zároveň informovala přítomné o doplnění programu jednání o bod ,,Volba předsedy
Programového výboru", ,,Ukončení partnerství" a ,,Potvrzení per rollam jednání PV a schválených
usnesení" a seznámíla je s obsahem jednotlivých bodů jednání. Programový výbor hlasoval o níže
uvedeném programu jednání a navrženém zapisovateli a ověřovateli zápisu.

Program jednání Programového výboru dne 23. 06. 2O27:

1) Úvod - schválení programu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

2) Volba předsedy Programového výboru
3) Ukončenípartnerství
4| Potvrzení per rollam jednání PV a schválených usnesení
5) Výběr projektů k realizaci pro aktuálně uzavřenou výzvu č. 5 PRV
6) Diskuse, různé

Návrh usnesení:

Programový vÝbor MAS Sokolovsko schvaluje výše uvedený program jednání a určuje zapisovatele

.iednání Mgr. Michaelu Pollákovou a ověřovatele zápisu Helenu Farovou.
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Prcl 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

_UslesppíČ.Jál Z O Z llpV :

Programový výbor MA§ Sokolovsko schvaluje výše uvedený program jednání a určuje zapisovatele
jednání Mgr.. Michaelu Pollákovou a ověřovatele zápisu Helenu Farovou.

Bvlo ověřeno, zda bude zachována usnášeníschopnost po celou dobu jednání (vylučování některých
člerrů z jednání o některých bodech programu v souvislosti se střetem zálmu v programovém rámci
PRV).

Ve střetu zájmu a tedy vyloučeni z jednání k relevantním projektům a fichím jsou:

- Fiche 2 Podpora zemědělských podniků - p. Farová (matka žadatele)

Fiche 5 Podpora jiného drobného podnikání- lng. Satlerová (BENEFlN PFC s.r.o. )

- Fiche 9 Základní infrastruktura venkova - lng. Janura (město Habartov - zřizovatel 2 MŠ, které jsou

žadatelem)

2| Volba předsedy Programového výboru
Členové Programového výboru navrhli, aby ve své funkci pokračoval současný předseda Programového
výboru lng, Petr Janura. Nebyl vznesen žádný protinávrh.

Návrh r_rsnesení:

[jrngrarnový výbor MAS Sokolovsko projednal a potvrzuje lng. Petra Januru za předsedu Programového
,ryboru.

VÝsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro 6 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas

Usnesení č. 2/5/202l/PV:

Prograrnový výbor MAS Sokolovsko projednal a potvrzuje lng. Petra Januru za předsedu
Programového výboru,
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3) Ukončenípartnerství

Manažerka Mgr. Polláková informovala členy Programového výboru, že Destinační společnost
Sokolovsko o.p.s zažádala o ukončení partnerství s MAS Sokolovsko.

Nárrrh usnesení:

Frcgramový výbor MA5 Sokolovsko projednal a schvaluje ukončení partnerství s Destinačníspolečnosti
5okolovsko o.p.s.

VÝsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

Usnesení č. 3/5/202l/PV:

Programový výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje ukončení partnerství s Destinační
společnosti §okolovsko o.p.s.

4| Potvrzení per rollam jednání PV a schválených usnesení
Mgr. Polláková informovala, že od ledna 2021 kvůli pandemii COV|D proběhlo několik jednání

Programového výboru per rollam a je třeba potvrdit přijatá usnesení. Per rollam jednání PV proběhla

ve dnech 08.03.-11.03.2027, 06.05.-09.05.2071,, 18.05.-21.05.2021, a 07.06.-10.06.2021. Všechna

usnesení z těchto jednání byla Programovému výboru zopakována a jsou zveřejněna na webu MAS
sokolovsko.

Návrh usnesení:

Programový výbor MAS Sokolovsko potvrzuje schválená usnesení z uvedených jednání a per rollam
h!asování - ve dnech 0B.03.-11.03 .ZOZL,06.05.-09.05 .2O2I, 18.05.-21.05 .2OZ1, a 07.06.-10.06 .2021.

Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

Usnesení č. 4/5/2021lPV:

Programový výbor MAS Sokolovsko potvrzuje schválená usnesení z uvedených iednání a per rollam
hlasování - ve dnech 08.03.-11.03.2021,06.05.-09.05 .2021-,18.05.-21.05 .2O2l a 07"06.-10.06.202l.



5) Výběr projektů k realizaci pro aktuálně uzavřenou výzvu č. 5 PRV

Manažerka Programového rámce PRV informovala přítomné ve stručnosti o výzvě č. 5 PRV, která byla
vvhlášena 01. 04. 2021. €elková alokace na výzvu byla 32.335.925, - Kč.
V rámci 5. výzvy PRV v r"oce 2020 byly vyhlášené následujícífiche:

o F7 Podpora zemědělských podniků - alokace 4.000.000, - Kč
c F3 Podpora lesnictví - alokace 3.236.539, - Kč
c F5 Podpora jiného drobného podnikání- alokace 4.000.000, - Kč
r F6 Rozvoj rekreačních funkcí lesa - alokace 6.000.000, - Kč
e F9 Základní infrastruktura venkova - alokace 15.099.386, - Kč

Do 5. výzvy PRV bylo podáno celkem 60 projektů. Jeden z projektů byl stažen hned po podání na MAS
z důvodu chybného odeslání. Všechny ostatní prošly administrativní kontrolou, kontrolou dalších
podmínek a přijatelnosti provedenou kanceláří MAS. U třech z nich byla ukončena administrace.
Následně byly zbývající projekty předloženy věcnému hodnocení Výběrové komisi, která zasedala dne
U,. a6. 2021. Všechny projekty po věcném hodnocení postoupily do další fáze - konečnému výběru
orojektů ze strany Programového výboru.
Froběhlo seznámení Programového výboru s podanýmí projekty do výzvy č. 5 PRV a diskuze nad

.!ednotl ivými projekty.
Následoval výběr orojektů k realizace pro aktuálně uzavřenou výzvu č, 5 PRV MAS Sokolovsko na
základě long listů sestavených Výběrovou komisí MAS Sokolovsko.
Mgr, Polláková předložila Programovému výboru long listy pro jednotlivé fiche (t2,F3, F5, F6 a F9), ty
byly také zaslány v předstihu členům Programového výboru elektronicky. Programový výbor na
základě předložených long listů posoudil, s ohledem na alokaci fichí, jednotlivé projekty dle bodového
ohodnocení a sestavil seznam projektů doporučených k obdržení dotace - tzv. short list.

Proběhlo hlasování o návrhu v následujícím znění:

Ficl]§ 2 Podpora zemědělských podnikú
Paní Farová opustila místnost z důvodu střetu zájmů.

Návrh usnesení:

Frogramový výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje vrámcí výzvy č.5 PRV projekty zFiche 2

Podpora zemědělských podniků k obdržení dotace dle přiloženého seznamu, tzv. short listu. Tento
seznam je přílohou č. 2 tohoto zápisu z jednání.

VÝsledek hlasování:

Prr: 6 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

Usnesení č. 5/5/202l/PV:

Programový výbor MAS §okolovsko projednal a schvaluje v rámcivýzvy č. 5 PRV projekty zFiche 2

Podpora zemědělských podniků k obdržení dotace dle přiloženého seznamu, tzv. short listu. Tento
seznam je přílohou č. 2 tohoto zápisu z jednání.

4
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Programový výbor MAS Sokolovsko projednal

žadatele AB Krásná s.r.o. přesunutím alokace
rr:ršíření short listu o tento projekt.

MlNlsT§R§TVo

i§ť§Ť:§?"- H#*
Na základě přijatého počtu projektů Programový výbor konstatoval, že v některých fichích se
nedočerpala alokace, zatímco u Fiche č. 2 je alokace nedostatečná a rozhodl se proto podpořit hraniční
projekt žadatele AB Krásná s.r.o, přesunem prostředků z nedočerpané Fiche č. 9 v celkové výši
324.839,- Kč. Tento přesun byl proveden v souladu s pravidly MAS a podmínek PRV.

Proběhlo hlasování o návrhu v následujícím znění:

Návrh usnesení:

a schvaluje podporu hraničního projektu ve Fichi č. 2
z nedočerpané Fiche č. 9 v celkové výši 324.839,- Kč a

Usnesení č" 6/5/202l/PV:

Programový výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje podporu hraničního projektu ve Fichi č. 2

žadatele AB Krásná s.r.o, přesunutím alokace z nedočerpané Fiche č. 9 v celkové výši 3211.839,- Kč a
rozšíření short listu o tento projekt.

Paní Farová se vrátila na jednání PV.

Fiche 3 podpora lesnictví

Návrh usnesení:

Programový výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje v rámci výzvy č. 5 PRV projekty z Fiche 3

Podpora lesnictví k obdrženídotace dle přiloženého seznamu, tzv. short listu. Tento seznam je přílohou
č. 3 tohoto zápisu z jednání.

Výsledek hlasování:

Pro 6 hlasů

Výsledek hlasování:

Prci 7 h!asů

proti 0 hlasů

proti 0 hlasŮ

zdržel se 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

Usnesení č" 7 l 5 l 2O2\ l PV :

Frogramový výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje v rámci výzvy č. 5 PRV projekty z Fiche 3

Podpora lesnictví k obdržení dotace dle přiloženého seznamu, tzv. short listu. Tento seznam je

irřílol' ou č. 3 tohoto zápisu z jednání.
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rrche 5 Podpora iiné
Místnost jednání opustila lng. Satlerová kvůli střetu zájmů.

Néwb_u$eseú

Programový výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje v rámci výzvy č.5 PRV projekty z Fiche 5

!:odpcra jiného drobného podnikání k obdržení dotace dle přiloženého seznamu, tzv. short listu. Tento

§eznam je přílohou č. 4 tohoto zápisu z jednání.

Výsledek hlasování:

Pro 6 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

l,Jsnesení č. 8/5/202UPlt

programový výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje v rámci výzvy č. 5 PRV projekty z Fiche 5

Podpora jíného drobného podnikání k obdržení dotace dle přiloženého seznamu, tzv. short listu.

Tento seznam je přílohou č. 4 tohoto zápisu z jednání.

!\a základě přijatého počtu projektů Programový výbor konstatoval, že v některých fichích se
nedočerpala alokace, zatímco u Fíche č. 5 je alokace nedostatečná a rozhodl se proto podpořit hraniční
projekt žadatele BENEFlN PFC s.r.o. přesunem prostředků znedočerpané Fiche č.3 vcelkové výŠi

]_69.759,- Kč. Tento přesun byl proveden v souladu s pravidly MAS a podmínek PRV.

Proběhlo hlasování o návrhu v následujícím znění:

Návrh usnesení:

Programový výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje podporu hraničního projektu ve Fichi č. 5

žadatele BENEFlN PFC s.r.o. přesunutím alokace z nedočerpané Fiche č. 3 v celkové výši 169.759,- Kč

a rozšíření short listu o tento projekt.

Vlq|edď_b]_a§ayé_ry:

Pro 6 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů
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Programový výbor MA§ Sokolovsko proiednal a schvaluje podporu hraničního projektu ve Fichi č. 5
Žadatele BENEFIN PFC s.r.o. přesunutím alokace z nedočerpané Fiche č, 3 v celkové výši 169.759,-
Kč a rozšíření short listu o tento proiekt.

Paní lng. Satlerová se vrátila na jednání.

Ficlre 6 Rozvoi rekreačních funkcí lesa

Návrh usnesení:

Programorrý výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje v rámci výzvy č. 5 PRV projekty z Flche 6
Rozvoj rekreačních funkcí lesa k obdržení dotace dle přiloženého seznamu, tzv. short listu. Tento
§eznam je ořílohou č. 5 tohoto zápisu z jednání.

zdržel se 0 hlasů

U snesení č, 1O l 5 l 2O2L l PY :

Programový výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje v rámci výzvy č. SPRV projekty z Fiche 5
Rozvoj rekreačních funkcí lesa k obdržení dotace dle přiloženého seznamu, tzv. short listu. Tento
seznam je přílohou č. 5 tohoto zápisu z jednání.

|\a základě přijatého počtu projektů Programový výbor konstatoval, že v některých fichích se
rredcčerpala alokace, zatíntco u Fiche č. 6 je alokace nedostatečná a rozhodl se proto pr:dpořit hraniční
projekt žadatele Město Loket. přesunem prostředků z nedočerpané Fiche č. 9 v celkové výši 952.696,-
Kč. Tenirr přesun byl prorleden v souladu s pravidly MAS a podmínek PRV.

Prcběhlo hlasování o návrhu v následujícím znění:

l\á\rrh qsnesení:

Programový výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje podporu hraničního projektu ve Fichi č. 6
Žadatele Město Loket. přesunutím alokace z nedočerpané Fiche č. 9 v celkové výši 952.696,- Kč a
rozšíření short listu o tento projekt.

Vý9ledek hlasování:

Pro 7 hlasů

EVROpSKÁ UNiE
ĚVrop§ký fsnd pr§ regionální rcuvoj
|ntegrovaný regionální operačni pro§řam

Výsledek hlasování:

Pro 7 hlasů proti 0 hlasů

proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů
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Usnesení č. ýl 5 l 2O21 l PY :

Programový výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje podporu hraničního proiektu ve Fichi č. 6

žadatele Město Loket. přesunutím alokace z nedočerpané Fiche č. 9 v celkové výši 952.696,- Kč a
rozšíření short listu o tento projekt.-

Ei

Místnost jednání opustil lng. Janura kvůli střetu zájmu.

Návrh usnesení:

Programový výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje v rámci výzvy č. 5 PRV projekty z Fiche 9

Základní infrastruktura venkova k obdržení dotace dle přiloženého seznamu, tzv. short listu. Tento

seznam je přílohou č, 6 tohoto zápisu z jednání.

Výsledek hlasování:

Pro 6 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

/t *f-. y'?a.&"Á^' 13. G, 49e4
ts snesení č. l.í l s l 2o2t l pv :

Pr.ogramový výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje v rámci výzvy č. 5 PRV projekty z Fiche 9

Základní infrastruktura venkova k obdržení dotace dle přiloženého seznamu, tzv. short listu. Tento

setnam je přílohou č. 6 tohoto zápisu z jednání.

MlNl§T§RsTVo

ť[?#i§i""ffi

V Březové, dne 23. 06.2O2l

Zapsala:Mgr. Michaela Polláková ,, fl& >% '

," //
Ověřil: Helena Farová ...i:.:...../!... . . .. ...

,- *,r i

Předseda Programového výboru: lng. Petr Janu;
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Přílohy:

Příloha č. 1- prezenční listina (neveřejná příloha)

Příloha č. 2 - Seznam projektů/short list doporučených k obdržení dotace pro Fichi 2

Příloha č. 3 - Seznam projektů/short list doporučených k obdržení dotace pro Fichi 3

Fříloha č. 4 - Seznam projektů/short list doporučených k obdržení dotace pro Fichi 5

Příloha č. 5 - Seznam projektů/short list doporučených k obdržení dotace pro Fichi 6

Příloha č. 6 * Seznam projektů/short list doporučeni,ch k obdržení dotace pro Fichi 9

9



Příloha č. 2: Seznam projektů/short list doporučených k obdržení dotace pro Fichi 2 ze dne 23.06.2021

číslo fiche
přidělené číslo 

projektu
žadatel název projektu místo realizace

získané 

body

2 2021-078-005-002-070 Podpora malé farmy Krajková 80

2 2021-078-005-002-113 Pořízení zemědělského stroje Kraslice 80

2 2021-078-005-002-122 nákup nových strojů Kynšperk nad Ohří 77

2 2021-078-005-002-126 Vybavení zemědělského podniku Březová 75

2 2021-078-005-002-125 Optimalizace pěstování produktů Šabina 72

2 2021-078-005-002-065 RVES Bublava s.r.o. Investice do vybavení farmy Bublava 72

2 2021-078-005-002-062 Podpora investic ekologické farmy Březová 70

2 2021-078-005-002-064 Investice do traktoru pro farmu Loket 70

2 2021-078-005-002-063 Podpora investice do ekologické farmy Horní Slavkov 65

2 2021-078-005-002-109 AB Krásná s.r.o. Nákup strojů na údržbu TTP Kraslice 62



Příloha č. 3: Seznam projektů/short list doporučených k obdržení dotace pro Fichi 3 ze dne 23.06.2021

číslo fiche
přidělené číslo 

projektu
žadatel název projektu místo realizace

získané 

body

3 2021-078-005-003-118 Loketské městské lesy s.r.o. Stavební úpravy lesní cesty "Hrušková" Etapa II. Sokolov 40



Příloha č. 4: Seznam projektů/short list doporučených k obdržení dotace pro Fichi 5 ze dne 23.06.2021

číslo fiche
přidělené číslo 

projektu
žadatel název projektu místo realizace

získané 

body

5 2021-078-005-005-101 IMPERIUM DEVELOPMENT s.r.o. Podpora drobného podnikání IMPERIUM DEVELOPMENT s.r.o. Královské Poříčí 90

2021-078-005-005-096

IVPS Inženýrská výstavba a 

pozemní stavby s.r.o. Podpora rozvoje drobného podnikání IVPS s.r.o. Královské Poříčí 85

5 2021-078-005-005-080 Zahájení podnikání v zemních pracích Bublava 85

5 2021-078-005-005-069 Pivovar Krušnohor s.r.o. Rozvoj Pivovaru Krušnohor Kraslice 85

5 2021-078-005-005-095 SOKOSTAV HT s.r.o. Rozvoj podnikání ve stavebnictví Kaceřov 80

5 2021-078-005-005-099 Pořízení samovztyčného jeřábu - František Trávník Svatava 75

5 2021-078-005-005-084 Podpora podnikání Hospůdka u Šabalků Dasnice Dasnice 70

5 2021-078-005-005-116 SPECTEC Group s.r.o. Podpora drobného podnikání pro společnost Spectec Group s.r.o. Citice 70

5 2021-078-005-005-077 TISYSTEMS s.r.o. Podpora drobného podnikání TISYSTEMS s.r.o. Svatava 70

5 2021-078-005-005-074 BENEFIN PFC s.r.o. Rekonstrukce provozovny BENEFIN PFC s.r.o. Sokolov 70



Příloha č. 5: Seznam projektů/short list doporučených k obdržení dotace pro Fichi 6 ze dne 23.06.2021

číslo fiche
přidělené číslo 

projektu
žadatel název projektu místo realizace

získané 

body

6 2021-078-005-006-092 Obec Bublava Aschberg v proměnách času Bublava,Stříbrná 87

6 2021-078-005-006-098 První Krušnohorská o.p.s. Skalní stezka v Rájeckém údolí u Stříbrné Stříbrná 87

6 2021-078-005-006-112 Město Březová Les poznání na Knocku, Kamenice Březová 85

6 2021-078-005-006-086 Loketské městské lesy s.r.o. Loketské stezky 2021 Loket 72

6 2021-078-005-006-106 Město Loket Rozvoj rekreační funkce lesa Třešňovka, Loket Loket 70



Příloha č. 6: Seznam projektů/short list doporučených k obdržení dotace pro Fichi 9 ze dne 23.06.2021

číslo fiche
přidělené číslo 

projektu
žadatel název projektu místo realizace

získané 

body

9 2021-078-005-009-110 Erudito z.s.

Centrum Rožec - zkvalitnění infrastruktury pro kulturní a 

spolkovou činnost Nová Ves 100

9 2021-078-005-009-115 Obec Dolní Rychnov Úpravy na hřbitově v obci Dolní Rychnov Dolní Rychnov 90

9 2021-078-005-009-121 Město Krásno

Technické zabezpečení kulturních a společenských akcí ve městě 

Krásno Krásno 90

9 2021-078-005-009-107

Mateřská škola Citice, příspěvková 

organizace Modernizace MŠ Citice 2021 Citice 90

9 2021-078-005-009-066

Mateřská škola Habartov, Okružní 

111, okres Sokolov Spolu a vesele Habartov 90

9 2021-078-005-009-123 Živé Sokolovsko z.s. Mobilní vybavení spolku Živé Sokolovsko Sokolov 85

9 2021-078-005-009-111 Město Krásno Obnova a zpřístupnění historické zvonice Krásno – III. etapa Krásno 85

9 2021-078-005-009-094 Obec Citice Citice, rekonstrukce oplocení hřbitova Citice 85

9 2021-078-005-009-058

Junák- český skaut, středisko 

Dýmka Habartov, z.s. Obnova vybavení skautského střediska Dýmka Habartov Habartov 85

9 2021-078-005-009-067

MŠ Duhová Habartov, okres 

Sokolov, p.o. MŠ Duhová - pro štastné děti Habartov 85

9 2021-078-005-009-114

Český kynologický svaz ZKO Chodov 

u Karl. Varů - 408 Oprava podlahy včetně výměny krytiny v klubovně ZKO Chodov Chodov 85

9 2021-078-005-009-071

Městské kulturní středisko Horní 

Slavkov, p.o. Pořízení venkovních výstavních stojanů Horní Slavkov 80

9 2021-078-005-009-108

Junák - český skaut, středisko 

Arnika Horní Slavkov, z.s.

Obnova a rozšíření materiálního zajištění činnosti skautského 

střediska Arnika Horní Slavkov Horní Slavkov 80

9 2021-078-005-009-082

Mateřská škola Sokolov, Alšova 

1746

Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 – Pořízení interaktivní tabule 

a sporáku pro školní kuchyni Sokolov 75

9 2021-078-005-009-100 Město Sokolov Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 - Rekonstrukce zahrady MŠ Sokolov 70

9 2021-078-005-009-102 Obec Libavské Údolí Libavské Údolí - Rekonstrukce stravovacího zařízení MŠ a ZŠ Libavské Údolí 60


