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

Datum zasedání: 17. června 202I od 13:00 hodin
Místo zasedání: Multifunkční centrum Bíezová

Přítornní:-:ř-
Clenové správní rady:
Přitomní: M. Bouda, D. Janurová, P. Janura, J, Jaša, P, Beránek
Omluveni. A, Klírnová

Další přítomní:
Ivana Jágriková - ředitelka MAS

Program:
l) Kontrola plnění minulých usneseni.
2) Projednání změn v partnerství MAS,
3) Zádost o individuální dotaci na PD na most v kú Přebuz
4) Ostatní. závěr

Jednáni zahálil předseda správní rady lV{iroslav Bouda ve 13:00 konstatovánim
usnášeníschopnosti správní rady. Následně předal slovo ředitelce MAS Ivaně Jágrikové.

Bod l ) Kontrola nlnění usnesení z minulého zasedání správní radv

[,Isnesení 9 13/2017 lSR
Správní rada MAS Sokolovsko
sch va l u j e podání2žádostío podporu na projekty navazujících místních akčních
plánů lI realizovaných na území ORP Sokolov+ Kras|ice, Karlovy Vary a
u kt á d á ředitelce MAS znjistit zpracovánía podání těchtožádostí o podporu a jejich
následnou realizaci.
fJyly podány v 2l2a18 dvě nové žádosti o podporu, a to:

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

Pro projekty je W}%o dotace, která je poskytována předem formou záloh. Rozpočty obou
projektů se pohybují kolem 12 mil. Kč a projekty jsou srealízací 1.1.20l8-3l.-l2,202I. Jejich
cílem je nejen pokračovat v realizaci místnich akčních plánů vzděláváni, ale také podpoňt
konkrétni implementační aktivity, které byly v rámci místních akčních plánů identifikovány
(např. drobné vybaveni pro školy, hrazeni školení pro učitele, ředitele, exkurze ad.). Oba
projekty béži v souladu s harmonogramem, v r.2020 většina kurzů přesunuta do online vefze.
V listopaclu byly podárry Zprávy o realizaci aŽádosti o zálohové platby za 5. etapu 5/2020-
lOl202O - vdubnu 202I obé ŽoP proplaceny. Dalši etapa byla vyúčtována v 5l2O21. Oba
projekty letos končí
l lktlí zijstťtl;11v platntlsli.

Usnesení 10l3l20l7lSR
Správní rada MAS Sokolovsko
schva l u j e podánínavazujícížádostio podporu na projektPosíleníkapacit CLLD
pro MAS Sokolovsko na období2018-2O23 a
u kl á d á ředitelce MAS zajistit zpracování a podání této žádosti o podporu a její
následnou realizaci.



XCILOVSK{}

Projekt režii SCLLD z programu IROP řeší značnou část režíi MAS spojených
svyhlašovárrím výzev vletech 2018-2023. Projekt byl v 10l20I8 schválen, Pro projekt je
95oÁ dotace hrazená fbrmou pruběžného zpětného proplácení dílčich etap. Všech 5 dosud
Lrskutečněných etap bylo bez potiži vyúčtováno a proplaceno.
Prrr nadcházeiíci programové období se předpokládá. že část režií bude hrazena z projektri
podaných do OP TP, zatim ale není definována ani alokace, anioÁ dotace. Do budoucna je
llutno počitat s podánínl žádosti do OP TP na nové programové období 202l+.
( Ikol zt'i,yíťlt,6i 11 7llatno,sti.

Usrresení 25/5/20 15/SR
Správní rada MAS Sokolovsko
sch va l u j e podání žádosti o schválení SCLLD MAS Sokolovsko 2014-2O20 na
Ministerstvo pro místní rozvoj a
u kl á d á ředitelce MASzajistitzpracováníapodánítétožádosti o následnou realizaci
tohoto projektu.
Reditelka informovala správní radl, že podrobnosti o výzvách a projektech jsou uváděny
např. ve Zpravodfii Leader, webu a facebooku MAS
Počátkem roku 2a2l byly vyhlášeny výzvy z IROP a Programu rozvoje venkova. Pro PRV se
předpokládá. že vejde v platnost tzv. přechodné období, kdy MAS budou vyhlašovat výzvy
dle starych podmínek, přičemž však budou alokovat prostředky již znadcházejiciho období
Ve vazbě na tcr bude potřeba upravit směrnice pro čerpání PRV, nahlásit zntěny naMZeve
vazbě na strategii MAS a mnoho dalších krokŮ.
Pr-o připravu nadcházejiciho období jsme úspěšně zvládli tzv. standardizaci MAS, tj

schválerrí organizačního, právního, íjnančniho ad. aparátu Kanceláře. Dne 7.6.2021 jsme
podali na MMR ke schválení první část strategie CLLD21*, tzv. Koncepční část. Následovat
bude zpracování ízv. programových rárnců/akčních plánů pro jednotlivé operační programy.
( IklI zťisíťtvťt v pltttntl:;íi.

[-Isnesení 1/1/20l7 lSR
Správní rada MAS Sokolovsko
bere na vědomí
iltfornraci o prriběhu a výsledku at<ce Čištění řeky Ohře
a schvaluje
pokračování v této činnosti i pro příští rok.
Akce proběhla i v r.2021 opět ve spolupráci s dalšími MAS Karlovarského kraje a Krajskýnr
sdruženim MAS Karlovarského kraje, z.s. Termín byl stanoven na 16.-18.4.202l Akce se

zťrčastnilo na našem územi přes 500 dobrovolníků" kteří opět sesbírali obrovské množství
clclpadťr a tentokrát čistili i všechny přitoky Ohře vč. Dlouhé stoky.
I lktll zii,síťttú l, plaíncl.sÍi.

Usnesení 2/312020/SR
§právní rada MAS Sokolovsko
s c h v a l u j e podánížádostío podporu na navazující projekty místních akčních plánri
s názvy MAP Karlovarsko lII a MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice III, které budou
podané do výzvy Akční plánování v území 02_20-082 z OP VVV.
a u k l á d á ředitelce MAS zajistit podání žádostí na oba výše jmenované projekty
a p o vě ř u j e ředitelku MAS podpisem memoranda o spolupráci sOdborem
sociálního začleňování MMR Čn,lakožto povinným subjektem spolupráce pro projekt
MAP Karlovarsko lll.



í{.editeilta MAS intbrmovala o bližím se konci projektů místních akčních plánů II, které jsou
realizovany na ORP Sokolov a Kraslice a dále rra ORP Karlovy Vary vč. města Teplé z ORP
]\{ar. Lázrrě Tyto projekty budou ukončeny k 31 ,12.2021.
Od podzimu 2020 1e již vyhlášena výzva na navazujíci projekty MAP IIl. Existuje tedy
nrožnost podat žádosti nanavazujicí projekty, a to pro stejné území,jako je tomu u stávajícich
projektŮ, a to do vyhlášené výzvlt 02_20_082 z OP WV. Realizace těchto projektů je
plárrována rra obdobi 1 1 2022-30.1I.2023. Budou tudiž realizovány ještě v rámci stávajíciho
plogramového období. Finančni rozsah každého z projektů bude kolem 3 mil. Kč.
LI projektu realizovaného na územi ORP Karlovy Vary a města Teplá je dále zapotřebí
podepsat nletrrorandunr o spolupráci s Odborem sociálního začleňováni Ministerstva pro
mistní rozvoj CR, jakožto povinnýnr subjektern spolupráce pro projekt MAP Karlovarsko III
Toto je zatinr v řešení.
U projektu MAP Karlovarsko III již byla podána v 3l202T žádost
schválena aje ve fázi před vydání právniho aktu.
1-t projektu I\,IAP ORP Sokolov a ORP Kraslice III byla žádost
ak_tuálně je ve ťázi kontroly přijatelnosti
{_ / kr.l l zt'i,sl út/1 v pl atno,sl.i.

llsrresení 1 l l l202l l SR
Správní rada MAS Sokolovsko
Lr e r e n a v ě d o m í předloženou informaci;
a navrhuje
valné |rromadě zakladatelů MAS Sokolovsko prodloužení funkčního období Anny
Klínrové a ]lliroslava Boudy na další 3 roky, tj. do konce r.2024.
Dnes bude tento bod předložen ke schváleni Valné hromadě zakladate|ů.
{'Iko í zíi.;l titl11 tl p latnosti.

[Jsnesení 2lll202l/SR
Správní rada MAS Sokolovsko
sc h va l uj e ročnízávěrku hospodaření za rok 2020 a převod kladného zŮstatku
hospodaření v plné výši na účet Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let.
Dnes bude terrto bod předložen ke schválení Valné hromadě zakladatelů. Následně bude
poclán daňové přiznáni
{ ikll zů,slťtl,ťt v plaíno,síi.

Usnesení 4ll/202llSR
Správní rada MAS Sokolovsko
sc h va l uj e předloženoužádosto návratnou finančnízápůjčku vevýši600.000Kč
pro organizaci Krajské sdružení lVLAS Karlovarského kraje, z.s. §e splatností do 31. 12.

2023, která bude na účet žadatele převedena do 15. 5. 2021. Pro tuto finanční zápŮjČku
se stanovuje roční írroková sazba 0,2 V",
Správní rada MAS Sokolovsko
p ově ř rr j e ředitelkuMAS podpisem tétosmlouvy o poskytnutí návratnéfinanČní
záprijčky.
Byla vyhotovena smlouva o návratné finančni zápůjčce, částka 600.000 Kč byla převedena rra

účet Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. Reditelka navrhuje, aby tento bod
zťrstal rnezi body neukončenými až do okamžiku splacení celé částky zpět na účet MAS
Sckolovsko o.p.s.

{'lkrll zůstťll;i1 t: plalno,sli.

o podporu - žádost byla

podána v květnu 202l a
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[] snesení 5/1 /2021lSR
Správní rada MAS Sokolovsko
potvrdila potřebnost předloženého záměru a
p o vě ř u j e ředitelku MAS podpisem Letter of Intent pro projekt Byznys centrum
Karlovnrskóho kraje.
Dokunrent Letter of Intent pro výše zmíněný projekt byl podepsán a předán Hospodářské
komoře. D|e předběžných informací bohužel projekt Byznys centra Karlovarského kraje nebyl
schválen mezi strategické projekty OP Spravedlivé transformace,
('lki ukončen.

Bod 2) Projsdnání změn v partnerství MAS
Ředitelka VAS Sokolovsko Ing. Jágriková inťormovala o změnách v partnerech MAS
Sokolovsko, tyto změny byly projednány a schváleny Programovýnr výborem

a) Př-istouperrí nových partneru Ing Eva Třisková (OSVC)
Bc, Miloš Bělohlávek (dobrovolník)
Mgr Pavel Doležal (OSVČ)

b) Vystoupení stávajícíclr partneru. AGRO & KOMBI}JÁT Oolní Žand,ov. spol, s.r.o.
PhDr. Pavel Feigl (úmrtí)

[Isnesení l/2/2021lSR
Správní rada MAS Sokolovsko
s c h v a l u j e návrh Programovéhovýboru
na přistoupení a ukončení partnerství s výše rrvedenými subjekty.
Výsledek hlasování. pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasťr),
nikclo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Bod 3) Žádost o individuální dotaci na PD na most v k.ú. Přebuz.

Ředitelka MAS informovala členy správní rady o dotazu rÚ rVr a města Přebuz, zda by
MAS Sokolovsko mohla požádat o individuální dotaci KÚ KVK, ze které by se ulrradilo
zpracováni projektové dokumentace pro stavebni povolení na výstavbu mostu přes Rolavu
v k.ú Přebuz na okraji Chaloupeckého Udolí. Most je hojně využiván cyklisty a v zimě
běžkaři, Most je v naprosto havarijním stavu. Byla oslovena projekční kancelář s žádostí o
předběžnou cenovou nabídku, která činí 190.000 Kč vč. DPH. Reditelka MAS navrhuje
správní radě požádat KÚ KVK o individuálni dotaci na výše zminéný záměr ve výši 2l0.000
Kč, neb lze předpokládat vícenáklady spojené s vyřízením stavebního povolení a dalšich
vyj áclření re|evantních subj ektů,

Usnesení 2l2l2O21lSR
Správní rada MAS Sokolovsko
s c h v a l u j e podání žádosti o individuální dotaci
zpracování projektové dokumentace pro stavební

na Kť] KVK ve výši 210.000 Kč na
povolení na výstavbu mostu přes

Rolavu v k.ú. Přebuz.
Výsledek hlasování. pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správni rady (5 hlasů),
rrikdo nebyl proti a rrikdo se nezdržel hlasování.

SoKOLOV5K§



Boí| 4) Ostat4í. závěr
Nic

V Bř"ezové dne l7. 6 2a2l

av Bouda

předseda správní rady
Ing. lvana
řeclitelka

Miroslav Bouda

§ l'. *§§.!11l,i i}§:|,.1



prezenční listina ze zasedání správní radv MAs sokolovsko o.p.s.

17. června 202l od 13:00 hodin

Multifunkční centrum Březová

Jméno a příjmení Funkce
///-Plpi§

Miroslav Bouda Předseda správní rady JL
Jan Jaša Místopředseda správní rady H/
Dana Janurová Clen správní rady

/lful u-J
Anna klímová Clen správní rady ( ,rruvďll+
petr Beránek Clen správní rady ?\
Petr Janura Clen správní rady lU-rrr^rr^/rŮ-

!,

Ivana Jágriková Reditelka
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