MAS Sokolovsko o.p.s.
Výroční zpráva za rok 2015

Zpracovala: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka MAS
Výroční zprávu za OPS schválila dne 14.6.2016 Správní rada MAS.
Výroční zprávu za organizační složku MAS schválila dne 16.6.2016 Valná hromada partnerů.
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1. Charakteristika společnosti
Název společnosti:
Právní forma:
Identifikační číslo:
Sídlo:
Telefon:
Statutární zástupce:
Předseda správní rady:

MAS Sokolovsko o.p.s.
obecně prospěšná společnost
279 62 008
náměstí Míru 230, 356 01 Březová
+420 739 011 869
Ing. Ivana Jágriková – ředitelka
Miroslav Bouda – předseda správní rady

Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou podpisem dne 26. 1. 2009, která byla
zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Plzni, do
oddílu O, vložky 103.
Území MAS Sokolovsko o.p.s. se v období roku 2015 nezměnilo, zasahuje do 34 obcí okresu
Sokolov a 3 obcí okresu Karlovy Vary – viz násl. tabulka.
Tab. 1: Seznam obcí tvořících území MAS Sokolovsko k 31.12.2015
Poř. č.

Obec

Poř. č.

Obec

Poř. č.

Obec

Poř. č.

Obec

1.

Březová

12.

Staré Sedlo

23.

Šindelová

34.

Kynšperk nad Ohří

2.

Dolní Rychnov

13.

Šabina

24.

Bukovany

35.

Libavské Údolí

3.

Hory

14.

Vintířov

25.

Dasnice

36.

Rovná

4.

Chodov

15.

Bublava

26.

Chlum Sv. Maří

37.

Nová Ves

5.

Jenišov

16.

Dolní Nivy

27.

Josefov

6.
7.

Mírová

Jindřichovice
Kraslice

28.
29.

Krajková

Královské Poříčí

17.
18.

8.

Loket

19.

Oloví

30.

Habartov

9.

Lomnice

20.

Přebuz

31.

Kaceřov

10.

Nové Sedlo

21.

Rotava

32.

Horní Slavkov

11.

Sokolov

22.

Stříbrná

33.

Krásno

Svatava
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2. Orgány o.p.s. v r. 2015
2.1 Valná hromada zakladatelů
V roce 2015 nedošlo k žádné změně ve složení zakladatelů.
Tab. 2: Zakladatelé MAS v r. 2015

Přehled zakladatelů MAS v r. 2015
Mikroregion Sokolov – východ
Svazek měst a obcí Kraslicka
Město Horní Slavkov
Město Kynšperk nad Ohří
AGRI & KOMBINÁT Dolní Žandov s.r.o.
Jan Danko
Horský statek Abertamy s.r.o.
František Fara
Valná hromada se v roce 2015 sešla 23. června 2015. Zápis z jednání je ke stažení na
webových stránkách MAS.

2.2 Dozorčí rada
V roce 2015 došlo ke změně na pozici člena dozorčí rady, kdy pan J. Mandinec byl
rozhodnutím Valné hromady zakladatelů dne 23.6.2015 nahrazen paní Eliškou Tegerovou.
V průběhu roku 2015 pracovala dozorčí rada ve složení:
Předseda:
René Bolvari
Členové:
Josef Janura
J. Mandinec/Eliška Tegerová
Tab. 3: Funkční období členů dozorčí rady

Funkční období 2014-2017
R. Bolvari
J. Janura

Funkční období 2015-2018
E. Tegerová

Zasedání dozorčí rady se uskutečnilo 23. června 2015. Zápis z jednání je ke stažení na
webových stránkách MAS.

2.3 Správní rada
V průběhu roku 2015 pracovala správní rada ve složení:
Předseda:
Miroslav Bouda
Místopředseda:
Jan Jaša
Členové:
Mgr. Bohumír Zajíček
Ing. Petr Beránek
Dana Janurová
Anna Klímová
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V r. 2015 skončilo 3leté funkční období Miroslavu Boudovi a Anně Klímové. Oba byli
rozhodnutím Valné hromady zakladatelů dne 23.6.2015 opakovaně zvoleni do správní rady.
Tab. 4: Funkční období členů správní rady

Funkční období 2015-2018
M. Bouda
A. Klímová

Funkční období 2014-2017
Mgr. B. Zajíček
Ing. P. Beránek

Funkční období 2013-2016
J. Jaša
D. Janurová

Správní rada zasedala v roce 2015 celkem 5x, a to ve dnech: 6. ledna, 7. dubna, 23. června,
17. července a 7. října. Zápisy z jednání jsou ke stažení na webových stránkách MAS.

3. Personální zajištění o.p.s. v r. 2015
Hlavní manažer SCLLD Ing. Ivana Jágriková.
Projektová manažerka Ing. Markéta Hendrichová.
Projektová manažerka Mgr. Zuzana Odvody.
Administrativní pracovník Eliška Tegerová (1/2015), Ing. Sandra Linhová (2-10/2015).
Manažer území MAS Ing. Eva Slámová.
V průběhu roku byly uzavírány krátkodobé Dohody o pracovní činnosti a Dohody o provedení
práce dle potřeb jednotlivých realizovaných projektů.
Podrobné kontakty na pracovníky MAS jsou k dispozici na nových webových stránkách
organizace http://mas-sokolovsko.eu.
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4. Přehled dotovaných projektů podaných/realizovaných/ukončených
v roce 2015
4.1 Strategický plán Leader MAS Sokolovsko na období 2007-2013 (SPL)
Dne 24. 7. 2009 byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace na vykonávání projektu
Strategický plán Leader MAS Sokolovsko, čímž bylo umožněno vyhlašování výzev MAS. Tento
projekt skončil dne 31. 12. 2015 závěrečným vyhodnocením a vypracováním evaluace celého
projektu.
V rámci SPL byly vyhlašovány výzvy do 7 fichí lišících se svým obsahovým zaměřením:
Fiche 1: Obnova a rozvoj kvality života na venkově
Fiche 2: Občanská vybavenost a služby na území MAS Sokolovsko
Fiche 3: Kulturní dědictví a tradice našeho venkova
Fiche 4: Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Fiche 5: Rozvoj drobného podnikání
Fiche 6: Vzdělávání a šíření informací na venkově
Fiche 7: Rozvoj venkovské turistiky
V těchto fichích bylo vyhlášeno celkem 8 výzev, v nichž bylo přijato 161 žádostí o dotaci, z nich
bylo 105 doporučeno k získání dotace. Úspěšně bylo ukončeno a proplaceno 97 projektů
v celkové hodnotě více než 90 mil. Kč.
Tab. 5: Čerpání dotací v rámci SPL 2009-2015
% z rozpočtu
% z rozpočtu
Fiche
(dle platného SPL)
(stav k 30.6.2015)
PLÁN
SKUTEČNOST

Ks

Kč

Fiche 1

30 %

34,97 %

48

52 594 006,00

Fiche 2

30 %

37,56 %

57

55 846 578,00

Fiche 3

21 %

9,91 %

24

26 391 468,00

Fiche 4

5%

3,70 %

7

6 445 302,00

Fiche 5

10 %

8,80 %

19

11 389 290,00

Fiche 6

2%

0,85 %

3

1 288 139,00

Fiche 7

2%

4,21 %

3

4 338 000,00

100 %

100,00 %

161

158 292 783,00

CELKEM
Fiche

Podané žádosti na MAS

Schválené žádosti na SZIF

Proplacené projekty

Ks

Kč

Ks

Kč

Fiche 1

32

36 073 814,00

32

32 714 639,00

Fiche 2

38

38 741 831,00

36

35 264 269,00

Fiche 3

11

10 225 236,00

10

8 279 307,00

Fiche 4

5

3 816 582,00

3

2 527 236,00

Fiche 5

14

9 078 714,00

11

6 193 661,00

Fiche 6

2

876 639,00

2

829 198,00

Fiche 7

3

4 338 000,00

3

4 303 497,00

105

103 150 816,00

97

90 111 807,00

CELKEM
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Cílem MAS Sokolovsko bylo podpořit všechny 3 sektory zapojené do fungování MAS, tj. sektor
veřejný, podnikatelský a neziskový. Fiche 1 a 2 byly v podstatě určené jen pro veřejný sektor.
Naopak fiche 4, 5 a 6 byly směřovány na podnikatelské subjekty. Do fichí 3 a 7 se
předpokládalo zapojení především neziskového sektoru.
Tab. 6: Čerpání alokace SPL z pohledu sektorů (v Kč)
Výzva č.

Schválená dotace od SZIF celkem

Veřejný sektor

NNO vč. příspěvkových organizací

Podnikatelé

1

20 965 867,00

18 109 876,00

2 155 799,00

700 192,00

2

19 060 715,00

16 387 591,00

1 738 924,00

934 200,00

3

1 175 400,00

382 500,00

0,00

792 900,00

4

10 816 432,00

8 019 485,00

2 796 947,00

0,00

5

12 836 205,00

9 352 352,00

0,00

3 483 853,00

6

22 100 950,00

13 549 284,00

4 124 518,00

4 427 148,00

7

14 180 227,00

8 553 172,00

1 270 052,00

4 357 003,00

8

2 015 020,00

643 006,00

1 372 014,00

0,00

CELKEM

103 150 816,00

74 997 266,00

13 458 254,00

14 695 296,00

Z celkového objemu více než 103 mil. Kč, které byly SZIFem na projekty schválené ve výzvách
MAS Sokolovsko, bylo určeno 72,7 % na projekty podané veřejným sektorem, 13 % na
projekty neziskového sektoru (s ohledem na obsah projektů započítáváme zde i příspěvkové
organizace obcí) a 14,3 % na projekty podnikatelů.
Graf 1: Schválená dotace na projekty v rámci SPL MAS Sokolovsko

Projekt se aktuálně nachází v době 5leté udržitelnosti. Podrobná evaluace celého projektu
Strategický plán Leader vč. výsledků šetření mezi příjemci apod. je ke stažení na webu MAS:
http://mas-sokolovsko.eu/wp-content/uploads/2014/07/Ex-post-evaluace-SPL-MASSokolovsko.pdf.
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4.2 Další realizované projekty v průběhu roku 2015
Řemeslo má zlaté dno
Tento projekt byl finančně podpořen Státním zemědělským intervenčním fondem Ústí nad
Labem. Výstupem projektu bylo vybudování dvou tzv. Klubů lidové tvořivosti (vybavení
center/dílen řemesel) na území MAS Sokolovsko a realizace série kurzů řemesel (zdarma pro
účastníky). Kromě MAS Sokolovsko o.p.s. se na projektu podílely další 2 české místní akční
skupiny a 1 německá. Jednalo se o projekt vzájemné spolupráce.
Projekt byl proplacen v 3/2013 a od té doby se nachází v období udržitelnosti, která bude
ukončena v r. 2016.

Propagační kampaň – Za krásami MAS Sokolovsko
Společnost MAS Sokolovsko v letech 2009-2010 realizovala projekt „Propagační kampaň – Za
krásami MAS Sokolovsko“, na který získala dotaci z Regionálního operačního programu
Severozápad. Vlastní realizace projektu vyvrcholila v roce 2010. Od té doby se projekt nachází
v období udržitelnosti, která skončí v r.
2016.
V rámci
realizace
projektu
vznikly
propagační letáky v češtině, angličtině,
němčině a ruštině o turistických
zajímavostech Sokolovska a propagační
videa, která jsou umístěna na serveru You
Tube a je možno je spustit i z internetových
stránek MAS
Sokolovsko.
V období
udržitelnosti
jsou
letáky
průběžně
doplňovány do infocenter na Sokolovsku.

Obnova reliktů po zaniklých obcích Slavkovského lesa
Projekt byl financovaný z oblasti podpory 2.1, programu ROP Severozápad. Realizace projektu
byla dokončena v roce 2012. Od začátku roku 2013 se projekt nachází v období udržitelnosti.
V rámci projektu vznikly Vyhledávací studie proveditelnosti, projektové dokumentace na
obnovu vybraných reliktů a informační
Bulletin o obnově reliktů. Pracovníci MAS se
v r. 2015 podíleli na komunikaci s partnery
projektu a řešili možnosti realizace obnovy
reliktů dle projektových dokumentací, které
jsou výstupy projektu. Probíhala také
jednání s Lesy ČR, s. p. ohledně opravy
vybraných reliktů z Programu 2020 Lesů ČR.
Dále probíhala jednání s Židovskou obcí
kvůli restituci pozemku, na kterém se
nachází jeden z reliktů. Manažer projektu se
také podílel na zpracování monitorovací
zprávy v době udržitelnosti.
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Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v Sokolovské
kotlině
V letech 2011 -2013 MAS Sokolovsko realizovala projekt financovaný z oblasti podpory 2.1,
programu ROP Severozápad. Předmětem projektu je financování pořízení dokumentace pro
územní a stavební řízení a dále
studie vedení cyklostezek a
napojení a studie proveditelnosti.
Od r. 2014 se projekt nachází
v období
udržitelnosti.
Ve
sledovaném období došlo ke
schůzce
subjektů
zainteresovaných na vybudování
naplánovaných
úseků
cyklostezek/cyklotras (relevantní
obce, Klub českých turistů,
dodavatel
projektových
dokumentací, partneři projektu,
zástupce Karlovarského kraje pro
cyklistickou dopravu, ad.).

Snadněji přes překážky k podnikání
MAS Sokolovsko v 12/2014 úspěšně ukončila realizaci projektu „Snadněji přes překážky
k podnikání“ dotovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (č. projektu
CZ.1.04/2.1.01/91.00060). Cílem projektu bylo zvýšit zaměstnatelnost nezaměstnaných osob
nebo osob ohrožených na trhu práce, přičemž v tomto projektu jsme se konkrétně zaměřili na
osoby pečující o dítě do 15 let věku a na uchazeče o zaměstnání déle než 5 měsíců v evidenci
Úřadu práce.
V roce 2015 proběhlo závěrečné vyúčtování projektu. Na projekt se nevztahuje udržitelnost.

Řemesla – od historie po nejmodernější techniky
Upoutat pozornost dětí k technickým
oborům měl za cíl projekt „Řemesla –
od historie po nejmodernější
techniky“,
financovaný
z OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost,
s celkovým
rozpočetem 1,5 mil. Kč při 100%
dotaci. Realizace probíhala v letech
2013-2014. Projektu se zúčastnilo
celkem 140 žáků z druhých stupňů
základních škol na území okresu
Sokolov.
V roce 2015 proběhlo závěrečné
vyúčtování projektu. Na projekt se
nevztahuje udržitelnost.
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Můj životní styl a zdraví
MAS Sokolovsko o.p.s. byla v r. 2015 partnerem zaměřeného na školní děti a jejich životní styl.
Příjemcem dotace byla regionální rozvojová a vzdělávací společnost ABRI, s.r.o., celková
dotace pro projekt činila více než mil. Kč, z toho pro část projektu realizovanou MAS
Sokolovsko o.p.s. téměř 2 mil. Kč. Projekt probíhal od 1.9.2014 do 31.7.2015.
Projekt reagoval na alarmující skutečnost, že 20-30 % dětí v ČR je postiženo nadváhou či
obezitou. Jeho aktivity byly tedy zaměřeny na vzdělávání o zdravém životním stylu
pro základní školy ve školním roce 2014/2015. Zapojilo se do něj celkem 25 základních škol z
celého kraje, ze všech tří okresů, přičemž byly preferovány malé školy do 65 žáků. Hlavní
cílovou skupinou byli tak žáci ZŠ, ovšem pro zajištění úspěšné implementace do vzdělávacího
procesu a do životního stylu dětí bylo nezbytné zapojit i pracovníky škol. Podpořeno bylo více
než 3.200 žáků a 66 dospělých v rámci semináře pro pedagogy na téma implementace výuky
dopravní
výchovy
do
běžného
vyučování,
semináře
pro
pedagogy
o kořenech zdraví a workshopů pro pracovníky školních jídelen.
Bylo realizováno 5 klíčových aktivit během 11 měsíců:
 Akci Pijte vodu z kohoutku, která motivovala k optimálnímu dennímu pitnému režimu s
dostatkem pitné vody.
 Program Radost z pohybu byl ukázkou moderní pohybové aktivity – zumby a také cviků
pro správné držení těla.
 Program Vím, co jím byl půldenní vzdělávací akcí s praktickými ukázkami přípravy
zdravé snídaně a svačinky, s povídáním o jídle z reklamy a dalšími zajímavými tématy
ohledně vhodného stravovacího režimu.
 Program Dopravní
výchova byl
povinnou aktivitou jako součást
výchovy ke zdraví na školách.
Jednalo se o půldenní zážitkovou
akci pro žáky včetně proškolení
pedagogů (viz foto).
Aktivita Vše
podstatné
o
životním
stylu čítala různé podaktivity, které
směřovaly i na pracovníky škol. Obsahovala
mj. tvorbu webových stránek na portálu
Karlovarského kraje http://zdravaskola.krkarlovarsky.cz/Stranky/default.aspx. Dále
byl uspořádán celodenní seminář pro pedagogy o kořenech zdraví a několik kuchařských
workshopů pro pracovníky školních jídelen. Vrcholem projektu byly nové výukové materiály
pro školy, a to Publikace o zdravém životním stylu pro II. stupeň ZŠ a Pracovní sešit dopravní
výchovy pro I. stupeň ZŠ.
Do konce roku 2015 proběhlo závěrečné vyúčtování projektu. Na projekt se nevztahuje
udržitelnost.
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Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje
V závěru roku 2014 byla místní akční skupinou Sokolovsko vypracována žádost o dotaci na
projekt partnerství, do něhož se zapojí 7 MAS z Plzeňského a Karlovarského kraje. Jeho cílem
bylo vytvořit metodiku pro zpracovávání monitoringu a evaluací strategií MAS. Tento projekt
měl celkový rozpočet 3,3 mil. Kč, přičemž každá ze zapojených 7 MAS z této částky mohla
vyčerpat max. 500.000 Kč. Míra dotace byla 100 % a byla financována v rámci Programu
rozvoje venkova, opatření IV.2.1.
Realizace projektu probíhala v období 9/2014-6/2015. MAS Sokolovsko v tomto projektu
působila jako tzv. koordinační MAS. Výstupy projektu jsou zveřejněny na webu MAS a byly
významnou podporou pro tvorbu strategie MAS na nové programové období. V r. 2015
proběhlo úspěšné závěrečné vyúčtování projektu. Na projekt se vztahuje 5letá udržitelnost.
Místní akční plány
V roce 2015 byly podány 3 projektové žádosti na projekty místních akčních plánů pro základní
a mateřské školy („MAP ORP Karlovy Vary“, „Místní akční plán ORP Sokolov“ a „Místní akční
plán ORP Kraslice“). Jedná se o projekty finančně podpořené z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání“. Projekty jsou součástí akce KLIMA (kultura učení, leadership,
inkluze, mentoring, aktivizační formy výuky) MŠMT. Cílem projektů je zlepšit kvalitu vzdělávání
v MŠ a ZŠ prostřednictvím spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních místních relevantních
aktérů ve vzdělávání. Výstupem projektů budou místní akční plány.
Před podáním žádostí o dotaci probíhala na územích realizace projektů jednání mezi možnými
žadateli o nositeli projektu. Vzhledem k tomu, že území MAS Sokolovsko zasahuje do 3 ORP,
bylo na těchto jednáních domluveno, že MAS bude nositelem všech 3 projektů.
Realizace těchto 3 projektů je naplánována na 1.4.2016 – 30.11.2017, způsob financování je
ex-ante dotace, celková výše dotace činí 100 %.
SanMaDu - Saint Marian’s Cult in Danube Region
Jedná se o partnerský projekt v rámci nadnárodní spolupráce. Dotačním programem je OP
DANUBE 2014 – 2020. Leadpartnerem projektu je MAS Sokolovsko. Hlavním tématem
projektu je Kulturní dědictví tzv. Svatomariánského kultu, jeho odkaz pro současnost a využití
pro rozvoj regionů. Cílem projektu je zachování, ochrana a další rozvoj nehmotného kulturního
dědictví v Dunajském regionu, oživení poutních míst, obnovování zvyků a tradic, transfer
křesťanských tradic – filozofických, kulturních a morálních hodnot do sekulární společnosti,
odkaz pro moderní dobu, podpora cestovního ruchu.
Projektová žádost byla podána na podzim 2015.
Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky
Jedná se o projekt v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko (2014-2020). Hlavním partnerem je město Eibenstock.
Další partneři projektu jsou ze Saska a z České republiky, jedním z partnerů s finančním
příspěvkem je MAS Sokolovsko. „Karlova stezka“ („Karlsroute“) spojuje pres Krušnohorský
hřeben města Aue a Karlovy Vary a zároveň i „Muldavskou cyklostezku“ (Mulderadweg) s
„Cyklostezkou Ohre“ (Egerradweg). V připravovaném projektu se jedná o pokračování Karlovy
stezky. V příp. schválení bude projekt zahájen přibližně v pol. r. 2016.
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5. Přehled dalších činností v roce 2015
5.1 Účast na zasedání pracovních skupin
MAS Sokolovsko je členem Krajské sítě Národní sítě MAS. Krajské sdružení se setkává přibližně
jednou za 3 měsíce - témata: informace o činnosti jednotlivých MAS KVK, vystoupení
představitelů kraje, pokrytí bílých míst, návrhy na spolupráci MAS.
Ing. Jágriková je náhradníkem zástupce Krajské sítě Karlovarského kraje na Výboru Národní
sítě MAS. Výbor zasedá 1x za měsíc a řeší především systémové záležitosti hnutí místních
akčních skupin v ČR.
Ředitelka MAS Sokolovsko Ing. Ivana Jágriková je zapojena do tzv. Pracovní skupiny Leader,
která se podílí především na tvorbě a připomínkování pravidel Programu rozvoje venkova,
opatření týkající se metody CLLD. Toto obnášelo pravidelnou účast na zasedání jednání
Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a Národní sítě MAS.
Projektová manažerka Ing. Hendrichová je členkou Pracovní skupiny vzdělávání, která se
zabývá zapojením místním akčních skupin do vzdělávacích aktivit obyvatel ČR. Ing.
Hendrichová pravidelně komunikuje se Zemědělskou univerzitou v Praze, se kterou MAS
Sokolovsko v r. 2014 uzavřela smlouvu o vzájemné spolupráci.
Manažerka území Ing. Eva Slámová je členskou Pracovní skupiny mezinárodní spolupráce,
která se zabývá spoluprací českých a zahraničních MAS. Ing. Slámová aktivně komunikuje se
zahraničními partnery MAS Sokolovsko, především se jedná o místní akční skupiny
z Bavorského a Saského pohraničí.
MAS Sokolovsko je dále zástupcem místních akčních skupin Karlovarského kraje v Pracovní
skupině pro tvorbu Krajského akčního plánu Karlovarského kraje.
5.2 Informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
MAS Sokolovsko vydává 2x ročně časopis Sokolovsko o zajímavostech na území MAS.
Dále vydává 2x ročně časopis Leader, který informuje o aktivitách a postupech MAS
Sokolovsko.
MAS Sokolovsko se podílela na vydání Bulletinu „Pojďte s námi do přírody!“, který obsahoval
cyklus přírodovědných akcí pro rok 2015.
Elektronické verze výše uvedených materiálů jsou k dispozici na webu MAS, záložka Časopisy.
MAS Sokolovsko má zřízené facebookové stránky, na kterých zveřejňuje informace o
aktivitách MAS.
V prosinci 2015 uspořádala MAS pod finanční záštitou Celostátní sítí pro venkov jednodenní
exkurzi do Německa, kdy součástí programu byla mj. návštěva míst dotovaných v rámci
metody Leader (muzeum Eriky Fuchs v Schwarzenbad a.d. Saale, muzeum Oberfränkische
Bauernhofmuseum v Klosnitz, návštěvnické centrum žita Rogg-In ve Weißenstadtu) a
přednáška Dr. Sauera o projektu spolupráce MAS v Bavorsku „Genussregion Oberfranken“.
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6. Organizační složka MAS
Dne 20. ledna 2015 byla ustavující Valnou hromadou partnerů schválena struktura organizační
složky MAS. Změna struktury byla nezbytným požadavkem kladeným na místní akční skupiny
v novém programovém období EU 2014-2020. Tato nová organizační struktura se promítla do
zakládací smlouvy, statutu a řady dalších dokumentů MAS.

Organizační složka MAS je tvořena 4 hlavními orgány:
1) Valná hromada partnerů MAS
Nejvyšší orgán organizační složky MAS je tvořen všemi partnery MAS, kteří mají rovné
hlasovací právo. K 31.12.2015 tvořilo Valnou hromadu partnerů 75 subjektů.
Seznam partnerů je zveřejněn
sokolovsko.eu/partneri/seznam/.

na

webových

stránkách

MAS:

http://mas-

Ustavující zasedání Valné hromady partnerů se uskutečnilo 20.1.2015, následně zasedal orgán
ještě dne 21.10.2015, kdy hlavním bodem programu bylo schválení 1. verze Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko 2014-2020. Zápis z jednání je ke
stažení na webových stránkách MAS.
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2) Programový výbor
Rozhodovací orgán organizační složky MAS představuje tzv. Programový výbor. Od 20.1.2015
pracoval programový výbor ve složení:
Předseda:
Členové:

Město Habartov – Ing. Petr Janura
Město Chodov – Patrik Pizinger
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje – Mgr. Stanislav Kříž
Srdce a čin, o.p.s. -Ing. Petr Beránek
Zachránci památek České republiky o.s. – Miroslav Dub
TJ Sokol Kraslice – Miloslav Poslední
SAD z.s. – Mgr. Bohumír Zajíček
František Fara (OSVČ)

Zasedání programového výboru se uskutečnilo 20.1.2015 a 2.9.2015. Zápisy z jednání jsou ke
stažení na webových stránkách MAS.
3) Výběrová komise
Výběrový orgán organizační složky MAS představuje tzv. Výběrová komise. Od ustavujícího
zasedání Valné hromady partnerů dne 20.1.2015 má tento orgán 20 členů:
Předseda:
Hartenberg o.s. - Bedřich Loos
Členové:
Obec Bukovany – Miroslav Stropek
Město Horní Slavkov – Alexandr Terek
Město Kraslice – Roman Kotilínek
Město Loket – Ing. Zdeněk Bednář
ept connector s.r.o. – Ing. Martina Pádrová a Ing. Tomáš Musil
PhDr. Pavel Čáslava (dobrovolník)
Irena Lechanová (OSVČ)
Sdružení podnikatelů Poohří, o.s. - Jan Jaša
František Bartoň (OSVČ)
Tradiční řemesla Bernard o.s. – Mgr. Hana Bašková
Ing. Vladimír Mikeš (dobrovolník)
Římskokatolická farnost Loket – ICDr. Jiří Majkov
Klub českých turistů Krušné hory z.s. – Ladislav Zoubek
Milan Hloušek (OSVČ)
Eva Burdová – dobrovolník
Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s. - RNDr. Miroslav Vidlák
Zasedání výběrové komise se uskutečnilo 20. ledna 2015. Zápis z jednání je ke stažení na
webových stránkách MAS.
4) Monitorovací výbor
Kontrolní orgán organizační složky MAS představuje tzv. Monitorovací výbor. Od ustavujícího
zasedání Valné hromady partnerů dne 20.1.2015 má tento orgán tyto 4 členy:
Předseda:
Obec Lomnice – DiS. Josef Janura
Členové:
AT Konzult, s.r.o. – Ing. Bc. Hana Hornová, MBA a Mgr. Bc. Jiří Belecha,
LL.M
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. – Ing. Pavel Bráborec
Správa pamětihodností s.r.o. – Miroslav Makovička
Funkční období je 3leté. Zasedání monitorovacího výboru se uskutečnilo 20. ledna 2015. Zápis
z jednání je ke stažení na webových stránkách MAS.
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7. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na
období 2014-2020 (tzv. SCLLD)
Hlavním úkolem MAS Sokolovsko v roce 2015 bylo dopracování SCLLD a na ní vázané žádosti o
schválení SCLLD ze strany jednotlivých řídících orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva zemědělství ČR.
První verze SCLLD byla schválena Valnou hromadou partnerů dne 21.10.2015 a dne
31.10.2015 byla podána žádost o schválení SCLLD prostřednictvím elektronického systému
MS2014+. Strategie musí být zkontrolována z hlediska kontroly formálních náležitostí a
přijatelnosti a následně z hlediska věcného hodnocení ze strany řídících orgánů výše
uvedených ministerstev. Schválení SCLLD je nezbytnou podmínkou pro to, aby MAS mohla
zahájit vyhlašování výzev v novém programovém období 2014-2020 (resp. 2016-2023).
SCLLD je v elektronické verzi k dispozici na webových stránkách MAS, kde je možné i její
stažení, příp. připomínkování. Jakékoli dotazy ke strategii je možné kdykoli klást na pracovníky
MAS.
Pro realizaci SCLLD ne povinné zřízení pozice tzv. vedoucího/hlavního manažera SCLLD, jímž
byla ustavující Valnou hromadou partnerů v r. 2015 jmenována Ing. Ivana Jágriková.
Předběžná alokace MAS Sokolovsko k 31.12.2015 na nové programové období EU činí:
Program rozvoje venkova ČR:

48.137,38 tis. Kč

Operační program Zaměstnanost:

23.452,00 tis. Kč

Integrovaný regionální operační program: 121.183,28 tis. Kč
CELKEM:

192.772,66 tis. Kč
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8. Zpráva o hospodaření
Účetní závěrka
MAS Sokolovsko o.p.s. vede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. a Vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů a Českých účetních standardů. Vedením účetnictví je pověřena
firma AT Konzult, s.r.o. se sídlem v Habartově.
V roce 2015 hospodařila MAS Sokolovsko o.p.s. s výsledkem hospodaření +103 tis. Kč.
Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, příloha č. 3 daňového přiznání a Audit jsou vč. Výroční zprávy
zveřejňovány ve Sbírce listin a jsou k dispozici i na webových stránkách MAS.
Stav vybraných položek rozvahy k 31.12.2015:
Dlouhodobý majetek
3.102 tis. Kč
Oprávky k dlouh. majetku
-6.626 tis. Kč
Pokladna
5 tis. Kč
Účty v bankách
1.693 tis. Kč
Pohledávky celkem
399 tis. Kč
---------------------------------------------------------------Dlouhodobé závazky celkem
0 tis. Kč
Krátkodobé závazky celkem
560 tis. Kč
---------------------------------------------------------------Aktiva = Pasiva ve výši
5.217 tis. Kč

Stav vybraných položek výsledovky k 31.12.2015:
Náklady celkem
5.321 tis. Kč
---------------------------------------------------------------Výnosy celkem
5.424 tis. Kč
---------------------------------------------------------------Výsledek hospodaření po zdanění
103 tis. Kč
Kladný výsledek hospodaření po zdanění doporučujeme organizaci převést do rezervního
fondu – položka rozvahy Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Dle § 19, odst. 3, Zákona 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech musí mít MAS
ověřenou účetní závěrku auditorem. Audit za rok 2015 zpracoval Ing. Jiří Makaj – viz
následující zpráva nezávislého auditora.
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