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Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s. ze den 25.1.2007

Dne 25.1.2007 se v zasedací  místnosti  městského  úřadu Březová uskutečnilo  společné 
zasedání správní a dozorčí rady MAS Sokolovsko OPS. 
Přítomni:  Ing.  Ivan  Stefan,  Miroslav  Bouda,  Mgr.  Bohumír  Zajíček,  Stanislava 
Slunčíková, Ing. Miroslav Makovička, 
Omluveni: Zdeněk Immer, Petr Volmut

Jednání zahájil ve 13.00 předseda správní rady pan Miroslav Bouda, starosta města Březová, 
který přivítal přítomné na půdě svého úřadu. 
Poté následovala  pracovní  část  rady,  když  M.  Bouda  konstatoval,  že  oba  orgány  jsou 
usnášeníschopné.

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 minulé schůze
3/ Projednání strategie MAS Sokolovsko o. p. s., projednání loga, projednání propagace
4/ Jmenování členů komisí a výborů MAS Sokolovsko o.p.s.
5/ Různé
6/ Závěr 

2/ Kontrola usnesení z minulé schůze:

Usnesení 5 z 18.10.06:  Správní rada pověřuje Ing. Makovičku účastnit  se na integračních 
schůzkách MAS KK, ukládá se manažerovi informovat na zasedáních správní rady o průběhu 
integračního procesu.

Plnění:  Proběhla  schůzka  s Ing.  Sušankou,  která  přispěla  k pochopení  procesu  zavádění 
metody Leader. V týdnu od 5. do 9.2. se na KK má uskutečnit další koordinační schůzka, kdy 
iniciativy chápe Dr. Sušanka. 

Usnesení 1 z 23.11.06: Předsedovi SR uloženo jednat dále s KK o poskytnutí dotace. 
Plnění:  Ze  strany  KK  poskytnuta  další  dotace,  tentokrát  ve  výši  100.000  Kč,  opět 
prostřednictvím Mikroregionu Sokolov – východ.
Usnesení splněno a dále vypuštěno ze sledování.

Usnesení 3 z 23.11.06:  Stran nabídek na vedení účetnictví SR rozhodla vyčkat ještě cca 14 
dnů, jestli nebudou další nabídky. Po té pověřuje předsedu k výběru nejvýhodnější nabídky a 
k uzavření smlouvy s vybranou firmou.
Zajištěna ještě nabídka společnosti AT Konzult s.r.o. z Habartova, která podala srovnatelnou 
nabídku s chebskou firmou – 2.900,- Kč měsíčně, současně zaručuje odbornost – člen komory 
účetních a člen komory daňových poradců, úzce spolupracuje se zkušeným auditorem a má 
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potenciál dalšího růstu. Vzhledem k tomu, že tato firma je blíže, je z území MAS (podmínka 
Leader), byla pro další spolupráci vybrána tato firma.

3/ Projednání  strategie  MAS  Sokolovsko  o.  p.  s.,  projednání  loga,  projednání 
propagace

Dne 23.1.07 byl  v pracovním týmu zpracován  návrh  Strategie  MAS. Strategie  bude  ještě 
oponována  panem  Slánským  a  bude  doplňována  o  další  projekty  především  z oblasti 
podnikatelů  a  neziskových  organizací.  Poradenská  firma  dále  dopracuje  statut  MAS, 
vypracují se pravidla pro udělování dotací, bude zpracována žádost včetně kultivace cca 10 
projektů. SR se seznámila s vizí a prioritami MAS.
Usnesení  1:  Správní  rada  MAS  souhlasí  s vizí  a  prioritami.  Definitivní  projednání  bude 
provedeno ve SR po předložení konečné verze strategie.

V souvislosti  se  zpracováním  strategie  vyvstala  otázka  efektivní  komunikace  s regionem. 
Ukazuje se, že tato nebude možná bez zřízení vlastních webových stránek. Taktéž pracovní 
skupina pro strategii doporučuje webovou presentaci MAS zhotovit. 
Usnesení  2:  Správní  rada  MAS  uvolňuje  částku  30.000  Kč  včetně  DPH  pro  vytvoření 
internetové prezentace MAS, ukládá předsedovi a manažerovi provést výběr firmy a podepsat 
příslušnou smlouvu. Internetové stránky musí umožňovat správci vkládat a mazat aktuality a 
vkládat doklady. Na stránkách budou odkazy na členy MAS.

Komunikace s regionem
V souvislosti  s přípravou  a  realizací  strategie  MAS  je  nezbytné  pravidelně  komunikovat 
s regionem. To konkrétně znamená komunikovat s obcemi a částečně i neziskovkami přímo 
emailem,  s podnikateli  pomocí  informací,  inzerátů,  výzev  apod.  prostřednictvím  úředních 
desek a zpravodajů obcí. V současné době se některé kontaktované subjekty tváří, že budou 
za zveřejňování informací požadovat finanční úhradu. 
Usnesení  3:  Správní  rada  MAS  pověřuje  manažera  určovat  znění  veškeré  zveřejňované 
korespondence s regionem. Je též oprávněn jednat s obcemi a jejich organizacemi a požadovat 
bezplatné zveřejňování materiálů MAS.

Logo
Byl předložen návrh loga a vysvětlena jeho symbolika.
Usnesení 4: Správní rada souhlasí s předloženým návrhem.

Princip VENKOV
Usnesení 5:  SR se seznámila s principem VENKOV, oceňuje inovativnost tohoto návrhu a 
souhlasí, aby se soulad projektu s tímto principem stal jedním s výběrových kriterií při výběru 
projektů.

4/ Jmenování členů komisí a výborů MAS Sokolovsko o.p.s.
Pracovní  tým pro  strategii  MAS projednal  a  navrhl  SR  pracovní  výbory  (komise)  MAS 
v tomto složení: 
Programový výbor

- Miroslava Holubová - samospráva
- Ing. Vladimír Mikeš (zástupce obce Jindřichovice) - samospráva
- Jan Jaša (zástupce Sdružení podnikatelů Poohří) – NNO
- Bedřich Loos (Nadace 21, Hartenberg) – NNO
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- MVDr. Jan Kubát - podnikatel

Výběrová komise
- Ingeborg Gburová (místostarosta, Staré Sedlo) - samospráva
- Ivo Zemek (starosta Habartova) – samospráva
- Břetislav Slánský (OSVČ, Chlum sv. Maří) – podnikatelé
- pan Majkov (farář z Lokte) – NNO
- Stanislava Slunčíková – NNO

Sekretariát (sloučeno s monitorovacím výborem)
Bude řešeno na příštím zasedání SR

Usnesení 6: Správní rada MAS souhlasí se složením komisí, jak výše uvedeno. 

5/ Různé 

- Informace o výběru majetkových vkladů
K 31.12.06  bylo  na  účtě  MAS  339.685,46  Kč,  to  jsou  cca  3/5  objemu.  Problémy  mají 
sdružení obcí, kde je nejdříve nutné vybrat peníze od jednotlivých členských obcí. V současné 
době např. Mikoregionu Sokolov – východ chybí příspěvek již jen od Nového Sedla a může 
splnit svou povinnost.

- Integrované projekty
V současné době probíhá termín pro podávání žádostí o dotace do programu POV. Dotační 
titul 5 je určen mikroregionům a MAS na přípravu tzv. integrovaných projektů, tj. projektů, 
které  řeší  danou  problematiku  v  širších  souvislostech  věcných  nebo  územních.  Náměty 
možných témat předběžných studií proveditelnosti:
Integrovaný marketing  památek  a významných kulturních  akcí –  podchycení  významných 
masových  kulturních  akcí  v regionu  s cílem  vytvoření  systému  jejich  časové  koordinace, 
vzájemné propagace a využití pro rozvoj kulturního a společenského života a pro rozvoj CR, 
systém interaktivních panelů pro propagaci a informovanost o památkách.
Integrované řešení zapojení církevních památek do produktu cestovního ruchu
V regionu se nachází řada církevních památek od křížků po významné kostely, které volají po 
rekonstrukci a využití. Projekt řeší obnovu těchto památek, jejich zapojení do produktu CR 
včetně propagace a přístupu. Projekt též řeší  využití  památek  pro rozvoj  společenského a 
kulturního života v obcích.
Integrovaná komunitní centra
Venkovský prostor  trpí  nedostatkem vhodných a  důstojných prostor  pro rozvoj  spolkové, 
kulturní, společenské a vzdělávací činnosti. V obcích se nacházejí kulturní domy, případně 
školy  a  jiné  objekty,  které  svým  stavebním  staveb  a  nevybaveností  nemohou  těmto 
požadavkům stačit. Projekt řeší renovaci či adaptaci těchto objektů napříč regionem tak, aby 
byly splněny požadavky jednotlivých obcí stejně jako aby byla aktivita obcí koordinována 
s cílem efektivního využití kapacit a prostředků.
Usnesení  7:  Správní  rada  MAS  souhlasí  se  záměrem  požádat  KK  o  dotaci  z POV  na 
vypracování předběžné SP na Integrované řešení zapojení církevních památek do produktu 
cestovního ruchu a to ve výši 250.000 Kč a ukládá předsedovy zajisti vypracování a podání 
příslušné žádosti. SR souhlasí, aby studii za celkovou částku 300.000,- Kč včetně DPH, za 
předpokladu, že žádost o dotaci bude úspěšná, zhotovila ABRI s.r.o. Podmínkou pro zařazení 
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příslušné  církevní  památky  do  Integrovaného  řešení  bude  alikvotní  finanční  spoluúčast 
žadatele na 25% ceny studie.
Zdržela se S. Slunčíková

- Oddělený příjem pošty 
S rozvojem činnosti MAS požádán pan starosta Bouda o zajištění oddělené evidence doručené 
pošty MAS.
Usnesení  8:  Správní  rada  MAS  ukládá  předsedovi  zajistit  na  městském  úřadě  Březová 
oddělenou evidenci doručené pošty.

- Rozšiřování členské základny
MAS obdržela žádost o členství v MAS od obce Kaceřov a od a.s. Stasis - ZBA. 
Usnesení  6:  Správní  rada  MAS  souhlasí  s členstvím  těchto  subjekt  v MAS  a  pověřuje 
předsedu podepsat se subjekty partnerské smlouvy.

Dále diskutován způsob přijímání nových členů.
Usnesení 7: Správní rada MAS stanovila tento způsob přijímání nových členů

1. Uchazeč napíše žádost, motivační dopis.
2. Manažer  s uchazečem  žádost  projedná,  zjistí  důvody  žádosti,  vysvětlí  poslání 

MAS.
3. SR žádost projedná s komentářem manažera. 

- Žádost TJ Chlum Sv. Maří o vystoupení
Pan Immer požádal jménem sdružení o vystoupení  z MAS. Právně ale nelze odstoupit  od 
pozice zakladatele.
Usnesení  8:  Správní  rada  MAS projednala  žádost  TJ  a  rozhodla,  že  dále  nebude s tímto 
subjektem počítáno za člena.

- Další zasedání rady se uskuteční dne v březnu 07 na Březové.

Zapsal na Březové dne 25.1.2007 Ing. Miroslav Makovička

Miroslav Bouda
       Předseda správní rady
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