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Výroční zpráva o činnosti MAS Sokolovsko o.p.s. 

Zpráva se podává za období roku 2006 a za rok 2007 do data konání VH. 
První valná hromada MAS Sokolovsko se uskutečnila 5.4.2006, na které došlo k odsouhlasení 
zakládací smlouvy a následnému návrhu zápisu do obchodního rejstříku.  Obchodní rejstřík 
návrh tehdy odmítl. V červnu 2006 byla svolána další VH, kde celý administrativní koloběh 
probíhal od začátku. Ani druhý návrh na zápis do OR nebyl úspěšný. Úspěšný byl až třetí 
pokus, kdy 14. září 2006 došlo k zápisu MAS Sokolovsko do OR.

Na základě zápisu byly podniknuty nezbytné administrativní úkony – založení bankovního 
účtu u Komerční banky,  uzavření  smlouvy o vedení účetnictví  s firmou AT-Konzult  s.r.o. 
Habartov  a  jiné  záležitosti  k provozu  společnosti.  Byly  rozeslány  předpisy  majetkových 
vkladů všem zakladatelům. 

Správní rada se schází za 1 až 2 měsíce na MÚ v Březová, kde projednává a schvaluje úkony 
související s činností MAS Sokolovsko. 

SR zvolila 23.11.06 Ing. Miroslava Makovičku na funkci manažera MAS. 

Vychází občasný zpravodaj (zatím 3x), který informuje zakladatele o fungování společnosti. 

Prostřednictvím Mikroregionu Sokolov – východ byla podána neúspěšně žádost na dotaci o 
tzv. Osvojení, ze kterého se zpracovávaly a implementovali strategie rozvoje MAS. Protože 
SR jako prioritu vidí získání velkého Leaderu a  existence strategie rozvoje je nezbytnou 
podmínkou  pro  jeho  získání,  rozhodla  SR  o  zadání  zakázky  na  její  zpracování 
z prostředků  MAS.  Zpracovatelem  a  facilitátorem  zpracován  strategie  byla  správní  radou 
schválená firma ABRI, s. r. o., která v souvislosti se zpracováním rozvojové strategie MAS 
Sokolovsko  uspořádala  6  workshopů,  jichž  se  zúčastnilo  na  25  osobností  z regionu 
podporujících  rozvoj  venkova  na  Sokolovsku.  Cílem těchto  workshopů bylo  vypracování 
obsahu rozvojové strategie a zajistit  dostatečný okruh aktivních spolupracovníků pro další 
kroky fungování MAS. Tyto cíle byly beze zbytku naplněny. Vize a priority strategie byly 
schválené SR dne 25.1.07.

Jmenování členů komisí a výborů MAS Sokolovsko o. p. s. 
Pracovní tým pro strategii  MAS projednal a SR schválila 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
- MVDr. Jan Kubát – podnikatel

Výběrová komise:
- Ingeborg Gburová (místostarostka, Staré Sedlo) – samospráva 
- Ivo Zemek (starosta Habartova) – samospráva



Leader

- Břetislav Slánský (OSVČ, Chlum sv. Maří) – podnikatel
- Pan Majkov (farář z Lokte) – NNO
- Stanislava Slunčíková – NNO 

Na  svém  zasedání  dne  6.3.07  SR  dále  schválila  statut  MAS  Sokolovsko  o.p.s. Dalším 
správní radou schváleným dokumentem je předpis pro zadávání zakázek malého rozsahu. 
V letošním  roce  byla  podána  žádost  o  poskytnutí  příspěvku z prostředků  rozpočtu 
Karlovarského  kraje  do  programu  obnovy  venkova  „POV“,  která  byla  úspěšná.  MAS 
Sokolovsko  získala  z tohoto  programu  225.000  Kč  na  realizaci  projektu „Integrované 
řešení zapojení církevních památek do produktu cestovního ruchu“. 
Dále byla podána žádost o dotaci na vytvoření propagačních materiálů pro MAS z grantu 
KK
Další podaná žádost o dotaci, tentokrát z Norských fondů, se týká přípravy projektu, který 
je  založen  na zrestaurování  soch,  obnově drobné architektury  v krajině (boží  muka,  kříže 
atd.), repliky kašen a soch. 

V přípravné  fázi  se  nachází  zpracování  webových  stránek  MAS.  Správní  rada  na  svém 
zasedání doporučila a následně schválila k zpracování stránek Studio OKO – Jana Bobrova. 

Bylo zhotoveno a odsouhlaseno logo MAS. 

SR stanovila postup při 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. 

6.3.07 schválila  SR zásadní princip na financování činnosti  MAS:  Za získání  dotace se 
bude příjemci účtovat částka ve výši 5% z dotace.

Byla projednána kladně žádost TJ Chum Svaté Maří o vystoupení.

Novými člena MAS se v letošním roce staly AT Konzult s. r. o. (firma vedoucí účetnictví 
MAS), KČT odbor Krušné Hory, Tradiční řemesla Bernard o. s. a Nadace Renesance 21, obec 
Kačerov a dále přihlášku podal a.s. Stasis – ZBA z Horního Slavkova.
Dále byly podepsány partnerské smlouvy, které nezakládají členství, s dobrovolníky panem 
Břetislave Slánským - podnikatelem, farář Majkovem z Lokte a MVDr. Jan Kubát.

MAS se stala v letošním roce členem Národní sítě pro rozvoj venkova, která sdružuje MAS 
z ČR. Ing. Makovička se v dubnu zúčastnil zakládací schůze a za KK se stal náhradníkem 
představenstva. 

V dalším období se SR chce zaměřovat i nadále na snahu získat velký Leader a na získávání 
dalších prostředků pro rozvoj venkova z dalších dotací.

Na Březové dne 31.5.07 Miroslav Bouda, předseda SR


