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Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s. ze dne 15.10.2007

Dne 15.10.2007 se v zasedací sále MÚ Sokolov uskutečnilo zasedání správní rady MAS 
Sokolovsko o.p.s.
Přítomni:  Ing.  Ivan  Stefan,  Miroslav  Bouda,  Stanislava  Slunčíková,  Ing.  Miroslav 
Makovička, Petr Volmut, Sabina Fialková, Mgr. Bohumír Zajíček
Hosté: 0
Omluveni: 0

Jednání  zahájil  v  17.00 předseda správní  rady pan Miroslav Bouda,  který konstatoval,  že 
správní rada je usnášeníschopná.

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. Projednání dosavadního průběhu realizace Leader ČR 2007 
3. Schválení projektů k dotaci v rámci Leader ČR 2007
4. Závěr 

2/ Projednání dosavadního průběhu realizace Leader ČR 2007 

Předseda  správní  rady  M.  Bouda  ocenil  dosavadní  úsilí  všech  zúčastněných  na  realizaci 
projektu, který probíhá ve velkém časovém stresu. Konstatoval, že zdržení vznikají především 
na úrovni Mze, které nedodržuje schválený harmonogram. Dosud nebyla podepsána dohoda a 
není k dispozici předpis pro zadávání zakázek. 

Usnesení 1: SR pověřuje manažera svazku urgovat splnění těchto bodů harmonogramu. Na 
Mze.

Manažer svazku Ing. M. Makovička informoval o dosavadním průběhu realizace projektu, 
V termínu 7.9. byla zveřejněna výzva k předkládání projektů a to formou vyvěšení na úřední 
desce obce Březová, na internetových stránkách MAS, výzva byla rozeslána na všechny obce 
z území MAS s žádostí o zveřejnění. Následující týden byl v místním tisku vydán inzerát.
Dne 14.9. se uskutečnila na MÚ Březová za hojné účasti zájemců z území MAS informační 
schůzka, kde byly vysvětleny podmínky dotace.
27.9. byl ukončen výběr projektů, kterých bylo podáno 7.
2.10.  se provedla administrativní  kontrola,  při  které  byl  vyřazen 1 projekt.  Uchazeči  byly 
vyzváni  k odstranění  nedostatků  žádostí  s termínem  do  5.10.,  ke  kterému  se  veškeré 
nedostatky odstranily. 
8.10. se sešla výběrová komise, která projekty obodovala a určila jejich pořadí.
9.10. se sešel programový výbor, který konstatoval, že všechny projekty odpovídají strategii 
MAS. Současně navrhl krátit poslední projekt do výše celkem poskytnuté dotace a také navrhl 
požádat o vyjím a financovat 6 projektů.
15.10. se uskutečnila VH MAS, která projednala průběh realizace a odsouhlasila navržený 
seznam projektů k financování.
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Usnesení 2: SR schvaluje dosavadní postup realizace projekt Leader ČR 2007.

3/ Schválení projektů k dotaci v rámci Leader ČR 2007

SR projednala seznam projektů navržených k dotaci v rámci programu Leader ČR 2007. 
Usnesení  3: SR  schvaluje  seznam  projektů  k dotaci  z programu  Leader  ČR  2007.  SR 
schvaluje krácení dotace pro projekt Mikroregionu Sokolov - východ o částku 3.428,00 Kč.

Veřejný a neziskový sektor
Reg.č. Název projektu Žadatel Konečný počet 

bodů
Výše dotace Zdůvodnění

3/2007 Výměna plynových 
kotlů za účelem 
ekonomického a 
ekologického zlepšení 

Oáza klidu o. p. 
s. 

260 230.454,00

Projekt 
odpovídá 
strategii a 
programu 

1/2007 Integrovaný 
informační systém a 
sociální zařízení pro 
pořádání kulturních 
akcí 

Josefov 235 385.762,40
Projekt 
odpovídá 
strategii a 
programu

4/2007 Centrum zábavy pro 
nejmenší „Sluníčko“

Habartov 

195
469.512,00

Projekt 
odpovídá 
strategii a 
programu

2/2007 Vybavení přírodního 
amfiteátru Pod skalou 
a společenské 
místnosti obce Šabina 

Šabina 

190

316.300,00
Projekt 
odpovídá 
strategii a 
programu

6/2007 Párty stan pro 
pořádání kulturních 
akcí

Mikroregion 
Sokolov-východ 

150

82 972,00
Projekt 
odpovídá 
strategii a 
programu, 
krácen do výše 
přiznané dotace.

Podnikatelský sektor 
Reg.č. Název projektu Žadatel Konečný počet 

bodů
Výše dotace Zdůvodnění

7/2007 Diverzifikace činností-
údržba komunálních 
komunikací  

Ivo Černohorský 

220

765.000,00
Projekt 
odpovídá 
strategii  a 
programu

4/ Závěr 

Další zasedání SR se uskuteční dle potřeby na Březové.

Zapsal v Sokolově dne 15.10.2007 Ing. Miroslav Makovička
Miroslav Bouda

       Předseda správní rady


