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Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s. ze dne 4.7.2008

Dne 4.7.2008  se  v zasedací  místnosti  MÚ Březová  uskutečnilo  zasedání  správní  rady 
MAS Sokolovsko o.p.s.
Přítomni:  Ing.  Ivan  Stefan,  Miroslav  Bouda,  Stanislava  Slunčíková,  Ing.  Miroslav 
Makovička  (manažer),  Mgr.  Bohumír  Zajíček,  Lenka  Sidorjaková,  MSc.  Magdaléna 
Scholzová

Jednání  zahájil  v 13.00 předseda správní  rady pan Miroslav Bouda,  který konstatoval,  že 
správní  rada  je  usnášeníschopná.  Předseda především přivítal  nové členky správní  rady a 
popřál jim mnoho úspěchů v práci.

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 29.5.2008
3. Projednání výsledků valné hromady
4. Jmenování Komisí pro dohled nad zapojením žen, Zapojení mladých lidí a Zapojení 

zemědělců do činnosti MAS. 
5. Různé
6. Závěr 

2/ Kontrola usnesení 

Usnesení  5 z 22.4.2008:  SR ukládá předsedovi  projednat  se  zástupci  Mikroregionů jejich 
stanovisko k neplacení mimořádného příspěvku.
Dosud nerealizováno.

Usnesení 9 z 22.4.2008 a 9 z 29.5.08:  SR bere na vědomí dosavadní  kroky manažera při 
projednávání partnerství s MAS Český les, o.s. SR schvaluje koordinační pracovní skupinu za 
naší MAS ve složení M. Bouda, Ing. M. Makovička, St. Sluníčková a Bc. D. Hůrková. SR 
ukládá předsedovi uzavřít  se jmenovanými dohodu o provedení práce s úkolem dosáhnout 
podání  žádosti  o  dotaci  v podzimním  termínu.  SR  schvaluje  firmu  ABRI  jako  externí 
poradenskou  firmu  pro  řešení  úkolů  spojených  se  zajištěním  partnerství  a  dalších  úkolů 
spojených s projektem, předpokládaný finanční rozsah prací 40.000 Kč.
Průběžně plněno.

Usnesení 2 z 29.5.2008: Správní rada schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt s názvem: 
Propagační kampaň – Za krásami MAS Sokolovsko do ROP SZ, prioritní osy 4 Udržitelný 
rozvoj cestovního ruchu
Žádost byla včas podána

Usnesení  7  z 29.5.2008: SR  ukládá  manažerovi  zajistit  svolání  a  jednání  programového 
výboru a výběrové komise.
Jednání těchto výborů se uskuteční začátkem srpna.
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3/ Projednání výsledků valné hromady
VH se uskutečnila dne 10.6.08 v zasedací místnosti MÚ Sokolov.
Významným rozhodnutím VH bylo  schválení  ročních  příspěvků  do  rozpočtu  MAS.  Tyto 
příspěvky  budou  poskytovány  formou  daru  a  SR  ukládá  manažerovi  zajistit  administraci 
těchto darů s členy MAS.
Usnesení  1:  SR  ukládá  manažerovi  zajistit  komunikací  s členy  výběr  darů  pro  zajištění 
činnosti MAS.
 
 4/ Jmenování komisí
SR projednala záměr zajistit co neužší zapojení žen, mladých lidí a zemědělců do činnosti 
MAS. Za tímto účelem vytvořila komise, které se problematikou samostatně budou zabývat. 

1. Skupina ženy 
Jméno Telefonní kontakt E-mail

Hana Bašková 733 553 238 bernard.baskova@seznam.cz 
MSc. Magdaléna Scholzová 736 671 374 magda.scholzova@dop-hc.cz 
Lenka Skalická  721 708 840 l.e.n@seznam.cz 

2. Skupina zemědělci 
Jméno Telefonní kontakt E-mail

Lenka Skalická  721 708 840 l.e.n@seznam.cz 
Miroslav Makovička ml. 777 167 324 statek.bernard@seznam.cz 
Tomáš Fara  732 452 188 farisek@email.cz 

3. Skupina mladých
Jméno Telefonní kontakt E-mail

Tomáš Fara  732 452 188 farisek@email.cz 
Ester Krásová 602 656 630 krasova@mu-brezova.cz 
MSc. Magdaléna Scholzová 736 671 374 magda.scholzova@dop-hc.cz 

Usnesení 2: SR schvaluje složení komisí dle předchozí tabulky a ukládá manažerovi zajistit 
jejich  svolání  do  konce  měsíce  července  2008.  Dále  ukládá  manažerovi  po  projednání 
s komisemi doplnit statut MAS o tyto komise a návrh změny předložit na dalších jednáních 
SR

5/ Různé 
- SR  vzala  na  vědomí  informaci  o  úspěšnosti  žádosti  o  dotaci  z POV  na  studii  o 

zaniklých obcích Slavkovského lesa a způsobu její realizace.  Dále byla  projednána 
možnost podat o dotaci z POV 2. kolo na zpracování nové SPL pro období 2008-2013. 

Usnesení 3: SR ukládá manažerovi zajistit zpracování žádosti do POV 2. kolo.

6/ Závěr 

Další zasedání SR se uskuteční po prázdninách na MÚ Březová.
Zapsal v Sokolově dne 4.7.2008 Ing. Miroslav Makovička, manažer

Miroslav Bouda
       Předseda správní rady
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