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IČO:    279 62 008 
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111   NNNááázzzeeevvv   ppprrrooojjjeeekkktttuuu   aaa   zzzááákkklllaaadddnnnííí   iiinnnfffooorrrmmmaaaccceee   

11..11  NNáázzeevv  pprroojjeekkttuu      

„Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS“ 

 

11..22  HHllaavvnníí,,  ppřříípp..  vveeddlleejjššíí  ooppaattřřeenníí,,  nnaa  zzáákkllaadděě  kktteerrýýcchh  bbuuddee  pprroojjeekktt  rreeaalliizzoovváánn  

Hlavní opatření: III.2.1.1 Obnova a rozvoj obcí 

 

11..33  HHllaavvnníí  ppřřeeddmměětt  pprroojjeekkttuu  ssppoolluupprrááccee  

Hlavním předmětem projektu spolupráce je zlepšení vzhledu vybraných obcí v obou partnerských 

MAS, které poté budou prezentovány jako vzorové obce snažící se o rozvoj kvality života svých 

obyvatel a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci. 

 

11..44  ÚÚččaassttnnííccii  ssppoolluupprrááccee  

KKoooorrddiinnaaččnníí  pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnaa    

Personální obsazení Koordinační pracovní skupiny: 

Předseda:  

 Miroslav Bouda – předseda správní rady MAS Sokolovsko, o. p. s. 

Členové:  

 Ing. Miroslav Makovička – manažer MAS Sokolovsko, o. p. s. 

 Stanislava Slunčíková – členka správní rady a výběrové komise MAS Sokolovsko, o. p. s. 

 Bc. Dagmar Hůrková – administrativní pracovnice sekretariátu MAS Sokolovsko, o. p. s. 

 Ing. Miroslav Rauch – člen výběrové komise MAS Český les, o.s. 

 Mgr. Hynek Říha – člen MAS Český les, o. s. 

 Ing. Marie Homolková – administrativní pracovnice MAS Český les, o. s. 

 JUDr. Jaroslav Kusý – manažer Svazku obcí Domažlicko, člena MAS Český les, o. s. 

Základní pravomoci Koordinační pracovní skupiny v rámci projektu jsou: 

 řízení a koordinace návrhu projektu 

 příprava návrhu Smlouvy o Spolupráci vč. stanovení konkrétních podmínek vztahů mezi 

zúčastněnými partnery 

 volba Koordinační MAS 

 rozvržení finanční alokace projektu Spolupráce 

 vymezení odpovědnosti všech zúčastněných partnerů v případě nejasností 

 rozhodování v případě vznesení námitek jednoho z partnerů projektu Spolupráce 

 projednávání a schvalování přistoupení, odstoupení či výměny partnera 
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KKoooorrddiinnaaččnníí  MMAASS    

Identifikační údaje: 

Název a právní forma: MAS Sokolovsko, o. p. s. 

IČ:    27962008 

Sídlo:    Nám. Míru 230, 357 61 Březová, okres Sokolov 

Statutární zástupce:  Miroslav Bouda, předseda správní rady MAS 

Kontaktní osoba:  Ing. Miroslav Makovička, manažer MAS 

Telefon:   352 466 066, 603 322 411 

E-mail:   mas-sokolovsko@volny.cz 

WWW:   http://mas-sokolovsko.eu 

Podíl na přípravě a realizaci projektu 

KMAS má odpovědnost za projekt jako celek a představuje administrátora projektu Spolupráce. 

KMAS má především tyto povinnosti: 

 je zodpovědná za koordinaci realizace celého projektu  

 řídí, koordinuje a kontroluje činnost v rámci celého projektu Spolupráce, kontroluje 

dodržování závazků jednotlivých partnerů vyplývajících ze Smlouvy o Spolupráci, 

koordinuje průběh projektu 

 provádí administraci projektu Spolupráce 

 dohlíží nad plněním povinností vůči SZIF, poskytuje požadované informace, dokladuje 

svoji činnost a poskytuje dle Pravidel Programu rozvoje venkova ČR součinnost a 

dokumentaci vztahující se k projektu, a to po celou stanovenou dobu trvání závazku 

 předkládá k registraci Žádost o dotaci za všechny partnerské MAS 

 zajišťuje podpis Dohody na příslušném RO SZIF 

 předkládá Hlášení o změnách za celý projekt 

 koordinuje finanční toky projektu, za svoji část projektu předkládá Žádost o proplacení 

 zodpovídá za to, že výdaje vykázané partnery byly vynaloženy pro účely realizace projektu 

a že odpovídaly činnostem, které byly mezi partnery dohodnuty ve smlouvě 

 spolupracuje při kompletaci podkladů pro předložení Žádost o proplacení 

 zajišťuje vykazování údajů potřebných pro monitoring od realizace po dobu vázanosti 

projektu na účel 

 odpovídá za to, že bude dodržen účel projektu uvedený v žádosti o dotaci 

 uchovává doklady nebo jejich kopie týkající se realizovaného projektu, a to po dobu 

nejméně 10 let od předložení Žádosti o proplacení 

V rámci přípravy projektu se zástupci koordinační a partnerské MAS zúčastnili 3 společných 

pracovních schůzek (6. března, 7. srpna, 7 října 2008), na kterých došlo k projednání základních 

rysů partnerství, k určení členů koordinační pracovní skupiny a k uzavření předběžné Smlouvy o 

partnerství a spolupráci. V rámci samotné KMAS pak během přípravy došlo k projednání obsahu 

partnerství na letošním 3. workshopu (14. října 2008).  
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KMAS dále byla odpovědná za zajištění zpracování projektové dokumentace projektu (tj. osnova 

projektu, Smlouva o národní Spolupráci) a koordinaci přípravy příloh a zpracování žádosti o 

dotaci. 

V rámci realizace projektu bude hlavním úkolem KMAS vybrat ve spolupráci s partnerskou 

MAS dodavatele techniky, materiálu a dodavatele služeb pro zajištění obnovy zeleně a veřejných 

prostranství ve vybraných obcích obou MAS. Současně bude potřeba koordinovat veškeré fyzické 

práce a finanční toky projektu. Nelze opomíjet ani aktivity vedoucí k dalšímu rozvoji vzájemného 

partnerství, tj. komunikace mezi partnery, tvorba návrhů nových partnerských projektů apod. 

 

PPaarrttnneerrsskkáá  MMAASS    

Identifikační údaje: 

Název a právní forma: MAS Český les, o. s. 

IČ:    26679973 

Sídlo:    Nám. Republiky 1, 348 02 Bor, okres Tachov 

Statutární zástupce:  František Čurka, předseda 

Kontaktní osoba:  Sylva Heidlerová, manažer MAS 

Telefon:   379 413 513, 602 168 171 

E-mail:   masceskyles@agakcent.cz 

WWW:   http://www.ceskyles.jz.cz 

Práva a povinnosti PMAS 

PMAS má odpovědnost vůči SZIF za realizaci své části projektu. PMAS má především tyto 

povinnosti: 

 provádí administraci své části projektu 

 za svojí část projektu dokladuje svou činnost a poskytuje požadované informace subjektům 

v souladu s Pravidly Programu rozvoje venkova ČR, zajišťuje součinnost a dokumentaci 

vztahující se k projektu, a to po celou stanovenou dobu trvání závazku 

 aktivně spolupracuje s KMAS a poskytuje KMAS veškeré požadované informace, 

dokladuje svoji činnost a zajišťuje součinnost a dokumentaci vztahující se k projektu 

 k podpisu Dohody zplnomocní zástupce KMAS 

 na každou změnu v projektu připraví Hlášení o změnách, které projedná s KMAS. KMAS 

odsouhlasí změny a předloží Hlášení o změnách na příslušný RO SZIF 

 zodpovídá za vynaložení prostředků své části projektu a nese odpovědnost za jakékoli 

nesrovnalosti ve výdajích, které vykázala 

 připravuje Žádost o proplacení za svoji část projektu, kterou po schválení KMAS předkládá 

na RO SZIF 

 zajišťuje vykazování údajů potřebných pro monitoring své části projektu od realizace po 

dobu vázanosti projektu na účel a tyto údaje poskytuje KMAS 
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 odpovídá za to, že bude dodržen účel její části projektu uvedený v žádosti a splní veškeré 

případné specifické podmínky po celou dobu trvání závazku 

 uchovává doklady nebo jejich kopie týkající se realizovaného projektu, a to po dobu 

nejméně 10 let od předložení Žádosti o proplacení a ty to doklady v případě vyžádání 

poskytuje KMAS 

 musí na žádost orgánů státní správy předložit dokumenty týkající se projektu Spolupráce ke 

kontrole 

 musí akceptovat rozhodnutí KMAS, které KMAS vynese v rámci svých pravomocí 

V rámci přípravy projektu se zástupci partnerské a koordinační MAS zúčastnili 3 společných 

pracovních schůzek (6. března, 7. srpna, 7 října 2008), na kterých došlo k projednání základních 

rysů partnerství a k uzavření předběžné Smlouvy o partnerství a spolupráci. V rámci samotné 

partnerské MAS pak během přípravy projektu došlo k projednání obsahu partnerství na semináři 

pořádaném pro členy a příznivce MAS (květen 2008). PMAS se podílela na přípravě příloh 

dokládaných za partnerskou MAS a také na definování základních rysů Smlouvy o národní 

Spolupráci a osnovy projektu. Jakožto zkušená MAS (a) realizovaný projekt přeshraniční 

spolupráce, b) vybraná MAS v rámci PRV IV.1.1 MAS) poskytovala KMAS organizační, 

informační a kontrolní pomoc při přípravě žádosti. 

V rámci realizace projektu bude hlavním úkolem PMAS spolupracovat s KMAS na výběru 

dodavatele techniky, materiálu a dodavatele služeb pro zajištění obnovy zeleně a veřejných 

prostranství ve vybraných obcích obou MAS. Konkrétně bude odpovědná za realizaci, finanční 

řízení a monitoring své části projektu.  

 

ZZpprraaccoovvaatteell  oossnnoovvyy  pprroojjeekkttuu    

Identifikační údaje 

Název a právní forma: ABRI, s. r. o. 

IČ:    61679763 

Sídlo:    Ul. Jednoty 1628, 356 01 Sokolov, okres Sokolov 

Statutární zástupce:  Linda Zemková, jednatel 

Kontaktní osoba:  Ing. Ivana Jágriková, projektový manažer 

Telefon:   352 466 056, 739 011 869 

E-mail:   abri.jagrikova@volny.cz 

WWW:   http://www.abri-dotace.cz 
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222   VVVýýýccchhhooozzzííí   sssiiitttuuuaaaccceee   aaa   zzzdddůůůvvvooodddnnněěěnnnííí   ppprrrooojjjeeekkktttuuu   
 

22..11  PPooppiiss  vvýýcchhoozzíí  ssiittuuaaccee  

Na kvalitu života na venkově má nezanedbatelný vliv celková obnova a rozvoj vesnic. Stávající 

stav řady vesnic je velmi špatný. Některé vesnice mají špatný stavebně-technický stav zástavby, 

neupravená veřejná prostranství, neudržovanou zeleň. Často v nich najdeme nevyužívané obytné i 

hospodářské budovy, nebo zanedbané a rozpadávající se stavby, které ztratily svůj účel. 

Připravenost vesnic pro novou obnovu a výstavbu je slabá. Mladí lidé nevidí v životě na vesnici 

svou budoucnost, a proto odcházejí do větších měst, což nadále zintenzivňuje dlouhodobou 

tendenci vylidňování malých vesnic. Proto je potřeba podporovat veškeré aktivity vedoucí 

k oživení a zatraktivnění života na venkově. Předkládaný projekt je bezpochyby jednou z nich. 

 

22..22  ZZppůůssoobb  nnaappllnněěnníí  ccííllůů  ooppaattřřeenníí  PPRRVV  

Hlavními cíli opatření/podopatření PRV jsou snahy o: 

- zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajišťujících vyšší atraktivitu 

venkovských oblastí 

- zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických 

aktivit 

Předkládaný projekt bude naplňovat oba cíle opatření PRV. První cíl, tj. aktivity vedoucí k vyšší 

atraktivitě venkovských oblastí bude naplněno pořízením techniky a nové zeleně, jejichž využití 

bezpochyby výrazně zvýší atraktivitu vybraných venkovských obcí pro místní občany i případné 

návštěvníky. Druhého cíle, tj. zlepšení kvality života na venkově, bude taktéž dosaženo obnovou 

zeleně a veřejných prostranství. Neboť upravený a příjemně esteticky vyřešený intravilán obcí 

přispěje k lepšímu pocitu z bydlení na vesnici a napomůže ke snížení vylidňování našeho venkova. 

Obecným cílem projektu Spolupráce je vytvoření dobrovolného funkčního partnerství a 

navázání vzájemné efektivní spolupráce zúčastněných místních akčních skupin v oblasti rozvoje 

venkovských oblastí, a to především dle platných podmínek Programu rozvoje venkova.  

 

22..33  PPooppiiss  kkoonnkkrrééttnníícchh  ccííllůů  pprroojjeekkttuu,,  kktteerréé  bbuuddoouu  ddoossaažžeennyy  pprroojjeekktteemm  SSppoolluupprrááccee  

aa  jjaakk  ppřřiissppěějjee  pprroojjeekktt  kk  ppllnněěnníí  ccííllůů  rroozzvvoojjoovvéé  ssttrraatteeggiiee  kkaažžddéé  ppaarrttnneerrsskkéé  MMAASS  

Základní cíle KMAS relevantní projektu „Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí 

partnerských MAS“ patří dle rozvojové strategie KMAS do Priority č. 1 Kvalita života na 

venkově. Jedná se o následující konkrétní cíle: 

- zvýšení estetické úrovně veřejných prostranství na území MAS 

- zlepšení kvality života ve venkovském prostoru na území MAS 
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V případě partnerské PMAS budou realizací projektu bude splněn cíl Priority č. 2 Růst kvality 

života na venkově. Jedná se o následující konkrétní cíl: „Zlepšit vybavení a vzhled vesnic a 

veřejných prostranství a posílit sounáležitost obyvatel s místním prostředím a dědictvím venkova“. 

Tyto cíle budou naplňovány prostřednictvím realizace předkládaného partnerského projektu, který 

spočívá právě ve zvyšování jak estetického vzhledu obcí, tak ve zlepšování kvality života v malých 

obcích. Obnovená zeleň a udržovaná veřejná prostranství ukážou zdejším obyvatelům, že život na 

malé vesnici může být do budoucna perspektivní. Vzhledem k tomu, že značná část obyvatel obou 

MAS byla na území uměle dosídlena po 2. světové válce (bývalé Sudety), přetrvává v mnohých 

z nás pocit vykořeněnosti a nesourodosti se zdejším územím. Upravená a vzhledově přátelská obec 

podpoří růst sounáležitosti zdejších obyvatel s územím. Současně toto povede k obecnému zlepšení 

image obcí v obou MAS. 

 

22..44  VVýýssttuuppyy,,  vvýýsslleeddkkyy  aa  ddooppaaddyy  pprroojjeekkttuu  

PPřřeeddppookkllááddaannéé  vvýýssttuuppyy::  

Výstupem projektu bude upravená a obnovená zeleň na v obcích Rudolec a Kamenice (integrované 

obce města Březová), v obci Krajková a v Petrovicích (část obce Újezd). Úpravy parku a sadové 

zeleně v obcích jsou koncipovány tak, aby došlo k obnově stávající zeleně a k dosadbě zeleně 

nové. V obcích Kamenice a Rudolec budou mj. upraveny stávající cestičky. Na území MAS 

Sokolovsko dojde k výsadbě nových 35 stromů a 200 keřů, na území MAS Český les bude nově 

vysazeno 8 stromů, 301 keřů, 40 trvalek a 200 ks cibulovin. 

V souvislosti s obnovou zeleně bude pochopitelně docházet ke vzniku vedlejších odpadů (listí, 

větve apod.). Pro jejich odklízení a také pro následnou údržbu zeleně bude pořízena odpovídající 

technika. Jedná se především o 4 traktůrky na sekání a mulčování trávy 1 malotraktor vč. 

příslušenství, dále o 1 motorovou pilu, 1 křovinořez, 1 plotostřih a 2 malé  motorové sekačky. 
 

PPřřeeddppookkllááddaannéé  vvýýsslleeddkkyy  aa  jjeejjiicchh  ppřříínnooss::  

Projekt pro příjemce podpory ze zapojené skupiny, tj. pro obyvatele obce Krajková a 

integrovaných obcí Rudolec a Kamenice, část obce Petrovice, potažmo i ostatní členské obce MAS 

Sokolovsko, o. p. s. a MAS Český les, o. s. zajistí obnovení veřejné obecní zeleně a pořízení 

techniky, která bude nezbytná pro zajištění budoucí údržby veřejných ploch a prostranství 

v obcích. Výsledkem těchto výstupů bude především pozitivní dopad na smýšlení místních 

obyvatel, jejichž kvalita života se bezpochyby zvýší tím, že budou žit v atraktivní obci 

s udržovanými zelenými plochami a parky. Dalším výsledkem bude snížení vylidňování 

relevantních obcí, neboť místní obyvatelé získají pocit, že žijí v obci, která se snaží pečovat o svůj 

vzhled a rozvoj a o zlepšování sounáležitosti místních s krajinou. Neopomenutelným výsledkem 

projektu bude obnovení 4 obcí, které poslouží do budoucna jako vzor pro ostatní členské obce 

MAS. Naší snahou je do budoucna pokračovat v rozvoji a obnově vzhledu našich členských obcí, 

podobný vzorový příklad bude výborným návodem a motivací. 



 
 

8/16 
 

Osnova projektu 

 

DDooppaaddyy  pprroojjeekkttuu::  

Realizace projektu přispěje ke zlepšení vzhledu všech zainteresovaných obcí. Bude tedy mít 

pozitivní dopad především na místní obyvatele, na případné návštěvníky těchto obcí a samozřejmě 

také na obyvatele zbývajících obcí partnerských MAS. Tento projekt je svou povahou pilotní, 

nenavazuje na žádný obdobný projekt realizovaný KMAS ani PMAS. Úpravy zeleně a veřejných 

prostranství jsou koncipována tak, aby odclonila pohled z návsi na navazující hospodářské objekty 

a aby bylo vytvořeno klidové místo k odpočinku. Pořízená technika k údržbě zeleně bude 

využívána min. po dobu 5 let po skončení projektu. Dopady na obnovu zeleně budeme moci 

sledovat po několik desítek let, což je běžná životnost pořízených stromů.  

Předkládaný projekt nebude mít žádný přímý vliv na konkurenceschopnost zdejších výrobků a 

služeb, ani na ekonomické prostředí území či místní produkci. Je však možno konstatovat, že obec, 

která pečuje o své prostředí bude lákavější pro nové podnikatele i pro případné nové obyvatele. 

Může tak potažmo dojít k nárůstu zaměstnanosti a podnikatelských příležitostí. 

Hlavní dopad projektu lze sledovat v oblasti kvality života, přírodních zdrojů a životního 

prostředí – viz výstupy a výsledky projektu. Výstupy a výsledky projektu budou rovnoměrně 

užívat všichni místní obyvatelé a případní návštěvníci, a to bez ohledu na věk, pohlaví, národnost 

či náboženské vyznání. Upravené cestičky umožní lepší přístup do zeleně občanům se zdravotním 

postižením a starším občanům, kteří se již nemohou bez problémů pohybovat po neupravených 

veřejných prostranstvích. Lze konstatovat, že projekt pozitivně ovlivní rovné příležitosti. 

 

22..55  NNáávvaazznnoosstt  nnaa  jjiinnéé  ssttrraatteeggiicckkéé  ddookkuummeennttyy  rroozzvvoojjee  úúzzeemmíí  aa  ddaallššíí  ppooddssttaattnnéé  

iinnffoorrmmaaccee  vvzzttaahhuujjííccíí  ssee  kk  ooddůůvvooddnněěnníí  ddůůlleežžiittoossttii  pprroojjeekkttuu  

Název dokumentu Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 

Strategický cíl Konkurenceschopnost (kapitola 1. Vize, soustava cílů a priorit a jejich vazby, str. 3 Strategické části PRKK) 

Prioritní osa Osa D: Kvalita života (str. 22 Strategické části PRKK) 

Opatření Opatření D4: Fyzická atraktivita sídel (str. 28 Strategické části PRKK) 

Anotace zdroje 
Dokument byl Zastupitelstvem Karlovarského kraje schválen 8.11. 2007. Dostupný je na www.kr-
karlovarsky.cz. Relevantní kapitoly Strateg. části PRKK: 2.4. Strana: 22, 28 

Název dokumentu Program rozvoje Plzeňského kraje 2007 - 2013 

Globální cíl Růst kvality života obyvatel (kapitola 3. Popis rozvojového programu, str. 23) 

Prioritní oblasti 

a) Oblast ochrany ŽP 

b) Oblast územního rozvoje 

c) Oblast venkova 

Opatření 

ad a) ochrana ŽP, omezování vlivů narušujících krajinu, udržení kulturní krajiny a provádění pozemkových 
úprav 

ad b) stabilizace sídelní infrastruktury 

ad c) obnova a rozvoj venkovských sídel, rozvoj komunikace a spolupráce venkova 

Anotace zdroje 
Dokument byl zpracován v období červen 2001 – duben 2002. Dostupný je na www.kr-plzensky.cz. 
Relevantní části: 3.1, 3.2, 3.4 na str. 22, 23, 24, 28 - 30 
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333   MMMíííssstttooo   aaa   čččaaasssooovvvýýý   rrrááámmmeeeccc   rrreeeaaalll iiizzzaaaccceee   ppprrrooojjjeeekkktttuuu   

33..11  MMííssttoo  rreeaalliizzaaccee  vvýýssttuuppuu  pprroojjeekkttuu  aa  ddaattuumm  rreeaalliizzaaccee  

 

MAS NUTS 2 Obec 
Počet obyvatel  
k 31. 12. 2007 

Koordinační – MAS 
Sokolovsko, o. p. s. 

Severozápad 
Kamenice (integrovaná 
obec města Březová) 

46 obyvatel 

(Březová 2.729 obyvatel vč. všech 
integrovaných obcí) 

Koordinační – MAS 
Sokolovsko, o. p. s. 

Severozápad 
Rudolec (integrovaná obec 

města Březová) 

161 obyvatel 

(Březová 2.729 obyvatel vč. všech 
integrovaných obcí) 

Koordinační – MAS 
Sokolovsko, o. p. s. 

Severozápad Krajková 897 obyvatel 

Partnerská – MAS Český 
les, o. s. 

Jihozápad Újezd 366 obyvatel 

 

Datum odevzdání žádosti je stanoveno na 10. 11. 2008. V případě úspěchu bude Dohoda o 

poskytnutí dotace podepsána v březnu 2009. Ihned poté bude zahájena samotná fyzická realizace 

projektu, tj. uskutečnění společného výběrového řízení. Současně dojde k pořízení materiálu 

(rostliny, substráty, chemikálie, pomocný materiál apod.) na obnovu zeleně. Práce spojené 

s úpravou zeleně a veřejných prostranství v obcích Krajková, Rudolec, Kamenice a Újezd budou 

částečně zajištěny pracovníky jednotlivých obcí, částečně externími  společnostmi.  

K obnově zeleně bude docházet s ohledem na potřeby jednotlivých rostlin (klidové zimní období), 

tj. především na jaře a na podzim 2009. Projekt bude ukončen v lednu 2010. Termín pro předložení 

žádosti o proplacení výdajů je odhadnut na 18. 1. 2010.  

 

Fáze projektu 

Časový harmonogram realizace projektu 
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Výběr dodavatelů            

Ošetření stromů, pořízení techniky            

Úprava parkových cestiček, terénů            

Výsadba keřů a stromů, jejich zajištění            

Přípravné práce na trávníku, úpravy 
terénu, výsev 

           

Kácení navržených dřevin, odvoz 
dřevní hmoty, štěpkování 

           

Dokončovací práce, předání děl, 
podpisy předávacích protokolů 

           

Vyúčtování projektu            
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33..22  MMííssttoo  ddooppaaddůů  pprroojjeekkttuu  aa  ddoobbaa  úúččiinnkkuu  pprroojjeekkttuu  

Přímý vliv bude mít projekt na území zúčastněných obcí, tj. oce Újezd, Krajková, Rudolec a 

Kamenice. Nepřímo však bude projektem ovlivněno celé území obou partnerských MAS, tj. MAS 

Sokolovsko, o. p. s. a MAS Český les, o. s., neboť v souvislosti s projektem dojde k rozvoji 

navázaného partnerství, které bezpochyby i do budoucna bude přispívat k rozvoji obou MAS.  

Dále výsledky projektu, tj. upravená zeleň a veřejná prostranství v zúčastněných obcích se stanou 

vzorovou ukázkou snahy zatraktivnit své území pro místní obyvatele i návštěvníky a snahy 

zkvalitnit život místních občanů.  

V rámci projektu dojde ke 3 typům základních způsobilých výdajů projektu, jedná se o: 

 výdaje na obnovu veřejných prostranství, pořízení venkovního mobiliáře – v rámci těchto 

výdajů dojde k např. k pořízení a instalaci laviček, odpadkových košů a kompostérů 

v relevantních obcích a dojde také k úpravě veřejných prostranství (např. úprava cestiček 

v parku) – lze předpokládat, že využitelnost pořízeného materiálu i upravených cestiček 

činí min. 5 let  

 výdaje na parkové úpravy, na nákup a výsadbu zeleně vč. zatravnění zastavěného území 

obce – obnovená zeleň vč. nově vysazených stromů a keřů bude mít životnost v závislosti 

na typu zeleně, tj. cibuloviny 1 až 2 roky, keře 5 až 10 let, stromy až několik desítek let 

 výdaje na nákup techniky pro údržbu zeleně vyjma ručního nářadí – pořízená technika má 

životnost min. 5 let, lze však očekávat, že při vhodné péči bude její využitelnost o několik 

let delší, tato technika současně přispěje k prodloužení udržitelnosti upraveného stavu 

obecní zeleně v relevantních obcích 

Závěrem lze konstatovat, že výstupy projektu budou mít pozitivní dopad na území min. po dobu 5 

let po skončení realizace projektu. 

 

444   FFFááázzzeee   ppprrrooojjjeeekkktttuuu   

44..11  PPřříípprraavvaa  pprroojjeekkttuu  ssppoolluupprrááccee  ((PPPPSS))  

Vzájemná přípravná jednání mezi zástupci MAS Sokolovsko a MAS Český les proběhla 

následovně: 

č. Datum konání Místo konání Přítomni 

1 6. března 2008 Klatovy 
Sylva Heidlerová – manažerka MAS Český les, o. s. 
Miroslav Makovička – manažer MAS Sokolovsko, o. p. s. 

2 7. srpna 2008 Královské Poříčí 

Sylva Heidlerová – manažerka MAS Český les, o. s. 
Miroslav Makovička – manažer MAS Sokolovsko, o. p. s. 
Vlastimil Hálek – AgAkcent, s. r. o. 
Ing. Ivan Stefan – místopředseda správní rady MAS Sokolovsko, o. p. s. 

3 7. října 2008 Obec Rybník 

František Čurka – předseda výkonné rady MAS Český les, o. s. 
Sylva Heidlerová – manažerka MAS Český les, o. s. 
Miroslav Makovička – manažer MAS Sokolovsko, o. p. s. 
Vlastimil Hálek – AgAkcent, s. r. o. 
Miroslav Bouda – předseda správní rady MAS Sokolovsko, o. p. s. 
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Osnova projektu 

Obsahem těchto pracovních jednání bylo dojednání postupu při uzavírání partnerství, rozdělení 

aktivit spojených s přípravou a podáním žádosti o dotaci. Byla dojednána idea společných aktivit. 

Dále byl stanoven harmonogram přípravných prací. Na těchto schůzkách došlo také k projednání 

dalších možných společných aktivit, např. v podobě možnosti propojení území obou MAS 

hippostezkami, o možnosti přípravy společné marketingové studie cestovního ruchu pro dotčené 

příhraniční oblasti obou MAS ad. 

V rámci přípravy projektu obě MAS komunitním způsobem projednaly předkládaný projekt. 

Vzhledem k velkému počtu zúčastněných osob nedáváme zde k dispozici přesný výčet osob. 

Součástí nepovinných příloh žádosti je prezenční listina a zápis z komunitního projednání projektu 

od obou zainteresovaných MAS. Tato jednání proběhla dne 19. května 2008  v obci Poběžovice 

(MAS Český les, o. s.) a dne 14. října 2008 v obci Královské Poříčí. 

Poměrně dlouhá doba na přípravu projektu a řada společných setkání vytvořila náklady v podobě 

osobních a cestovních nákladů v celkové výši 95.000 Kč. 

Zpracování dokumentace k projektu bylo v rukou pracovníků soukromé společnosti ABRI, s. r. 

o. (viz náklady na zpracování projektové dokumentace ve výši 20.000 Kč). Během přípravy 

projektu došlo k opakovanému setkání zástupců obou MAS se zpracovatelem dokumentace. 

Zpracovatel dokumentace bude zástupce žadatele, tj. MAS Sokolovsko doprovázet při odevzdání 

žádosti o dotaci na CP SZIF. 

Při přípravě projektu obě MAS využily služeb externích poradenských organizací a odborných 

poradců, a to především k projednání a sestavení jednotlivých rozpočtů obnovy zeleně, dále 

k projednání účetních náležitostí a ke konzultacím při vyhotovení Smlouvy o národní spolupráci.  

Tyto náklady jsou součástí rozpočtu ve výši 45.000 Kč. 

 

44..22  KKoooorrddiinnaaccee  pprroojjeekkttuu  ssppoolluupprrááccee  ((KKPPSS))  

Koordinace projektu bude zajišťována především pracovníky Koordinační pracovní skupiny. 

Její personální obsazení je k dispozici v kap. 1.4. Lze předpokládat, že společná jednání budou 

probíhat střídavě na území obou MAS. Na administraci a bezproblémovém průběhu projektu se 

budou dále podílet administrativní pracovníci obou MAS. 

Koordinace projektu si vyžádá náklady v podobě klasických kancelářských potřeb ve výši 7.000 

Kč pro obě MAS. Pro jednání bude muset být zajištěn vhodný prostor, příp. občerstvení, což se 

projevuje v nákladech v položce 016 Organizační náklady na koordinaci projektu ve výši 3.000 

Kč. Koordinace projektu bude vyvolávat samozřejmě také náklady v podobě mzdových výdajů a 

cestovních výdajů. Doba trvání projektu je odhadována na březen 2009 až leden 2010, tj. 11 

měsíců. Celkové náklady na koordinaci za toto období jsou za obě MAS stanoveny ve výši 

210.000 Kč. Je pravděpodobné, že během koordinace bude docházet k využívání poradenských a 

odborných služeb, a to např. při realizaci výběrového řízení na dodavatele techniky. Tyto náklady 

byly odhadnuty na 20.000 Kč za obě MAS celkem. 
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44..33  VVllaassttnníí  rreeaalliizzaaccee  pprroojjeekkttuu  ssppoolluupprrááccee  

Harmonogram realizace projektu je součástí kap. 3.1. Obnova zeleně a veřejných prostranství, 

bude řešena především prostřednictvím služeb externích dodavatelů. Následné udržovací práce 

budou pak zajišťovány pracovníky jednotlivých obcí.  

V rámci realizace projektu jsou očekávány náklady ve výši 282.178 Kč na obnovu veřejných 

prostranství. Jedná se o náklady vyvolané v souvislosti s koupí a instalací laviček a odpadkových 

košů. Dále o drobné stavební úpravy spojené s obnovou existujících, avšak zanedbaných 

parkových cestiček v obcích Rudolec a Kamenice. 

Dále proběhne samotná obnova zeleně a parkové úpravy. Bude pořízeno 43 nových stromů, více 

než 500 keřů, 200 ks cibulovin a několik desítek trvalek. Kromě nákupu zeleně vzniknou náklady 

v souvislosti s jejím zasazením (např. hloubení jamek, doprava na místo realizace apod.), dále 

náklady na zatravnění intravilánu obcí, náklady na chemické ošetření zeleně, hnojení apod. 

Celkové náklady na obnovu zeleně ve všech relevantních obcích budou činit 769.531 Kč. 

Pro realizaci projektu a především o péči o zeleň a veřejná prostranství v následujících letech obce 

plánují pořízení techniky (vyjma ručního nářadí). Jedná se především o traktůrky na sekání a 

mulčování trávy vč. příslušenství, dále o motorovou pilu, křovinořez, plotostřih a malé  motorové 

sekačky. Celkové náklady na pořízení techniky pro všechny 4 obce činí 1.730.500 Kč. 

 

44..44  NNáásslleeddnnéé  vvyyuužžiittíí  

Po skončení projektu budou jednotlivé obce, ve kterých bude projekt realizován, odpovědné za 

pokračování v péči a údržbě zeleně a veřejných prostranství. Náklady spojené s touto údržbou 

budou financovány z rozpočtů těchto obcí. 

Cílem tohoto projektu je pomocí vybraných obcí vytvořit jakýsi vzor pro ostatní obce obou MAS 

v oblasti péče a rozvoje intravilánu obcí, které pozitivně ovlivní kvalitu života místních obyvatel a 

zatraktivní území obou MAS. Ani jedna ze zapojených MAS dosud nerealizovala žádný obdobný 

projekt. Projekt je inovativní jak svou povahou, svým zaměřením, tak také způsobem přípravy a 

projednání (užita komunitní metoda, při které byli zapojeni lidé z veřejného, podnikatelského i 

neziskového sektoru) a způsobem financování (obnova členských obcí za finanční pomoci 

mateřské MAS). Pro obě MAS se jedná o naprosto první partnerský projekt. 

Samotná iniciativa partnerství mezi MAS Sokolovsko a MAS Český les bude pokračovat např. 

v podobě realizace dalších projektů. Zatím byly projednávány např. možnosti propojení území 

obou MAS hippostezkami, možnosti přípravy společné marketingové studie cestovního ruchu pro 

dotčené příhraniční oblasti obou MAS a následné společné využití výstupů této studie ad.  

Cíle partnerství budou nadále směřována do oblasti rozvoje kvality života, diverzifikace 

podnikatelských příležitostí, rozvoje cestovního ruchu a lidských zdrojů, do obnovy a budování 

technické a dopravní infrastruktury a především pak do rozvoje partnerství s jinými MAS z ČR a 

zahraničí. 
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555   TTTeeeccchhhnnniiiccckkkééé   řřřeeešššeeennnííí   ppprrrooojjjeeekkktttuuu   

Předmětem projektu není stavba. Z tohoto důvodu není relevantní žádná technická dokumentace 

ke stavebnímu řízení. 

V rámci projektu dojde především k obnově zeleně ve vybraných obcích partnerských MAS. Tato 

obnova zahrnuje např. pořízení nových stromů, keřů a cibulovin. Obec Krajková plánuje koupi 10 

nových stromů, jejich typy zatím nebyly určeny. V obcích Rudolec a Kamenice budou koupeny a 

zasazeny tyto nové stromy a keře. 

 

V obci Újezd, konkrétně v části obce Petrovice budou kromě 96 malých keřů, 205 velkých keřů, 40 

trvalek a 200 kusů cibulovin pořízeny stromy v následující struktuře a počtu: 

Většinu prací spojených s kácením, výsadbou nových stromů, zatravňováním apod. bude řešena 

prostřednictvím soukromých společností. Následující údržba obnovené zeleně, tj. především sekání 

trávy, hrabání a likvidace listí, prořez stromů apod. bude realizován pracovníky jednotlivých obcí.  

Pro realizaci a především následnou údržbu veřejných prostranství a obecní zeleně je nezbytné 

pořídit vhodnou techniku. V rámci projektu bude pro obec Újezd pořízen 1 travní traktůrek na 

sekání trávy vč. příslušenství. Přesná specifikace tohoto stroje není v době podání žádosti 

k dispozici. 

Pro obce Rudolec a Kamenice (integrované obce města Březová) bude pořízeno následující 

technické vybavení:  

č. druh botanicky druh česky počet 

listnaté stromy    ( 22 ks) 

1 Aesculus x  carnea jírovec červený 4 

2 Acer pseudoplatanus javor klen 6 

3 Acer platanoides Drummondii javor mleč   5 

4 Prunus cerasifera Nigra třešeň myrobalán 3 

5 Prunus kanzan třešeň sakura 4 

jehličnaté stromy     (3 ks) 

6 Sequoiadendron giganteum sekvojovec obrovský 3 

listnaté a jehličnaté keře   (200 ks) 

71 Taxus baccata tis červený 60 

8 Rhododendron hybr. penišník 120 

č. druh botanicky druh česky počet 

listnaté stromy    ( 22 ks) 

1 Tilia cordata lípa srdčitá 1 

2 Crataegus lavallei hloh Lavallův 1 

3 Alnus glutinosa Laciniata olše lepkavá 1 

4 Acer rubrum Red Sunset javor červený Red Sunset 1 

5 Acer rubrum Scanlon javor červený Scanlon 1 

6 Acer pseudoplatanus Brilliantisssimum javor klen Brilliantissimum 1 

7 Acer platanoides Schwedleri javor mléč Schwedleri 1 

8 Aesculus carnea Briotii jírovec pleťový Briotii 1 
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666   EEEkkkooonnnooommmiiiccckkkééé   iiinnnfffooorrrmmmaaaccceee   

66..11  SSoouuhhrrnnnnýý  rroozzppooččeett  pprroojjeekkttuu  

Koordinační ani partnerská MAS nejsou plátci daně z přidané hodnoty, tzn. že všechny 

relevantní částky uváděné v tomto dokumentu jsou uváděny včetně DPH. MAS se nebudou podílet 

na spolufinancování projektu, tj. požadují max. výši dotace.  

Celkové výdaje (v Kč)   3.182.209,00 

 

Celkové způsobilé výdaje (v Kč) 3.182.209,00 

Rozpočet  částka 
% podíl KMAS 
na celkových 
nákladech 

podíl PMAS na 
celkových 
nákladech 

Příprava projektu 160.000,00 4,3 0,8 

Koordinace projektu 240.000,00 6,1 1,4 

Realizace projektu 2.782.209,00 76,9 10,6 

Zdroje financování Koordinační MAS částka % podíl KMAS 

Příprava projektu 2.024.119,00 63,6 

Koordinace projektu 506.030,00 15,9 

Realizace projektu 244.461,00 7,7 

Zdroje financování Partnerské MAS částka % podíl PMAS 

Příprava projektu 299.071,00 9,4 

Koordinace projektu 74.768,00 2,3 

Realizace projektu 33.760,00 1,1 

Nezpůsobilé výdaje projektu (v Kč) 

Nezpůsobilé výdaje projektu (v Kč) 0,00 

 
 

č. typ technická specifikace počet 

1 travní traktor 
výkon - 18 HP 
záběr sekání 100cm 
hydrostatická převodovka a vyklápění koše 

2 

2 komunální malotraktor 

výkon - 29 HP 
převodovka - 6 + 3 
hydraulické řízení 
3-bodový závěs 

1 

3 motorová pila výkon - 4,4 HP 1 

4 křovinořez výkon - 2,7 HP 1 

5 plotostřih výkon - 1,2 HP 1 

68 motorová sekačka 
výkon - 5,5 HP 
záběr - 48 cm 
mulčování + sběr 

2 
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66..22  RRoozzppiiss  zzppůůssoobbiillýýcchh  aa  nneezzppůůssoobbiillýýcchh  vvýýddaajjůů  pprroojjeekkttuu  

Koordinační ani partnerská MAS nehodlá realizovat formou věcného plnění (vč. dobrovolnické 

práce) žádné výdaje.  

Celkové způsobilé výdaje ze kterých je stanovena dotace (v Kč) 3.182.209,00 

kód příprava projektu rozpis výdajů částka 

001 Zpracování projektové dokumentace 
Náklady na služby spojené se zpracováním projektové 
dokumentace (tj. především osnovy projektu). 

20.000,00 

007 Osobní a cestovní náklady 

Mzdy pracovníkům KMAS a PMAS v souvislosti 
s přípravou projektu (vč. sociálního a zdravotního 
pojištění hrazeného zaměstnavatelem), cestovní náhrady 
v souvislosti s přípravou projektu (stravné, doprava).  

95.000,00 

010 Poradenské a odborné služby 

Náklady na poradenské a odborné služby spojené 
s přípravou projektu (poradenství odborných agentur při 
plánování a přípravě projektu, poradenství odborných 
subjektů při přípravě rozpočtů, účetní poradenství ad.) 

45.000,00 

 Příprava celkem 160.000,00 

kód koordinace projektu rozpis výdajů částka 

011 Kancelářské potřeby Papíry, obálky, bloky, tiskopisy, datové nosiče, psací 
potřeby, sešívačky  a další běžný kancelářský materiál. 

7.000,00 

015 Osobní a cestovní náklady Mzdy zaměstnanců MAS a odměny z dohod 
pracovníkům MAS za práci vykonanou v souvislosti 
s koordinací průběhu projektu (především manažeři a 
administrativní pracovníci obou MAS). Cestovní výdaje 
uskutečněné v rámci koordinace projektu. 

210.000,00 

016 Organizační náklady na přípravu, 
koordinaci a projednání projektu 
Spolupráce 

Výdaje na služby spojené s pronájmem prostor a 
případné ozvučovací a promítací techniky, které budou 
využity při projednávání a koordinaci projektu Spolupráce 
– při vzájemných jednáních zástupců obou MAS. 
Materiál využitý při těchto jednáních, tj. především 
podkladové materiály, občerstvení apod. 

3.000,00 

017 Poradenské a odborné služby Poradenství při realizaci výběrových řízení, účetní 
odborné služby. 

20.000,00 

 Koordinace celkem 240.000,00 

kód realizace projektu rozpis výdajů částka 

046 Stavební výdaje na obnovu veřejných 
prostranství, osvětlení, oplocení, 
venkovní mobiliář, obnova a výstavba 
čekáren na zastávkách  

Pořízení 25 laviček a 5 odpadkových košů, výdaje na 
stavební úpravy cestiček na veřejných prostranstvích 
v obcích Kamenice a Rudolec. 

282.178,00 

047 Výdaje na parkové úpravy, výdaje na 
nákup a výsadbu zeleně vč. zatravnění 
v zastavěném území obce 

Materiál: 43 nových stromů, 501 keřů, 40 trvalek, 200 ks 
cibulovin, travní osivo, juta na obalení kmenů, kůly a 
příčky pro zajištění stromků, hnojivo, , substrát, apod. 

Práce: příprava půdy, výsadby, kotvení, kácení, hloubení 
jamek, zajišťování stromů ad. 

Doprava materiálu na místo realizace. 

769.531,00 

048 Výdaje na nákup techniky pro údržbu 
zeleně vyjma ručního nářadí 

4 ks travních/sekacích traktorů vč. příslušenství, 1 
malotraktor vč. příslušenství, 1 motorová pila, 1 
křovinořez, 1 plotostřih, 2 motorové sekačky.  

1.730.500,00 

 Realizace celkem 2.782.209,00 

 

Nezpůsobilé výdaje projektu (v Kč) 0,00 
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777   RRReeeaaalll iiizzzooovvvaaannnééé   ppprrrooojjjeeekkktttyyy   

MMAASS  ČČeesskkýý  lleess realizovala v minulosti 2 projekty.  

V květnu roku 2005 byl zahájen projekt „Záměr Místní akční skupiny Český les“ dotovaný 

prostředky z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – Cíl 1, z opatření 

2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova 

(Leader+). Projekt byl ukončen v květnu 2006 a celkové výdaje projektu činily 636,1 tis. Kč. 

Projekt umožnil osvojování schopností MAS Český les. V rámci projektu byla vypracovaná 

kvalitní Integrovaná rozvojová strategie území, byly vytvořeny webové stránky, vydaly se 

propagační letáky, MAS byla prezentována v rozhlasu a televizi. Vzdělávání v oblasti regionální 

rozvoje podpořily čtyři semináře.  

Realizace projektu byla základním předpokladem pro úspěšné rozvíjení samostatné regionální 

iniciativy zájmového území.  

Druhým projektem byl „Cyklus pořadů o CHKO Český les“ z roku 2006 (květen – prosinec), 

který získal dotaci z Dispozičního fondu INTERREG IIIA (ČR – Bavorsko) v regionu Egrensis. 

Výše projektu činila 386,75 tis. Kč. 

Předmětem projektu bylo natočení cyklu pořadů o CHKO Český les,  které byly odvysílané v 

televizi ZAK TV. Cílem pořadů bylo zvýšit informovanost obyvatel Plzeňského kraje a Bavorska o 

nově vyhlášené CHKO Český les a o sousedícím bavorském příhraničí, a tím podpořit rozvoj 

cestovního ruchu.  

V rámci projektu bylo natočeno 10 publicistických pořadů, které byly zaměřeny na představení 

nejcennějších míst Českého lesa, fauny a flory, vč. památek a obcí. Předmětem byla také péče o 

krajinu, les a ochrana krajinného rázu Českého lesa. Cyklus pořadů se se svým zaměřením 

orientoval též na turistický ruch (cyklostezky, turistické stezky, vč. možností rekreačních pobytů 

v každém ročním období), na rozvoj v oblasti podnikatelských aktivit i na tvorbu nových 

pracovních příležitostí. 

Cyklus byl vysílán v turistické sezóně od května 2006 do září 2006 dvakrát měsíčně na TV Prima. 

Po přestřihání natočeného materiálu byl vyroben 12minutový film a nabídnut regionálním 

televizím na německé straně hranic. 

 

MMAASS  SSookkoolloovvsskkoo získala řadu cenných zkušeností prostřednictvím Leaderu ČR 2007 a dále 

realizací projektu spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje. Nemá prozatím zkušenosti 

s realizací projektů dotovaných z jiných evropských či národních dotačních titulů.  


