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Charakteristika společnosti:  

Název společnosti:                                        MAS Sokolovsko o.p.s.  
Právní forma:                                                 obecně prospěšná společnost  
Identifikační číslo:                                         279 62 008  
Sídlo:                                                               náměstí Míru 230, 357 61 Březová  
Telefon:                                                           +420 352 633 520  
Statutární zástupce:                                      Ing. Ivana Jágriková – ředitelka  
Předseda správní rady:    Miroslav Bouda – předseda správní rady  
 
 

Orgány MAS v r. 2013:  

Valná hromada zakladatelů  
Valná hromada se v roce 2013 sešla 12. června 2013. Zápis z jednání je ke stažení na 
webových stránkách MAS. 
  
Dozorčí rada 

V průběhu roku 2013 pracovala dozorčí rada ve složení:  
Předseda: 
René Bolvari 
Členové: 
Krista Kulhanová 
Kateřina Maříková 
 
Zasedání dozorčí rady se uskutečnilo 12. června 2013. Zápis z jednání je ke stažení na 
webových stránkách MAS. 
 
 
Správní rada  

V průběhu roku 2013 pracovala správní rada ve složení:  
Předseda:  
Miroslav Bouda 
Místopředseda: 
Jan Jaša 
Členové: 
Mgr. Bohumír Zajíček 
Lenka Sidorjaková 
Dana Janurová 
Anna Klímová 
 
V r. 2013 skončilo 3leté funkční období Janu Jašovi a Daně Janurové. Oba byli ve své funkci 
opět zvoleni na další 3 roky. 
 
Správní rada zasedala v roce 2013 celkem 4x ve dnech: 21. března, 27. května, 3. června a 6. 
srpna 2013. Zápisy z jednání jsou ke stažení na webových stránkách MAS. 
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Programový výbor 

V průběhu roku 2013 pracoval programový výbor ve složení:  
Předseda: 
Ivo Zemek  
Členové: 
Jiří Majkov DR.IC.D  
Ing. Jan Slíva  
Ladislav Zoubek 
František Fara   
Mgr. Bohumír Zajíček  
Ing. Zdeněk Brantl  
 
Zasedání programového výboru se uskutečnilo 29. ledna, 3. června a 11. prosince 2013. Zápisy 
z jednání jsou ke stažení na webových stránkách MAS. 
 
Výběrová komise 

V průběhu roku 2013 pracovala výběrová komise ve složení:  
Předseda:  
Bedřich Loos   
Členové:  
Irena Lechanová 
Jan Jaša  
František Bartoň  
Bc. Hana Bašková   
Jiří Valenta  
Ing. Milan Krčín 
Mgr. Soňa Kvasničková  
Ing. Bedřich Líbal 
Ing. Vladimír Mikeš 
 
Zasedání výběrové komise se uskutečnilo 30. května 2013. Zápis z jednání je ke stažení na 
webových stránkách MAS. 
 
 

Personální zajištění MAS v r. 2013:  

Projektový manažer Ing. Ivana Jágriková. 
Projektový manažer Jarmila Tůmová. 
Administrativní pracovník Eliška Tegerová. 
Manažer území MAS Ing. Miroslava Gottfriedová – ze zdravotních důvodů od 10/2013 v dlouhodobé 
pracovní neschopnosti. 
 
Na pozici manažera Strategického plánu Leader nahradila v 12/2013 paní Jarmilu Tůmovou 
Ing. Markéta Hendrichová.  
 
Dále byla v souvislosti s redakcí časopisu Sokolovsko uzavřena Dohoda o provedení práce s 
Mgr. Vladimírem Bružeňákem. 
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Přehled činností MAS v roce 2013:   

Výzva č. 7 k předkládání žádostí o dotaci ze SPL PRV 

MAS vyhlásila 8. dubna 2013 výzvu č. 7 v rámci 19. kola příjmu Programu rozvoje venkova 
(PRV) k předkládání žádostí o dotaci ze Strategického plánu LEADER (SPL) MAS Sokolovsko.  
MAS Sokolovsko pro tuto výzvu disponovala prostředky v předpokládané výši cca 
14 000 000,00 Kč. Tato částka byla navýšena dle aktuálního stavu zůstatku prostředků 
uvedených na Portálu Farmáře v den zasedání Správní rady MAS na 14 330 227,00 Kč. 
 
Vyhlášeny byly tyto fiche: 

 
Číslo 
Fiche Název Fiche 

Hlavní 
opatření 

Konečná alokace 
pro 7. výzvu 

1 Obnova a rozvoj kvality života na venkově III.2.1.1 2.242.800,00 

2 
Občanská vybavenost a služby na území MAS 
Sokolovsko 

III.2.1.2 3.908.523,00 

3 Kulturní dědictví a tradice našeho venkova III.2.2 1.871.901,00 
4 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu III.1.3.2 1.394.623,00 
5 Rozvoj drobného podnikání III.1.2 3.112.380,00 
6 Vzdělávání a šíření informací na venkově III.3.1 0,00 
7 Rozvoj venkovské turistiky III.1.3.1 1.800.000,00 

 
 
Ve fichi číslo 1 byl schválen projekt Svatavy na pořízení techniky na údržbu zeleně a projekt 
města Loket na předláždění pěší zóny na náměstí v Lokti. 
 

 
 
 
Ve fichi číslo 2 byly schváleny žádosti Mateřské školy v Horním Slavkově na vytvoření přírodní 
zahrady, projekt města Chodov na občanskou vybavenost ve Staré Chodovské a projekt 
občanského sdružení Hartenberg na obnovu školy v Hřebenech, která by sloužila pro 
vzdělávací aktivity.  
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Ve fichi číslo 3 byly schváleny žádosti o dotaci obce Lomnice na obnovu krovu věže kostela sv. 
Jiljí a integrovaný projekt Mikroregionu Sokolov-východ na obnovu drobné architektury 
v několika svých členských obcích. 
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Ve fichi číslo 4 byly vybrány k podpoře projekty podnikatelů Vladimíra Lokaje na obnovu a 
vybavení pensionu v bývalé faře v Krásně a Jana Hály na rozšíření a dovybavení lanového 
parku v Lokti. 
 

 
 
 
Ve fichi číslo 5 byly vybrány projekty následujících podnikatelů/podnikatelských subjektů. 
Roman Zlesák – rozvoj výroby hudebních nástrojů v Kraslicích. AMB Auto s.r.o. – vybudování a 
vybavení posilovny v Sokolově vč. koutku pro děti a sportovní aktivity žen. Pavel Makoň – 
vybudování truhlárny ve Svatavě. 
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Ve fichi číslo 6 nebyla předložena žádná žádost o dotaci. 
 
Ve fichi číslo 7 byla schválena jediná předložená žádost, a to projekt města Oloví na druhou 
etapu rozhledny Cibulka. 
 

 
 
 
S výzvou bylo spojeno poradenství a konzultace potenciálním žadatelům. Náležitou pozornost 
nadále věnovala MAS Sokolovsko projektům realizovaným v rámci 1. – 6. výzvy SPL PRV. Ve 
všech případech byla po kontrole pracovníky MAS předložena v řádném termínu na SZIF 
Žádost o proplacení a s uspokojením lze konstatovat, že při následných kontrolách ze strany 
pracovníků tohoto úřadu na místě realizace projektů byly shledány pouze minimální formální 
či administrativní nedostatky.  
 
Z hlediska počtu prováděných konzultací k projektům musíme konstatovat, že počet 
telefonických hovorů ani mailů průběžně nepočítáme, v podstatě je nespočetný. V rámci této 
etapy byly realizovány projekty z 5. a 6. výzvy, s čímž se spojila řada konzultací, zejména k 
Žádostem o proplacení realizovaných projektů. Několik žadatelů se negativně vyjádřilo k 
dlouhému období mezi podáním žádosti o proplacení a skutečnou platbou na účet žadatele.  
Samozřejmostí je řada dotazů od potenciálních žadatelů k 7. výzvě. Současně probíhal 
monitoring a vyúčtovávání projektů, tudíž komunikace s realizátory projektů byla prováděna 
v podstatě denně. Ve dvou kontaktních místech, v kancelářích jsme denně k zastižení. Část 
pracovního týmu pracuje převážně v terénu. 
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Další realizované projekty v průběhu roku 2013: 

Propagační kampaň – Za krásami MAS Sokolovsko 

Společnost MAS Sokolovsko v minulých letech realizovala projekt „Propagační kampaň – Za 
krásami MAS Sokolovsko“, na který získala dotaci z Regionálního operačního programu 
Severozápad. Vlastní realizace projektu vyvrcholila v roce 2010. Od té doby se projekt nachází 
v období udržitelnosti. V rámci realizace projektu vznikly propagační letáky v češtině, 
angličtině, němčině a ruštině o turistických zajímavostech Sokolovska a propagační videa, 
která jsou umístěna na serveru You Tube a je možno je spustit i z internetových stránek MAS 
Sokolovsko. V období udržitelnosti jsou letáky průběžně doplňovány do infocenter na 
Sokolovsku.  
 

 
 
 

Obnova reliktů po zaniklých obcích Slavkovského lesa 

Projekt byl financovaný z oblasti podpory 2.1, programu ROP Severozápad. Realizace projektu 
byla dokončena v roce 2012. Od začátku roku 2013 se projekt nachází v období udržitelnosti. 
V rámci projektu vznikly Vyhledávací studie 
proveditelnosti, projektové dokumentace 
na obnovu vybraných reliktů a informační 
Bulletin o obnově reliktů. V roce 2013 byly 
v rámci udržitelnosti projektu předány 
obcím Březová, Rovná a Krásno příslušné 
projektové dokumentace, obce 
Slavkovského lesa mají zájem na svém 
území do budoucna rozvíjet cestovní ruch 
prostřednictvím sanace vybraných reliktů. 
Bulletin je nabízen v infocentrech a při 
akcích MAS Sokolovsko jako propagační 
materiál. 
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Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy 
v Sokolovské kotlině  

Od roku 2011 MAS Sokolovsko realizuje projekt financovaný z oblasti podpory 2.1, programu 
ROP Severozápad. Předmětem projektu je financování pořízení dokumentace pro územní a 
stavební řízení a dále studie vedení cyklostezek a napojení a studie proveditelnosti. V roce 
2013 byla realizována 3. etapa tohoto projektu, v rámci které probíhaly práce na projektových 
dokumentacích k jednotlivým plánovaným úsekům. Dále se uskutečnila intenzivní jednání 
mezi MAS jakožto příjemcem dotace a dalšími subjekty (dodavatel výstupů projektu, 
zajišťovatel dotačního 
managementu, zástupci 
obcí, partneři projektu, Lesy 
ČR, zástupce Karlovarského 
kraje pro cyklistickou 
dopravu, široká veřejnost) o 
plánování vedení 
konkrétních cyklostezek. 
V červnu roku 2013 byly 
předány všechny výstupy 
projektu. Projekt se nyní 
nachází v období 
udržitelnosti a je již na 
samotných obcích, pro 
výstavbu kterých úseků 
cyklostezek se v budoucnu 
rozhodnou. 
 
 

Snadněji přes překážky k podnikání 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jedná se o 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik 
zaměstnanosti.  
 
Cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu 
práce v Karlovarském kraji a to prostřednictvím poskytnutí komplexu kvalitních vzdělávacích 
aktivit a podpůrných poradenských služeb pro zájemce o zahájení podnikání. Cílovou skupinou 
jsou uchazeči v evidenci úřadu práce déle než 5 měsíců nebo osoby pečující o dítě do 15 let 
věku. Obě skupiny musí mít trvalý pobyt v Karlovarském kraji a měly by mít vážný zájem o 
zahájení podnikání. Sokolovsko dlouhodobě trápí vysoká míra nezaměstnanosti. Karlovarský 
kraj dosahuje dlouhodobě vyšší míry nezaměstnanosti než je celorepublikový průměr, přičemž 
nejvyšší nezaměstnanost je právě na Sokolovsku. K tomu je potřeba přičíst ještě nízkou 
vzdělanost na Sokolovsku, kdy okres Sokolov se vyznačuje vysokým podílem obyvatel se 
základním vzděláním a naopak nízkým podílem vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. Pro 
rozvoj regionu je potřeba zabývat se nezaměstnaností a hledat příležitosti pro vznik nových 
pracovních míst. Projekt MAS Sokolovsko „Snadněji přes překážky k podnikání“ si klade za cíl 
podpořit vznik nových pracovních míst tím, že absolventi rekvalifikačních kurzů začnou 
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podnikat, naleznou tak opět uplatnění na trhu práce a prolomí bludný kruh dlouhodobé 
nezaměstnanosti. 
 
Realizace projektu běží od roku 2013, kdy bylo uskutečněno výběrové řízení na dodavatele 
rekvalifikačních kurzů. Proběhla intenzivní náborová kampaň ve spolupráci s úřady práce 
v Karlovarském kraji a obcemi MAS Sokolovsko. Jako samostatná klíčová aktivita projektu byl 
uskutečněn motivační den, na kterém byli účastníci seznámeni s příklady dobré podnikatelské 
praxe, které jim posloužily jako inspirace pro vlastní podnikání. Dále hledali své silné stránky a 
příležitosti, které jim mohou pomoci v podnikání. Na podzim roku 2013 byly realizovány první 
rekvalifikační kurzy, jejichž absolventi složili závěrečnou zkoušku a před zkušební komisí 
obhájili svůj podnikatelský záměr. Rekvalifikační kurzy jsou zaměřeny na zahájení podnikání. 
V rámci kurzů jsou vyučovány předměty marketing, efektivní manažer, podnikatelský záměr, 
využití výpočetní techniky, právní minimum pro začínající podnikatele, daňová soustava v ČR a 
základy účetnictví, finanční gramotnost, EU a dotace, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
Dále v rámci projektu proběhly konzultace ke zpracovávaným podnikatelským záměrům a 
všem absolventům byla nabídnuta možnost zdarma čerpat poradenství při zahájení podnikání. 
Někteří z absolventů rekvalifikačních kurzů již na začátku roku 2014 zahájili podnikání, další se 
k tomuto kroku postupně připravují.  
 
V roce 2014 se uskuteční další dvě kola rekvalifikačních kurzů (na jaře a na podzim). Opět 
budou realizovány ve spolupráci s úřady práce a obcemi MAS Sokolovsko dvě náborové 
kampaně před každým kolem rekvalifikačních kurzů a účastníci kurzů budou moci využívat 
poradenských a konzultačních služeb. 
 
Celkový rozpočet projektu je 2,2 mil Kč. Výše podpory dosahuje 100 % způsobilých výdajů 
projektu. Část výdajů je určena na přímou podporu účastníkům rekvalifikačních kurzů 
(stravné, příspěvek na dopravu, příspěvek na hlídání dětí nebo péči o osobu blízkou). V plánu 
je podpora 30 osob z cílové skupiny projektu. Předpokládáme, že část z podpořených osob již 
během roku 2014 zahájí podnikání.  
 

Řemesla – od historie po nejmodernější techniky 

Upoutat pozornost dětí k technickým oborům měl za cíl projekt „Řemesla – od historie po 
nejmodernější techniky“, financovaný z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, s celkovým 
rozpočetem 1,5 mil. Kč při 100% dotaci. 
 
Projektu se zúčastnilo celkem 140 žáků z druhých stupňů základních škol na území okresu 
Sokolov. Ty zajistili partneři projektu, jimiž se staly Základní škola Kynšperk nad Ohří, Základní 
škola Loket a Základní škola a mateřská škola Krajková. Žáci se v rámci projektu zúčastnili třech 
aktivit. Celodenní mimoškolní výuka nabídla návštěvu muzea řemesel na Statku Bernard. Dále 
praktickou část, kde si každý žák vyzkoušel jedno řemeslo a vyrobil si výrobek, který si odnesl 
domů. Nakonec shlédnutí videoprezentace nejmodernějších technik v řemeslné výrobě a 
ukázku na pletacím stroji.. Žáci, kteří rozhodovali o své budoucnosti, absolvovali i kurz 
„Počítačové modelování využitelné v řemeslech“, který se vyučoval v moderním programu 
SketchUp, díky němuž se žáci proměnili v truhláře, modeláře, strojaře a dokonce i architekty. 
Poslední aktivitou celého projektu byla návštěva samotných výrobních podniků, mezi které 
patřila modernizovaná uhelná elektrárna Tušimice, sklárna v Nižboru a výrobní sekce 
světoznámého nápoje Coca Cola. 
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Integrovaná strategie rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020 (SCLLD) 

Jednou z aktivit MAS na r. 2013 bylo zahájení přípravy na nové programové období EÚ 2014-
2020. Již na podzim 2012 začaly práce na tvorbě Integrované strategie a v závěru roku 2012 
proběhly první 2 komunitně-plánovací workshopy, v r. 2013 následovaly další dva v termínech 
29.ledna 2013 v Horním Slavkově a 26.března 2013 v Horách. Současně probíhala analýza 
území MAS a komunikace s partnery a členy území.  
 
 

Účast a pořádání vzdělávacích akcí: 

V průběhu hodnoceného období se pracovníci a členové MAS podíleli na uspořádání řady 
vzdělávacích či propagačních akcí, z nichž uvádíme např.:  
15.1.2013 Školení k projektům OPVK na Karlovarském kraji; 
14.2.2013 Možnost financování dalšího vzdělávání a projektové řízení; 
19.2.2013 Obecné školení k projektům OPLZZ (Praha); 
28.2.2013 Netradiční formy a metody výuky ve vzdělávání dospělých; 
28.3.2013 Didaktika vzdělávání dospělých; 
17.5.2013 Seminář na KÚ KK k programu ROP-situace; 
3.6.2013 Účast na jednání manažerů KK na KÚ KK; 
6.6.2013 Školení ke změnám v účetnictví; 
31.7.2013 Školení k programu OPVK na KK; 
19.11.2013 Evropské programy pro všechny na KK 
 
 

Účast na zasedání pracovních skupin: 

Ředitelka MAS Sokolovsko Ing. Ivana Jágriková je zapojena v pracovní skupině Leader, která se 
podílí především na tvorbě a připomínkování pravidel PRV, IV.osa Leader. Toto obnášelo 
pravidelnou účast na zasedání této skupiny v Praze.  
 
Účast na zasedání Krajské sítě NS MAS - témata: informace o činnosti jednotlivých MAS KVK, 
vystoupení představitelů kraje, pokrytí bílých míst, změny v organizaci a řízení KS NS MAS, 
návrhy na spolupráci MAS. 
 
Účast na Valné hromadě Národní sítě MAS ČR o.s. 
 
28.3.2013 Jednání Stálé pracovní skupiny Monitorovacího výboru ROP Severozápad pro 
prioritní osu 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Ústí nad Labem; 
11.4.2013 Účast na jednání pracovní skupiny PRV - mezinárodní spolupráce v Praze; 
14.5.2013 Účast na jednání Stálé pracovní skupiny mezinárodní spolupráce NS MAS Praha; 
3.6.2013 Účast na jednání manažerů KK na KÚ KK; 
12.6.2013 účast na VH MAS; 
 
Manažer MAS Sokolovsko je členem Stálé pracovní skupiny Monitorovacího výboru ROP 
Severozápad pro prioritní osu 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu.  
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Informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS: 

MAS Sokolovsko vydává 3x ročně časopis Sokolovsko o zajímavostech na území MAS.  
Dále vydává 3x ročně časopis Leader, který informuje o aktivitách a postupech MAS 
Sokolovsko.  
MAS Sokolovsko se podílela na vydání Bulletinu „Pojďte s námi do přírody!“, který obsahuje 
cyklus přírodovědných akcí pro rok 2013.  
 
Elektronické verze propagačních materiálů jsou k dispozici na webu MAS. 

 
 

Členská základna MAS: 

MAS Sokolovsko obdržela žádost o přistoupení k MAS od obce Nová Ves,která byla schválena 
zasedáním správní rady.  
Na vlastní žádost vystoupilo z MAS Sdružení DROSERA (Sdružení ochrany přírody a krajiny 
Bublava).  
 
 
 

Zpráva o hospodaření: 

Účetní závěrka  

MAS Sokolovsko o.p.s. vede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. a Vyhlášky č. 504/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů a Českých účetních standardů. Vedením účetnictví je pověřena 
firma AT Konzult, s.r.o. se sídlem v Habartově.  
 
 
V roce 2013 hospodařila MAS Sokolovsko o.p.s. s výsledkem hospodaření - 40 595,14,- Kč.  
 
Stav peněžních prostředků k 31.12.2013 

 

Pokladna                                                                                                                             19 424,62 Kč          
Účty v bankách                                                                                                                949 879,51 Kč 
Dlouhodobé závazky celkem                                                                                        380 242,55 Kč                              
Pohledávky                                                                                                                          5 385,00  Kč 
Náklady celkem                                                                                                            4 850 366,76 Kč 
Provozní dotace celkem                                                                                              2 657 388,30 Kč 
Výnosy celkem                                                                                                              4 809 771,62 Kč 
   
Záporný výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení roku 2013 byl způsoben odpisy 
dlouhodobého majetku, které se promítly v nákladech roku 2013, avšak peněžní výdaje byly 
na pořízení majetku i v předchozích letech. Účetní jednotka je povinna dle platné legislativy 
zobrazit v účetnictví reálné opotřebení majetku v podobě vzniku nákladů - odpisů a zároveň 
zvýšení oprávek k dlouhodobému majetku. Odpisy (náklady) dlouhodobého majetku 
z vlastních zdrojů za rok 2013 činily 188 971 Kč.           
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Dle § 19, odst. 3, Zákona 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech musí mít MAS 
ověřenou účetní závěrku auditorem. Audit za rok 2013 zpracoval Ing. Jiří Makaj – viz zpráva 
nezávislého auditora.  

 


