


 

 
2 

Obsah:  

1  Charakteristika společnosti  ......................................................................................................... 2 

2  Orgány o.p.s. v roce 2016 ............................................................................................................. 3 

3  Personální zajištění o.p.s. v roce 2016 .......................................................................................... 4 

4  Přehled dotovaných projektů podaných/realizovaných/ukončených v roce 2016 ........................... 5 

5  Přehled dalších činností v roce 2016 ........................................................................................... 14 

6  Organizační složka MAS ............................................................................................................. 16 

7  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020 ............. 18 

8  Zpráva o hospodaření ................................................................................................................ 19 

 
 
 
 

1. Charakteristika společnosti 

Název společnosti:                                        MAS Sokolovsko o.p.s.  
Právní forma:                                                obecně prospěšná společnost  
Identifikační číslo:                                         279 62 008  
Sídlo:                                                              náměstí Míru 230, 356 01 Březová  
Telefon:                                                         +420 739 011 869  
Statutární zástupce:                                      Ing. Ivana Jágriková – ředitelka  
Předseda správní rady:    Miroslav Bouda – předseda správní rady  

Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou podpisem dne 26. 1. 2009, která byla 
zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Plzni, do 
oddílu O, vložky 103.  

Území MAS Sokolovsko o.p.s. se v období roku 2016 nezměnilo, zasahuje do 34 obcí okresu 
Sokolov a 3 obcí okresu Karlovy Vary – viz násl. tabulka. 

Tab. 1: Seznam obcí tvořících území MAS Sokolovsko k 31.12.2016 

Poř. č. Obec Poř. č. Obec Poř. č. Obec Poř. č. Obec 

1. Březová 12. Staré Sedlo 23. Šindelová  34. Kynšperk nad Ohří 

2. Dolní Rychnov 13. Šabina 24. Bukovany 35. Libavské Údolí 

3. Hory 14. Vintířov 25. Dasnice 36. Rovná 

4. Chodov 15. Bublava 26. Chlum Sv. Maří  37. Nová Ves 

5. Jenišov 16. Dolní Nivy 27. Josefov 

6. Mírová 17. Jindřichovice 28. Krajková  

7. Královské Poříčí  18. Kraslice 29. Svatava 

8. Loket 19. Oloví 30. Habartov 

9. Lomnice 20. Přebuz 31. Kaceřov 

10. Nové Sedlo  21. Rotava 32. Horní Slavkov 

11. Sokolov  22. Stříbrná  33. Krásno 
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2. Orgány o.p.s. v r. 2016 

2.1 Valná hromada zakladatelů  
V roce 2016 nedošlo k žádné změně ve složení zakladatelů.  

Tab. 2: Zakladatelé MAS v r. 2016 

Přehled zakladatelů MAS v r. 2016 

Mikroregion Sokolov – východ 
Svazek měst a obcí Kraslicka 
Město Horní Slavkov 
Město Kynšperk nad Ohří 
AGRI & KOMBINÁT Dolní Žandov s.r.o. 
Jan Danko 
Horský statek Abertamy s.r.o. 
František Fara 
 

Valná hromada se v roce 2016 sešla 16. června 2016. Zápis z jednání je ke stažení na 
webových stránkách MAS.  
 
 

2.2 Dozorčí rada 
V roce 2016 nedošlo k žádné změně ve složení dozorčí rady. V průběhu roku 2016 pracovala 
dozorčí rada ve složení:  

Předseda: 
René Bolvari 
Členové: 
Josef Janura 
Eliška Tegerová 

Tab. 3: Funkční období členů dozorčí rady 

Funkční období 2014-2017 Funkční období 2015-2018 

R. Bolvari 
J. Janura 

E. Tegerová 

 

Zasedání dozorčí rady se uskutečnilo 14. června 2016. Zápis z jednání je ke stažení na 
webových stránkách MAS. 
 
 

2.3 Správní rada  
V průběhu roku 2016 nedošlo k žádné změně ve složení správní rady, tj.:  
Předseda:  
Miroslav Bouda 
Místopředseda: 
Jan Jaša 
Členové: 
Mgr. Bohumír Zajíček 
Ing. Petr Beránek 
Dana Janurová 
Anna Klímová 
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V r. 2016 skončilo 3leté funkční období Janu Jašovi a Daně Janurové. Oba byli rozhodnutím 
Valné hromady zakladatelů dne 16.6.2016 opakovaně zvoleni do správní rady.  
 
Tab. 4: Funkční období členů správní rady 

Funkční období 2016-2019 Funkční období 2015-2018 Funkční období 2014-2017 

J. Jaša 
D. Janurová 

M. Bouda 
A. Klímová 

Mgr. B. Zajíček 
Ing. P. Beránek 

 

Správní rada zasedala v roce 2016 celkem 3x, a to ve dnech: 24. února, 14. června, 8. prosince. 
Zápisy z jednání jsou ke stažení na webových stránkách MAS. 
 
 
 
 

3. Personální zajištění o.p.s. v r. 2016 

Hlavní manažer SCLLD Ing. Ivana Jágriková. 
Projektová manažerka Ing. Markéta Hendrichová. 
Projektová manažerka Mgr. Zuzana Odvody. 
Projektová manažerka Mgr. Michaela Polláková (od 5/2016) 
Manažer území MAS Ing. Eva Slámová.  
Administrativní pracovník Stanislava Slunčíková (od 4/2016). 
 
V průběhu roku byly uzavírány částečné pracovní úvazky, krátkodobé Dohody o pracovní 
činnosti a Dohody o provedení práce dle potřeb jednotlivých realizovaných projektů. 
K 31.12.2016 činil přepočtený stav pracovníků na HPP 10 osob.  
 
Podrobné kontakty na pracovníky MAS jsou k dispozici na nových webových stránkách 
organizace http://mas-sokolovsko.eu.  
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4. Přehled projektů podaných/realizovaných/ukončených v roce 2016   

4.1   Místní akční plán ORP Kraslice (KRA MAP) 
 

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/000045 
Období realizace: 1. 4. 2016 – 30. 11. 2017 
Maximální výše finanční podpory: 2 663 780,00 Kč (až 100 % dotace) 
Operační program: Výzkum vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 „Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“.  

 
 
V dubnu byla oficiálně zahájena realizace projektu Místní akční plán ORP Kraslice (dále jen 
MAP). Přípravné práce však byly zahájeny již mnohem dříve, např. při psaní žádosti a získávání 
souhlasu se zapojením jednotlivých škol a jejich zřizovatelů. Do projektu je zapojeno 100% 
mateřských a základních škol vyskytujících se na území ORP Kraslice.   

Jedná se prakticky o strategický plánovací projekt pro aktivity vedoucí k naplnění 
dlouhodobého záměru zlepšení kvality vzdělávání na školách a rozvoje potenciálu každého 
žáka. Důraz je zde kladen na partnerství, rozvoj a udržení dlouhodobé a efektivní komunikace 
aktérů působících ve vzdělávání na území jednotlivých obcí s rozšířenou působností. 
Prostřednictvím MAPu má dojít k zajištění koordinovaného a strategického přístupu k 
plánování investičních a vzdělávacích aktivit a následnému zohlednění potřeb jednotlivých 
vzdělávacích subjektů při plánování dotačních výzev.  

Cílem projektu je navázat spolupráci všech relevantních aktérů ve vzdělávání dětí a žáků na 
území ORP Kraslice, nalézt trvalé a efektivní komunikační nástroje, prostřednictvím nichž bude 
docházet ke sdílení zkušeností a tím zefektivnění práce nejen na školách. Dojde tak k 
systémovému zlepšení řízení na školách díky koncepčnímu přístupu a dlouhodobému 
plánování, zároveň ke sdílenému porozumění inkluzivního a inovativního přístupu ke 
vzdělávání pro zvýšení jeho efektivity a dostupnosti každému dítěti/žáku.  

V rámci realizace projektu MAP jsou povinně řešena následující témata: předškolní vzdělávání 
a péče: dostupnost – inkluze – kvalita, čtenářská a matematická gramotnost v základním 
vzdělávání, inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, 
rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém 
vzdělávání, kariérové poradenství na ZŠ, rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků, rozvoj 
kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka, rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí 
a žáků, investice do rozvoje kapacit základních škol, rozvoj sociálních a občanských 
kompetencí dětí a žáků, a další, které vyplynou z komunitní práce v území. 

Projekt je naplňován prostřednictvím 4 klíčových aktivit: Akční plánování, Evaluace, Řízení 
MAP, Řízení projektu. První klíčová aktivita sestává z podaktivit Rozvoj partnerství, Dohoda o 
prioritách, Akční plánování, Budování znalostních kapacit. V rámci Dohody o prioritách 
proběhlo vlastní dotazníkové šetření realizátora projektu v území, bylo vyhodnoceno 
dotazníkové šetření MŠMT, byla provedena tzv. metaanalýza stávajících dostupných 
strategických dokumentů. Byly stanoveny prioritní oblasti, které byly následně konzultovány s 
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aktéry v území a vytvořily tak osnovu Strategickému rámci. Zároveň proběhlo šetření 
investičních potřeb v území, mimo jiné pro účely sestavení akčního plánu do Strategického 
rámce. Komunitně byla vytvořena vize MAPu.  

V rámci Akčního plánování byly sestaveny pracovní skupiny pro předškolní a pro základní 
vzdělávání, došlo k jejich setkání a projednávání potřeb v území s návrhy na jejich naplnění. 
Zároveň byla identifikována témata na aktivity spolupráce a návrhy dalších aktivit vedoucích k 
uspokojení potřeb v území. 

V rámci budování znalostních kapacit byli identifikováni tzv. pedagogičtí lídři, v listopadu se 
pedagogové zúčastnili kurzu kritického myšlení se zaměřením na čtenářskou a matematickou 
gramotnost či panelové diskuze na téma ,,Společné vzdělávání“.  

Byly vytvořeny dokumenty: Komunikační strategie, Popis fungování MAP, Strategický rámec 
MAP verze 1.0. 

Proběhly projektové dny (červen), jednání pracovních skupin (říjen) a také velký veřejný 
workshop (září), na němž byla projednána vize a byl představen Strategický rámec. 

(Autor: Mgr. Zuzana Odvody) 
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4.2   Místní akční plán ORP Sokolov (SO MAP) 
 

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000046 
Období realizace: 1. 4. 2016 - 30. 11. 2017 
Maximální výše finanční podpory: 2.962.260,00 Kč (až 100 % dotace) 
Operační program: Výzkum vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 „Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“. 

 
Projekt „Místní akční plán ORP Sokolov“ je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. Fyzická realizace projektu začala 1. 4. 2016 a předpokládané datum 
ukončení je plánované na 30. 11. 2017. Hlavním cílem projektu Místní akční plán ORP Sokolov 
je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím nastavení 
trvalé a fungující spolupráce mezi všemi relevantními aktéry v území ORP Sokolov a jejich 
vzájemném sdílení dobré praxe, vzdělávacích aktivit a nastavením žádoucích aktivit 
spolupráce, to vše pro řešení identifikovaných specifických potřeb v území. Očekávaným 
výstupem projektu je pak tzv. dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický 
rámec MAP do roku 2023, a také soubor navržených aktivit, které budou prostředkem k 
naplnění nastavených cílů. 

V rámci ORP Sokolov je do projektu zapojeno 53 škol a další aktéři neformálního a zájmového 
vzdělávání dětí do 15 let. Spolupráce v rámci projektu je tak navázána se zřizovateli, řediteli 
škol, učiteli, pracovníky v zájmovém a neformálním vzdělávání, vychovateli školních družin, 
rodiči a dalšími aktéry. 

V rámci naplňování cíle Místního akčního plánu proběhlo v roce 2016 velké množství aktivit, 
které přispívaly k navázání spolupráce a zlepšení komunikace mezi zapojenými aktéry a také 
k tzv. Budování znalostních kapacit, při kterém došlo ke sdílení dobré praxe či představení 
jiných témat a lektroů ve vzdělávání než jsou běžně dostupné v území. Mezi akce zaměřené na 
navázání spolupráce a lepší komunikace patřilo sestavení Řídícího výboru a jeho 2 jednání, 2 
setkání ředitelů škol, 1. veřejný workshop, sestavení a setkání pracovních skupin, navázání 
spolupráce s Národním institutem dalšího vzdělávání a v rámci projektu SRP, navázání 
spolupráce v rámci Krajského akčního plánu. V roce 2016 došlo k nastartování aktivit 
zaměřených na Budování znalostních kapacit, kdy proběhlo sdílení dobré praxe při panelové 
diskuzi na téma Společné vzdělávání a dále se sukutečnily kurzy Kritického myšlení s důrazem 
na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. 

Pro další rok jsou plánované další akce podporující rozvoj partnerství a vzdělávací aktivity pro 
pedagogické i nepedagogické pracovníky. 

I přes prvotní nedůvěru vůči projektu MAP, se podařilo v území navázat spolupráci s poměrně 
značným počtem aktérů. Byli identifikováni tzv. pedagogičtí lídři, kteří vynikají ve své práci a 
jsou ochotni své zkušenosti předat dále. A v nemalé míře se podařilo najít aktéry, kteří se 
chtějí pokusit o pozitivní změnu ve školském systému a ve vzdělávání a dělají to s nadšením. 
Věříme, že navázaná spolupráce se bude v následujícím období dále úspěšně rozvíjet a 
prohlubovat. 

(Autor: Mgr. Michaela Polláková) 
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4.3   MAP ORP Karlovy Vary (KV MAP) 
 

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000079 
Období realizace: 1. 4. 2016 - 30. 11. 2017 
Maximální výše finanční podpory: 3.495.436,00 Kč (až 100 % dotace) 
Operační program: Výzkum vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 „Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“. 

 
Projekt „MAP ORP Karlovy Vary“ je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání. Projekt je v realizaci od 1. 4. 2016, jeho ukončení je v plánu na 30. 11. 2017. Tento 
projekt se obdobně jako projekty „Místní akční plán ORP Sokolov“ a „Místní akční plán ORP 
Kraslice“ zaměřuje na navázání spolupráce a prohloubení již existující spolupráce mezi 
místními aktéry ve výchově a vzdělávání dětí a žáků, v tomto případě na Karlovarsku. Přesněji 
řečeno jde o území správního obvodu obce s rozšířenou působností Karlovy Vary a města 
Teplá, protože město Teplá požádalo pro tento projekt o přeřazení od Mariánských Lázní ke 
Karlovým Varům. Obdobné projekty probíhají nyní v rámci celé České republiky jakožto 
součást velké aktivity MŠMT směřující ke zkvalitnění školství, tzv. akce KLIMA. Nositeli 
projektů místnich akčních plánů jsou často místní akční skupiny. V případě projektu „MAP ORP 
Karlovy Vary“ MAS Sokolovsko úzce spolupracuje také s MAS Vladař a MAS Kraj živých vod, 
dále pak se Statutárním městem Karlovy Vary a částečně i s MAS Krušné hory. 

Projekt se hodně zaměřuje na spolupráci mezi místními aktéry ve výchově a vzdělávání, těmi 
se rozumí ředitelé škol, učitelé ZŠ a MŠ, vychovatelé ve školních družinách, zřizovatelé škol, 
zástupci zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání, rodiče dětí a žáků a další 
nadšenci, které baví téma vzdělávání.  Dovolujeme si říci, že mezi nadšence se počítají všichni 
členové realizačního týmu projektu. 

Výstupem projektu je strategický dokument tzv. místní akční plán. Nedílnou součástí projektu 
jsou aktivity na sdílení zkušeností a přenos dobré praxe. V roce 2016 jsme tak uspořádali 
setkání s řediteli škol, setkání aktérů v nově rekonstruovaných prostorách Hroznatovy 
akademie Klášter premonstrátů v Teplé, panelovou diskuzi na téma společné vzdělávání, pro 
učitelky 1. stupně ZŠ ukázkové hodiny s prvky skupinové práce, workshop pro učitele fyziky, 
chemie a přírodopisu na 2. stupni ZŠ. Na jaře 2016 jsme sestavili povinný orgán tzv. Řídící 
výbor, jehož kompetence se v projektu dají přirovnat ke správní radě organizace. Během roku 
pak proběhla dvě jednání Řídícího výboru a také pracovních skupin k jednotlivým tématům 
řešeným v projektu (např. předškolní vzdělávání a péče, čtenářská a matematická gramotnost, 
inkluze, polytechnika, kariérové poradenství na ZŠ, rozvoj iniciativy a kreativity dětí a žáků).  

V příštím roce budeme pokračovat v organizaci zajímavých vzdělávacích aktivit pro učitele a 
další zájemce o dané téma a v práci na strategickém dokumentu – tzv. místním akčním plánu. 
Komunitním způsobem jsme si stanovili krásnou vizi rozvoje vzdělávání na Karlovarsku: 
„Chceme, aby Karlovarsko bylo místem příležitostí“ (viz přiložený obrázek). Jsme rádi, že 
organizace MAS Sokolovsko o.p.s. se může aktivně podílet i na rozvoji vzdělávání na 
Karlovarsku. Věříme, že v dalších letech bude tato spolupráce pokračovat a budeme 
napomáhat tomu, aby se Karlovarsko (a nejen Karlovarsko) stalo místem příležitostí. 

(Autor: Ing. Markéta Hendrichová) 
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4.4   Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky 
 

Číslo projektu:  100248777 
Období realizace: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019 
Max. výše finanční podpory: 120.579,00 Eur (partner MAS Sokolovsko o.p.s.) 
Dotační titul: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 
 

 

 

 

 

Po úspěšné realizaci předchozího projektu „Karlova stezka“ (2012-2015), v rámci kterého byla 
mezi městy Karlovy Vary a Aue vybudována přeshraniční turistická cyklotrasa „Karlova stezka“, 
je nyní v realizaci následný projekt „Karlova stezka II“ (zkrácený název). „Karlova stezka“ 
(„Karlsroute“) spojuje pres Krušnohorský hřeben města Aue a Karlovy Vary a zároveň i 
„Muldavskou cyklostezku“ (Mulderadweg) s „Cyklostezkou Ohre“ (Egerradweg).   

Cílem projektu „Karlova stezka II“ je na straně jedné rozšíření a zatraktivnění sítě tras stávající 
„Karlovy stezky“.  Na straně druhé pak zvýšení známosti „Karlovy stezky“ jako přeshraniční 
turistické infrastruktury pomocí cílené a obsáhlé práce s veřejností. Za třetí dojde k zajištění 
dlouhodobého udržování „Karlovy stezky“. 

Hlavní partner projektu sídlí v německém Eibenstocku a mezi 11 koordinačních partnerů patří i 
MAS Sokolovsko o.p.s., která prostřednictvím projektových aktivit vypracuje mj. tzv. 
Masterplan na propojení stávajících cyklotras v Chodově s Karlovou stezkou, zrekonstruuje 
část stávající trasy a také se bude podílet na vyznačení a propagaci stezky. 

Projekt je realizován v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 
2014 – 2020. V realizaci je od 1. července 2016 a ukončen bude 30. června 2019. Celkové 
náklady projektu činí 3.592.883,04 Euro (z toho na MAS Sokolovsko připadá 120.579,00 Euro).  

(Autor: Bc. Jana Vinšová) 
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4.5   Program obnovy venkova 
 
Číslo smlouvy: 00478/2016-00 
Období realizace: 1. 12. 2015 – 30. 11. 2016 
Max. výše finanční podpory: 280.000,00 Kč (67 % dotace) 
Dotační titul: Program obnovy venkova, d.t. 4 z rozpočtu Karlovarského kraje 

 
  

 

 

 

Finanční podpora spočívá v úhradě části mezd jednoho manažera MAS Sokolovsko, jehož 
úkolem je podpora projektů realizovaných místní akční skupinou, příp. dalšími subjekty na 
území MAS. 

(Autor: Ing. Ivana Jágriková) 

 

4.6   Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015–2017 
 
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001568 
Období realizace: 1. 7. 2015 – 30. 11. 2017 
Max. výše finanční podpory: 4.695.372,15 Kč (max 95 % dotace) 
Dotační titul: Integrovaný regionální operační program, SC 4.2 Posílení kapacit komunitně 
vedeného místního rozvoje za účelem Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 

 

Cílem projektu je zabezpečení co nejvyšší možné kvality řídících a administrativních kapacit 
MAS Sokolovsko pro zajištění realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále 
jen SCLLD) a tím i bezproblémové čerpání alokace v rámci integrovaného nástroje CLLD. 
Aktivity projektu jsou vázány na cíl zajistit: 

✓ přípravné a podpůrné činnosti MAS při přípravě a schvalování SCLLD 

✓ provozní činnosti při realizaci, evaluaci a monitoringu SCLLD 

✓ animaci SCLLD a prezentování jejích výstupů veřejnosti 

✓ animaci škol a školských zařízení (především MŠ a ZŠ na území MAS Sokolovsko). 

Z projektu je hrazena mj. část mezd pracovníků MAS, jejichž činnost se týká SCLLD, režijních 
výdajů spojených s její realizací (úhrady výdajů spojených s jednáním povinných orgánů MAS, 
s konzultacemi a školeními pro žadatele/příjemce – viz foto, ad.). Na tento projekt do 
budoucna naváže další projekt, který bude řešit úhradu části režijních výdajů MAS spojených 
se SCLLD v období let 2018-2023.  

(Autor: Ing. Ivana Jágriková) 
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5. Přehled dalších činností v roce 2016   

5.1 Účast na zasedání pracovních skupin 
 

MAS Sokolovsko je členem Krajské sítě Národní sítě MAS. Krajské sdružení se setkává přibližně 
jednou za 3 měsíce - témata: informace o činnosti jednotlivých MAS KVK, vystoupení 
představitelů kraje, návrhy na spolupráci MAS. 

Ing. Miroslav Makovička je předsedou Krajské sítě Karlovarského kraje a současně jejím 
zástupcem ve Výboru Národní sítě MAS (organizace sdružující většinu místních akčních skupin 
fungujících na území ČR). 

Ing. Jágriková je místopředsedou Krajské sítě Karlovarského kraje a náhradním zástupcem ve 
Výboru Národní sítě MAS. Výbor zasedá 1x za měsíc a řeší především systémové záležitosti 
hnutí místních akčních skupin v ČR.  

Ředitelka MAS Sokolovsko Ing. Ivana Jágriková je zapojena do tzv. Pracovní skupiny Leader, 
která se podílí především na tvorbě a připomínkování pravidel Programu rozvoje venkova, 
opatření týkající se metody CLLD. Toto obnášelo pravidelnou účast na zasedání jednání 
Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a Národní sítě MAS.  

Projektová manažerka Ing. Hendrichová je členkou Pracovní skupiny vzdělávání, která se 
zabývá zapojením místním akčních skupin do vzdělávacích aktivit obyvatel ČR.  

Manažerka území Ing. Eva Slámová je členskou Pracovní skupiny mezinárodní spolupráce, 
která se zabývá spoluprací českých a zahraničních MAS. Ing. Slámová aktivně komunikuje se 
zahraničními partnery MAS Sokolovsko, především se jedná o místní akční skupiny 
z Bavorského a Saského pohraničí.  

 

 
5.2 Informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

 

MAS Sokolovsko vydává 2x ročně časopis Sokolovsko o zajímavostech na území MAS.  

Dále vydává 2x ročně časopis Leader, který informuje o aktivitách a postupech MAS 
Sokolovsko. 

MAS Sokolovsko se podílela na vydání Bulletinu „Pojďte s námi do přírody!“, který obsahoval 
cyklus přírodovědných akcí pro rok 2016.  

Elektronické verze výše uvedených materiálů jsou k dispozici na webu MAS, záložka Časopisy. 

MAS Sokolovsko má zřízené facebookové stránky, na kterých zveřejňuje informace o 
aktivitách MAS.  

Aktuální a podrobné informace o MAS jsou dostupné také na webových stránkách http://mas-
sokolovsko.eu, které se v letech 2015-2016 dočkaly totální přestavby ve vazbě na nové 
programové období EU 2014-2020. 

V dubnu 2016 jsme se pod záštitou Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. podíleli 
na organizaci i jako účastníci akce Čištění řeky Ohře 2016. Do akce byla zapojena řada subjektů 
(Povodí Ohře, a.s., půjčoven lodí, měst a obcí, podnikatelů, dobrovolníků, sponzorů,….). Na 
území naší MAS se akce zúčastnilo 108 dobrovolníků, naplněno bylo bezmála 150 pytlů 
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odpadu, sesbíráno mnoho pneumatik a řada dalšího odpadu. Celkem bylo svezeno 2,23 tun 
odpadu. Akce měla mezi účastníky velmi pozitivní ohlas a je připravován její další ročník 2017. 
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6. Organizační složka MAS 

Dne 20. ledna 2015 byla ustavující Valnou hromadou partnerů schválena struktura organizační 
složky MAS. Změna struktury byla nezbytným požadavkem kladeným na místní akční skupiny 
v novém programovém období EU 2014-2020. Tato nová organizační struktura se promítla do 
zakládací smlouvy, statutu a řady dalších dokumentů MAS.  

 
 
 

Organizační složka MAS je tvořena 4 hlavními orgány:  

1) Valná hromada partnerů MAS 
Nejvyšší orgán organizační složky MAS je tvořen všemi partnery MAS, kteří mají rovné 
hlasovací právo. K 31.12.2016 tvořilo Valnou hromadu partnerů 75 subjektů.  

Seznam partnerů je zveřejněn na webových stránkách MAS: http://mas-
sokolovsko.eu/partneri/seznam/. 

Zasedání Valné hromady partnerů se uskutečnilo 16.6.2016, kdy hlavním bodem programu 
bylo mj. schválení členů Výběrové komise a schválení způsobu hodnocení a výběru projektů 
vč. hodnotících kritérií.  Zápis z jednání je ke stažení na webových stránkách MAS. 

 
2) Programový výbor 

Rozhodovací orgán organizační složky MAS představuje tzv. Programový výbor. Od 20.1.2015 
pracoval programový výbor ve složení:  

 

http://mas-sokolovsko.eu/partneri/seznam/
http://mas-sokolovsko.eu/partneri/seznam/
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Předseda: Město Habartov – Ing. Petr Janura  
Členové: Město Chodov – Patrik Pizinger 
 Krajská hospodářská  komora Karlovarského kraje – Mgr. Stanislav Kříž 
 Srdce a čin, o.p.s. -Ing. Petr Beránek 
 Zachránci památek České republiky o.s. – Miroslav Dub 
 TJ Sokol Kraslice – Miloslav Poslední 
 SAD  z.s. – Mgr. Bohumír Zajíček 
 František Fara (OSVČ)  

Funkční období členů Programového výboru je 3 roky. Zasedání programového výboru se 
uskutečnilo 16.6.2016. Zápis z jednání je ke stažení na webových stránkách MAS. 

 
3) Výběrová komise 

Výběrový orgán organizační složky MAS představuje tzv. Výběrová komise. Od ustavujícího 
zasedání Valné hromady partnerů má tento orgán 20 členů. Přičemž v r. 2016 došlo ke změně 
jednoho z členů, kdy po ukončení činnosti Sdružení podnikatelů Poohří, o.s. byla tato 
organizace ve Výběrové komisi nahrazena organizací Pomoc v nouzi o.p.s.:  

Předseda:  Hartenberg o.s. - Bedřich Loos   
Členové:  Obec Bukovany – Miroslav Stropek 

Město Horní Slavkov – Alexandr Terek 
Město Kraslice – Roman Kotilínek 
Město Loket – Ing. Zdeněk Bednář 
ept connector s.r.o. – Ing. Martina Pádrová a Ing. Tomáš Musil 
PhDr. Pavel Čáslava (dobrovolník) 
Irena Lechanová (OSVČ) 
Pomoc v nouzi o.p.s. – Bc. Robert Pisár 
František Bartoň (OSVČ) 
Tradiční řemesla Bernard z.s. – Mgr. Hana Bašková 
Ing. Vladimír Mikeš (dobrovolník) 
Římskokatolická farnost Loket – ICDr. Jiří Majkov 
Klub českých turistů Krušné hory z.s. – Ladislav Zoubek 
Milan Hloušek (OSVČ) 
Eva Burdová – dobrovolník 
Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s. - RNDr. Miroslav Vidlák 

Funkční období členů Výběrové komise je 1 rok. Zasedání výběrové komise se uskutečnilo 7. 
června 2016. Zápis z jednání je ke stažení na webových stránkách MAS. 
 

4) Monitorovací výbor 
Kontrolní orgán organizační složky MAS představuje tzv. Monitorovací výbor. Od ustavujícího 
zasedání Valné hromady partnerů má tento orgán tyto 4 členy:  

Předseda:  Obec Lomnice – Bc. Josef Janura 
Členové:  AT Konzult, s.r.o. – Ing. Bc. et Bc. Hana Hornová, MBA a Mgr. Bc. Jiří 

Blecha, LL.M 
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. – Ing. Pavel Bráborec 
Správa pamětihodností s.r.o. – Miroslav Makovička 

Funkční období je 3leté. Zasedání monitorovacího výboru se uskutečnilo 14. června 2016. 
Zápis z jednání je ke stažení na webových stránkách MAS. 
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7. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na 

období 2014-2020 (tzv. SCLLD)  

Hlavním úkolem MAS Sokolovsko v roce 2016 bylo postupné zapracovávání připomínek ze 
strany řídících orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR a Ministerstva zemědělství ČR do SCLLD a na ní vázané žádosti o schválení SCLLD.  

První verze SCLLD byla schválena Valnou hromadou partnerů dne 21.10.2015 a dne 
31.10.2015 byla podána žádost o schválení SCLLD prostřednictvím elektronického systému 
MS2014+. V průběhu roku 2016 strategie prošla 3 koly formálního a 3 koly věcného 
hodnocení, přičemž 4.11.2016 byla jako 13 v republice schválená. Právě schválení SCLLD je 
nezbytnou podmínkou pro to, aby MAS mohla zahájit vyhlašování výzev v novém 
programovém období 2014-2020 (resp. 2016-2023).  

SCLLD je v elektronické verzi k dispozici na webových stránkách MAS, kde je možné i její 
stažení. Jakékoli dotazy ke strategii je možné kdykoli klást na pracovníky MAS.  

Pro realizaci SCLLD ne povinné zřízení pozice tzv. vedoucího/hlavního manažera SCLLD, jímž 
byla ustavující Valnou hromadou partnerů v r. 2015 jmenována Ing. Ivana Jágriková. 

SCLLD MAS Sokolovsko na období 2014-2020 byla zpracována ve velmi širokém zapojení 
místních komunit za účelem zvýšení kvality života obyvatel regionu a aktivizace a využití 
místního potenciálu (lidského, finančního, technického ad.). SCLLD MAS Sokolovsko si klade za 
cíl prostřednictvím předkládaného projektu co nejvíce podpořit své priority, které byly 
definovány takto: 

✓ Posílení vzdělávání, zaměstnanost a sociální koheze 

✓ Rozvoj občanské společnosti 

✓ Zlepšení konkurenceschopnosti venkova 

✓ Zvyšování kvality života 

✓ Budování partnerství 

Tyto priority chceme podpořit realizací výzev ze 3 Programových rámců, a to OP 
Zaměstnanost, IROP a Program rozvoje venkova, přičemž budou doplněny o aktivity spojené 
s čerpáním tzv. šablon OPVVV místními MŠ a ZŠ. 

Předběžná alokace MAS Sokolovsko k 31.12.2015 na nové programové období EU činí: 

Program rozvoje venkova ČR:  48.137,38 tis. Kč 

Operační program Zaměstnanost:  23.452,00 tis. Kč 

Integrovaný regionální operační program:  121.183,28 tis. Kč 

CELKEM:               192.772,66 tis. Kč 
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8. 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 2016 hospodařila MAS Sokolovsko o.p.s. s výsledkem hospodaření +336 tis. Kč.  

Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, příloha č. 3 daňového přiznání a Audit jsou vč. Výroční zprávy 
zveřejňovány ve Sbírce listin a jsou k dispozici i na webových stránkách MAS. 

Stav vybraných položek rozvahy k 31.12.2016: 

Dlouhodobý majetek   1.605 tis. Kč 
Krátkodobý majetek   2.778 tis. Kč 
Pokladna + ceniny        19 tis. Kč          
Účty v bankách      410 tis. Kč  
Jiná aktiva         13 tis. Kč 
---------------------------------------------------------------- 
Vlastní zdroje celkem   3.709 tis. Kč 
Cizí zdroje celkem             674 tis. Kč                               
Jiná pasiva celkem           99 tis. Kč 
---------------------------------------------------------------- 
Aktiva = Pasiva ve výši   4.383 tis. Kč 
 
 
Stav vybraných položek výsledovky k 31.12.2016: 

Náklady celkem   7.574 tis. Kč 
---------------------------------------------------------------- 
Výnosy celkem   7.910 tis. Kč 
---------------------------------------------------------------- 
Výsledek hospodaření po zdanění    336 tis. Kč   
 
Kladný výsledek hospodaření po zdanění doporučujeme organizaci převést do rezervního 
fondu – položka rozvahy Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.  
    
Dle § 19, odst. 3, Zákona 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech musí mít MAS 
ověřenou účetní závěrku auditorem. Audit za rok 2016 zpracoval Ing. Jiří Makaj. 

 
 


