
Zápis z iednání Programového vúboru MAS Sokolovsko o.p.s.

04.06.2o2o

15:30 až 16:30

Nám. Míru 23O,Březová

dle prezenční listiny (přítomno 8 z 8 členů)

dále přítomná Michaela Polláková (manažerka Programového rámce enV) a

Veronika Wojnarová (asistentka kanceláře MAS)

1) Úvod - schválení programu, zapisovatele a ověřovatele zápisu " . ,....

Jednání zahájil v 1-5:30 hodin předseda Programového výboru lng. Petr Janura konstatováním
usnášeníschopnosti (přítomno 8 z 8 členů rnýboru).

Schválení ověřovatele a zapisovatele jednání

lng. Petr Janura navrhl za zapisovatele Veroniku Wojnarovou (asistentka kanceláře MAS) a za

ověřovatele zápisu pana Kurta Hnáta za Agro & Kombinát DolníŽandov spol. s r. o. Nebylvznesen žádný
protináVrh.

Schválení programu jednání

Mgr. Michaela Polláková zopakovala přítomným program jednání, ktený všichni obdrželi předem

elektronicky, zároveň informovala přítomné o doplnění programu jednání o bod ,,Distribuce navýšené

alokace v programovém rámci lROP" a seznámila je s obsahem jednotlivých bodů jednání. Programový
výbor hlasoval o níže uvedeném proBramu jednánía navrženém zapisovateli a ověřovateli zápisu.

Program jednání Programového v,ýboru dne 04. 06. 2020:

1) Úvod - schválení programu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

2| Distribuce navýšené alokace v programovém rámci lROP

3) Výběr projektů k realizaci pro aktuálně uzavřenou výzvu č.4 PRV

4) Diskuse, různé

Návrh usnesení:

Programový výbor MAS Sokolovsko schvaluje výše uvedený program jednání a určuje zapisovatele
jednání Veroniku Wojnarovou a ověřovatele zápisu Kurta Hnáta.

VÝsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Datum zasedání:

čas zasedání:

Místo zasedání:

Přítomni:

Pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas
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Usnesení č. 1/4/2020/PV:

Programov,ý výbor MAS Sokolovsko schvaluje výše uvedený program iednání a určuje zapisovatele
jednání Veroniku Wojnarovou a ověřovatele zápisu Kurta Hnáta.

Bylo ověřeno, zda bude zachována usnášeníschopnost po celou dobu jednání (vylučování něktených
členů z jednání o něktených bodech programu v souvislosti se střetem zájmu v programovém rámci
PRV).

Ve střetu zájmu a tedy vyloučeni z jednání k relevantním projektům a fichím jsou:

- Fiche 9 Základní infrastruktura venkova -Janura (město Habartov; žadatel), Satlerová (obec

Jenišov - partner žadatele) a Zábranský (Srdce a čin o,p.s. - partner žadatele),

2| Distribuce nav,ýšené alokace v programovém rámci IROP

MAS Sokolovsko byla v programovém rámci |ROP navýšena alokace díky dobrému čerpání v
předchozích letech. Celkové navýšeníje o 8.457.L25, - Kč (dotace). Manažerka programového rámce
lROP navrhuje navýšení alokací letos vyhlášených výzev lROP č. 17 a 18, a to přibližně ve stejném
poměru, jako je poměr alokacítěchto výzev. Tedy navýšení o 5.700.000, - Kč (dotace) ve výzvě č. 17
(cyklodoprava| a 2.757 .L25, - Kč (dotace) ve výzvě č. 18 (infrastruktura ZŠ). Celkově se jedná o navýšení
na 1"3.692.1-88,39, - Kč (celkové způsobilé výdaje) u výzvy č. 77 a na 6.748.33L,O6, - Kč (celkové

způsobilé výdaje) u výzvy č. 18. U obou výzev předpokládáme více žádostí o podporu, než na kolik
vystačí původní alokace.

Návrh usnesení:

Programový výbor MAS Sokolovsko projednal a souhlasí s využitím navýšené alokace v programovém
rámci IROP k navýšení výzev č, 17 (o 5,700,000 Kč v dotaci) a č. 18 (o 2.757.I25 Kč v dotaci) a

doporučuje valné hromadě partnerů schválenítéto změny SCLLD.

Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro 8 hlasů proti0 hlasů zdržel se 0 hlasů

Usneseni č. 2 l 4 l 2O2O l PY z

Programový výbor MAS Sokolovsko projednaI a souhlasí s využitím navýšené aIokace v
programovém rámci IROP k navýšení výzev č. 17 (o 5.700.000 Kč v dotaci) a č. 18 (o 2.757.t25 Kč v
dotaci) a doporučuje valné hromadě partnerů schválení této změny SCILD.
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3) Výběr proiektů k realizaci pro aktuálně uzavřenou v,ýzvu č.4 PRV

Manažerka Programového rámce PRV informovala přítomné ve stručnostio výzvě č.4 PRV, která byla

vyhlášena 02.03.2020. Celková alokace na v,ýzvu byla 21.093.312, - Kč.

V rámci 4,výzvy PRV v roce 2020 byly vyhlášené následujícífiche:

o F2 Podpora zemědělských podniků - alokace 4.t22.06O, - Kč

o F3 Podpora lesnictví-alokace 2.015.007, - Kč

o F5 Podpora jiného drobného podnikání - alokace 3,L92.346, - Kč

o F6 Rozvoj rekreačních funkcí lesa - alokace 1.529.513, - Kč

o F9 Základní infrastruktura venkova - alokace 10.234.386, - Kč

Do 4. výzvy PRV bylo podáno celkem 30 projektů. Všechny prošly administrativní kontrolou, kontrolou
dalších podmínek a přijatelnosti provedenou kanceláří MAS. Následně byly tyto pr,ojekty předloženy
věcnému hodnocení Výběrové komisi, která zasedala dne 28. 05. 2020. Všechny projekty po věcném
hodnocení postoupily do další fáze - konečnému výběru projektů ze strany Programového výboru.
Proběhlo seznámení Programového výboru s podanými projekty do uýzvy č. 4 PRV a diskuze nad
jednotlivými projekty.
Následoval rnýběr projektů k realizace pro aktuálně uzavřenou výzvu č. 4 PRV MAS Sokolovsko na

základě long listů sestavených Výběrovou komisí MAS Sokolovsko.
Mgr. Polláková předložila Programovému výboru long listy pro jednotlivé fiche (F2, F5, F6 a F9), ty byly
také zaslány v předstihu členům Programového rnýboru elektronicky. Programový výbor na základě
předložených long listů posoudil, s ohledem na alokaci fichí, jednotlivé projekty dle bodového
ohodnocení a sestavil seznam projektů doporučených k obdržení dotace -tzv. short list.

Proběhlo hlasování o návrhu v následujícím znění:

Návrh usnesení:

Programový výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje v rámci výzvy č. 4 PRV projekty zFiche 2

Podpora zemědělských podniků k obdržení dotace dle přiloženého seznamu, tzv. short listu. Tento

seznam je přílohou č. 2 tohoto zápisu z jednání.

výsledek hlasování:

Pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas (Majkov)

Usnesení č. 3/4/2020/PV:

Programový v,ýbor MAS Sokolovsko projednaI a schvaluje v rámci vYzvy č. 4 PRV projekty z Fiche 2

Podpora zemědělských podniků k obdržení dotace dle přiloženého seznamu, tzv. short listu. Tento

seznam je přílohou č. 2 tohoto zápisu z jednání.

Návrh usnesení:

Programový výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje v rámci výzvy č. 4 PRV projekty z Fiche 5

Podpora jiného drobného podnikání k obdrženídotace dle přiloženého seznamu, tzv. short listu, Tento

seznam je přílohou č. 3 tohoto zápisu z jednání.

l-
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výsledek hlasování:

Pro 7 hlasů protiO hlasů zdržel se 1 hlasů (Majkov)

U snesení č. 4 l 4 l 2O2O l PY :

Programový výbor MAS Soko|ovsko projedna! a schvaluje v rámci v,ýzvy č. 4 PRV projekty z Fiche 5

Podpora jiného drobného podnikání k obdržení dotace dle přiloženého seznamu, tzv. short Iistu.

Tento seznam je přílohou č. 3 tohoto zápisu z jednání.

Návrh usnesení:

Programový výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje vrámci výzvy č.4^PRV projekty z Fiche 6

Rozvoj rekreačních funkcí lesa k obdržení dotace dle přiloženého seznamu, tzv. short listu. Tento

seznam je přílohou č. 4 tohoto zápisu z jednání.

VÝsledek hlasování:

Pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlasů (Majkov)

Usnesen í č. 5/4/2020/PV:

Programový v,ýbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje v rámci výzvy č. 4 PRV projekty z Fiche 6
Rozvoj rekreačních funkcí lesa k obdržení dotace dle přiloženého seznamu, tzv. short listu. Tento

seznam je přílohou č. 4 tohoto zápisu z jednání.

Místnost jednání opustili členové PV ve střetu zájmu - Janura, Satlerová a Zábranský.

Návrh,usnesení:

Programový výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje v rámci výzvy č. 4 PRV projekty z Fiche 9
Základní infrastruktura venkova k obdržení dotace dle přiloženého seznamu, tzv. short listu. Tento

seznam je přílohou č. 5 tohoto zápisu z jednání.

VÝsledek hlasování:

Pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

Usnesení č. 6/4/2020/pV:

Programový v,ýbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje v rámci výzvy č. 4 PRV projekty z Fiche 9

Základní infrastruktura venkova k obdržení dotace dle přiloženého seznamu, tzv. short Iistu. Tento

seznam je přílohou č. 5 tohoto zápisu z jednání.

4



V Březové, dne 04. 06.2O2O

Za psa la : Veronika Wojna rová d*o**rt""",7"""""""""""",,

Ověřil: Kurt Hnát

Předseda Programového výboru: lng. Petr

Přílohy:

Příloha č. 1- - prezenční listina

Příloha č. 2 -Seznam projektů/short list doporučených k obdrženídotace pro Fichi 2

Příloha č. 3 - Seznam projektů/short list doporučených k obdržení dotace pro Fichi 5

Příloha č. 4 - Seznam projektů/short list doporučených k obdržení dotace pro Fichi 6

Příloha č. 5 - Seznam projektů/shor:t list doporučených k obdrženídotace pro Fichi 9
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(rajská hospodá ská komora Karlovarského kraje
Mgr. Stanis|av K íž .,./hŤ

irdce a čin, o. p. s.
vladimír zábransk \\r

]ENEFlN PFc s,r.o.
kalátová |va nr.Á{ ' /,

\sro & Kombinát Dolní Žandov spol. s r. o.
Kurt Hnát \J,Y]'U

lelena Farová
Helena Farová iL

V]ěsto Habartov
lng. Petr Janura ')Jauttu.-ff

vlěsto chodov
zdeněk Gaudek -E-*-t )

iímskokatolická farnost Loket
cDr. Ji í Majkov ,,Y,a'ť

:
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číslo fiche přidělené číslo projektu žadatel název projektu místo realizace

celková výše 

projektu vč. 

DPH

celkové 

výdaje, ze 

kterých je 

stanovena 

dotace

výše dotace
procento 

dotace

požadovan

é body

získané 

body

stav 

žádosti

2 2020-078-004-002-048 Pořízení kolového traktoru Dasnice 60 75 75

2 2020-078-004-002-031 Pořízení zemědělské techniky Krásno 60 70 70

2 2020-078-004-002-043

Modernizace pěstitelské 

technologie – nákup 

mobilního stroje Šabina 70 70 70

2 2020-078-004-002-049

Investice do zemědělského 

podniku Dasnice 60 70 70

2 2020-078-004-002-021 Pořízení vozu na balíky Dolní Rychnov 70 67 67

2 2020-078-004-002-026 Investice do farmy Šabina 60 65 65

2 2020-078-004-002-054

Modernizace zemědělské 

činnosti Březová 70 59 59

2 2020-078-004-002-029

Investice pro zemědělskou 

prvovýrobu Horní Slavkov 60 50 50

2 2020-078-004-002-053

Vybavení zemědělského 

podniku Březová 60 49 49

Příloha č. 2 - Seznam projektů/short list doporučených k obdržení dotace pro Fichi 2



číslo fiche přidělené číslo projektu žadatel název projektu
místo 

realizace

celková výše 

projektu vč. 

DPH

celkové 

výdaje, ze 

kterých je 

stanovena 

dotace

výše dotace
procento 

dotace

požadova

né body

získané 

body

stav 

žádosti

5 2020-078-004-005-047 Pořízení strojů Krásno 45 77 77

5 2020-078-004-005-046

Rekonstrukce provozovny a 

pořízení strojního zařízení Stříbrná 45 70 70

5 2020-078-004-005-038

Rozšíření služeb Občerstvení u 

Šabalků Dasnice Dasnice 45 65 65

5 2020-078-004-005-052 Investice do rozvoje podnikání Svatava 45 62 62

5 2020-078-004-005-017 Pořízení mobilní kavárny Svatava 45 60 60

5 2020-078-004-005-024 Dovybavení servisního vozu Horní Slavkov 45 47 47

5 2020-078-004-005-036

BAUPORT – podpora vybavení 

společnosti – 3. etapa Březová 45 44 44

5 2020-078-004-005-034

Kloubový kolový nakladač pro 

rozvoj stavební činnosti Sokolov 45 40 40

Příloha č. 3 - Seznam projektů/short list doporučených k obdržení dotace pro Fichi 5



číslo 

fiche

přidělené číslo 

projektu
žadatel název projektu místo realizace

celková výše 

projektu vč. 

DPH

celkové 

výdaje, ze 

kterých je 

stanovena 

dotace

výše dotace
procento 

dotace

požadova

né body

získané 

body

stav 

žádosti

6 2020-078-004-006-032 Loketské stezky 2020 Loket 100 46 46

Příloha č. 4 - Seznam projektů/short list doporučených k obdržení dotace pro Fichi 6



číslo 

fiche

přidělené číslo 

projektu
žadatel název projektu místo realizace

celková výše 

projektu vč. 

DPH

celkové 

výdaje, ze 

kterých je 

stanovena 

dotace

výše dotace
procento 

dotace

požadova

né body

získané 

body

stav 

žádosti

9 2020-078-004-009-028 Vybavení kluboven pro spolkovou činnost Horní Slavkov 80 85 85

9 2020-078-004-009-041 Modernizace MŠ Citice Citice 80 85 85

9 2020-078-004-009-042

Revitalizace veřejných prostranství v obci 

Citice Citice 80 85 85

9 2020-078-004-009-025 Libavské Údolí – Modernizace knihovny Libavské Údolí 80 80 80

9 2020-078-004-009-037

Obnova a zpřístupnění historické zvonice 

Krásno – III. etapa Krásno 80 80 80

9 2020-078-004-009-039 Josefov – tvoříme a žijeme v aktivní komunitě Josefov 80 80 80

9 2020-078-004-009-050

Šabina – revitalizace veřejného prostranství u 

zastávky – doplnění mobiliáře Šabina 80 80 80

9 2020-078-004-009-030

Vybudování a úprava zahrady MŠ Loket, 

Sportovní 561 Loket 80 79 79

9 2020-078-004-009-033

Veřejné prostranství obce Jenišov – místo pro 

setkávání občanů Jenišov 80 72 72

9 2020-078-004-009-044 ZŠ Habartov – vybavení kmenových učeben Habartov 80 69 69

9 2020-078-004-009-027 Modernizace kuchyně MŠ Dlouhá Horní Slavkov 80 65 65

9 2020-078-004-009-051

Podpora zájmových sdružení a společenských 

akcí ve městě Březová Březová 80 59 59

Příloha č. 5 - Seznam projektů/short list doporučených k obdržení dotace pro Fichi 9


