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Zápis ze zasedání Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko
konaného dne 17. 1.2019 od 14130 hod.

v kulturním domu v krásně
(Náměstí l3, Krásno)

Dne 17. 1.2019 ve 14:30 hod. se sešli členové Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko.
Seznam pŤítomných - viz prezenční listiny.

Jednáni zahájil starosta města Březová p. Miroslav Bouda, dosavadní předseda Valné
hromady partneru MAS. Konstatoval, že s oh]edem na nadpoloviční většinu přítomných
partnerů a současně s ohledem na splnění podmínky, že žádná ze zájmových skupin ani
veřejný sektor na jednáni nepředstar,uj í více než 49 0Á hlasovacích práv, je Valná hromada
partnerů usnášeníschopná.

Přitomno 48 ze 78 partnerů.

Z hlediska sektorů: 19 přítomných za veŤejný sektor, 29 za soukomý a neziskový sektor.

Z hlediska zájmových skupin: 8 přitomných za skupinu č. 1, 7 přítomných za skupinu č. 2,
14 přítomných za skupinu č. 3, 19 za skupinu č. 4,

určeni sčítačů hlasování a zapisovatele iednáni valnó hromadv partnerů
Dosavadní předseda Valné hromady partnerů p. Bouda určil sčítači hlasovrfurí Andreu
Langovou a Mgr. Michaelu Pollrikovou, pracovnice MAS. Za zapisovatele určil Ing. Markétu
Hendrichovou, pracovnici MAS.

schválení ověřovatele zápisu iednání valné hromadv partnerů
P. Bouda navrhl za ověřovatele zápisu partnera město Habartov, zastoupené Ing. Petrem
Janurou.

Nebyl vznesen protináwh.

Výsledek hlasovrfurí o návrhu:
Pro 48 Proti 0 Zdrže| se 0

Usnesení č. l/1/20i9IVHP
Valná hromada partnerů MAS Soko|ovsko schvaluje za ověřovatele zápisu jednání
konaného dne 17. 1.2019 paňnera město Habartov, zastoupené Ing. Petrem Janurou,

Ad 2. Schválení Drogramu iednání
P, Bouda přečetl navrhovaný program jednáni, který byl všem předem odeslán elektronicky
na e-mail. Odhadovaná doba jednání je cca 1,5 hodiny dle délky diskuze. Poté následuje
exkurze po krásách města Krásna. Dále p. Bouda navrhl úpravu progíamu, konkétně
doplněni programu o bod Volba předsedy V}I partneru, Jedná se o funkci na 3 roky.

Nebyl vznesen protinávrh.
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Výsledek hlasovifurí o náwhu:
Pro 48 Proti 0 Zdrže| se 0

Usnesení č. 2/1/2019/VHP
Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko schvaluje upravený program jednání
konaného dne 17. l. 2019:

1. Přivítání účastníků, zahájení jednání;
2. Schválení programu jednání;
3. Volba předsedy Valné hromady partnerů;
4. Kontrola plnění usnesení z minula;
5. Informace o nově přistoupivších a lrystoupivších partnerech MAS Sokolovsko;
6. Projednání a schválení Zprár,y o plnění SCLLD MAS Sokolovsko za 2. pololeti

roku 2018;
7. Projednání a schválení Zprály o činnosti Monitorovacího výboru za rok 2018;
8. Stručné představení stavu realizace jednotlivých Programových rámců (OPZ,

PRV, IROP, oPŽDi
9. Projednání a schválení aktualizace loga MAS Sokolovsko o.p.s.;
10. Informace o aktivitách MAS Sokolovsko v rámci Celostátní sítě pro venkov;
11. Informace o Čištěni řeky ohře 2019;
12. Různé, diskuze;
13. Po jednání následuje exkurze po krásách města Krásna.

Ad 3) Vo|ba oředsedv Va|né hromadv partnerů

P. Bouda vyzval přítomné, zda maji nějaký návrh na pozici předsedy tohoto orgánu. Funkční
období je 20|9-2021.

Na toto reagoval starosta Krásna s návrhem, aby předsedou Valné hromady partrrerŮ bylojako
doposud Město Březová, zastoupené panem Miroslavem Boudou, staro§tou města Březová.
Ing. Jágriková informovala, že funkce předsedy VH partneni je na 3 roky.

Nebyl vznesen protinávrh.

Výsledek hlasování o návrhu:
Pro 48 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 3/l /2019/VHP
VaIná hromada partnerů MAS Sokolovsko volí swým předsedou Město Bíezová
zastoupené starostou Miroslavem Boudou.

Ad 4) kontrola nlnění usnesení z rninula

Z minulé Valné hromady - Usnesení é.4l2l2018VHP se týkalo Zprávy o plnění SCLLD MAS
Sokolovsko za první pololetí roku 2018. Zpráva byla schválena ze strany ŘO.

Z miwuJé Valné hromady - Usneseni č.5l2l20í8VHP se týkalo pfidání programového riimce
OPŽP. Byla provedena a schválena změna SCLLD o programový rámec OPŽP a výzvy
v tomto programovém rámci budou vyhlášeny v únoru 2019.
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Z minulé Valné hromady - Usnesení č. 6/2/2018VHP se týkalo změny SCLLD
v Programovém rámci OPZ. Probihaji konzultace s ŘO OPZ ke změně SCLLD.

IROP. Změna SCLLD v tomto programovém rámci byla podáLrra a schválena ze strany ŘO
IROP. Výzvy navazující na tuto změnu.jsou již vyhlášeny od 3,1.2019.

Z mim;Jé Valné hromady - Usnesení č. 8/2/2018VHP se aktualizace směrnice 01. Směrnice
byla aktuali_zována v programovém rámci IROP, protože bylo n_utno reagovat na aktuální
požadavky Řo RoP. Dále byla přidána část vztahující se k oPŽP, což souvisí s přidáním
tohoto programového rámce do SCLLD.

Ad 5) Informace o nově přistoupivších a wstoupivších nartnerech MAs sokolovsko

Ředitelka MAS Sokolovsko lng. Jágriková informovala, že o ukončení partnerství požádala
paní Eva Burdová a pan Vlastimil Argman.

Nově přistoupili tito paftneři: Mgr. Karel Fiala a PhDr. Pavel Feigl.

Se změnami v partnerech souvisí také žádost obce Citice o pňstoupení k MAS Sokolovsko, a
to jako nový paríner a taktéž i sým územím. Jedná se o obec, která v MAS územím zahrnuta,
ízv. bilé místo na mapě. Změny iszemí MAS jsou možné jen zahrnutím obcí, které byly dosud
mimo MAS, neni možné, aby obec přeš|a územím od jedné MAS k druhé. Dle pravidel MMR
může tato zména územi proběhnout až po schválení střednědobé evaluace, což
předpokládáme na 6-712019. Žádosí o přistoupení obce Citice byla projednána a schválena
Programovým výborem i Správní radou. Formálně se Citice stanou partnerem a jejich území
bude zahmuto do MAS Sokolovsko ť po schválení žádosti o změnu SCLLD související se
změnou území ze strany MMR, přičemž tato žádost může blýt podána až po schválení
střednědobé evaluace.

P. Bouda navrhuje v souvislosti s žádostí obce Citice o přistoupení k MAS Sokolovsko
usnesení.
Valná hromada partnerů projednala a schvaluje žádost obce Citice o paítnerství a zahmutí
katastíáiního území obce Citice k územnímu vymezení působnosti MAS Sokolovsko. Valná
hromada partnerů pověřuje ředitelku MAS Sokolovsko Ing. Ivanu Jágrikovou k podaní
žádosti o změnu SCLLD v souvislosti se změnou územní působnosti MAS Sokolovsko, a to
neprodleně po schváení střednědobé evaluace SCLLD.

Nebyl vzrresen protinávrh.

Výsledek hlasovrirri o návrhu:
Pro 48 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 4/1/2019/VHP
Valná hronada partnerů projednala a schvaluje žádost obce Citice o partnerství a
zahrnutí katastrálniho území obce Citice k rízemnímu vymezení působnosti MAS
Sokolovsko. Valná hromada parúnerů pověřuje ředitelku MAS Sokolovsko Ing. Ivanu
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Jágrikovou k podání žádosti o změnu SCLLD v souvislosti se změnou rízemní působnosti
MAS Sokolovsko, a to neprodleně po schválení střednědobé evaluace SCLLD.

Ing. Jágriková lyzvala přítomné, zda by MAS doporučili vhodného partnera z neveřejného
sektoru. Pro splnění podmínky standardizace je nutné udržovat vyvažený poměr mezi
paítneTy z veřejného a neveřejného sektoru. Přivítáme aktivní partnery, kteří se budou chtít
také zapojovat do jednráni orgánů MAS. Mandát súivající Výběrové kornise MAS Sokolovsko
je roění a na příští červnové valné hromadě bude nově volena. Práce ve výběrové komisi je
odpovědná a n:íročná, protože zde probíhá především hodnocení ádostí o podporu.

P. Bouda poděkoval partnerům za ak|ivni práci v orgánech MAS Sokolovsko.

Ad 6) Proiednání a schválení Zpniw o plnění SCLLD MAS Sokolovsko za 2. pololetí
roku 2018

Všem přítomným byl elektronicky zaslrln návrh Zprávy o plnění SCLLD MAS Sokolovsko za
druhé pololetí roku 2018. Zpráva je zpracovávána jednou za půl roku a je odevzdáváaa na
Řídicí orgrinr elektronicky pomocí MS2014+, Struktura zprávy je daná požadavky ŘO a .je
stále stejná, některé údaje (např. monitorovací indikátory a stav čerpání) jsou do správy
načítány pomocí MS20 14+.

P, Bouda navrhuje schválení Iéío zpráw a pověření ředitelky MAS Sokolovsko Ing. Ivany
Jágrikové k případné aktualizaci zprávy před odevzdáním a zapracoviní případných
pňpomínek ze strany Rídících orgánů.

Nebyl vznesen protinávrh.

Výsledek hlasování o náwhu:
Pro 48 Proti 0 Zdrže| se 0

Usnesení č. 5/l/2019/VHP
Valná hromada partnerů projednala a schvaluje Zprávu o plnění SCLLD MAS
Sokolovsko za druhé pololetí roku 2018 a pověřuje ředitelku MAS Sokolovsko Ing.
Ivanu Jágrikovou k případné aktualizaci zprály před odevzdáním a k zapracování
příparlných připonrínek ze strany Řídícího orgánu.

Ad 7) Proiednání a schválení Znráw o činnosti Monitorovaciho yýboru za rok 2018

Manažerka MAS Ing. Hendriclrová představila účastníkům valné hromady návrh Zprávy o

činnosti Monitorovacího výboru za rok 2018. Tento náwh byl dopředu zaslán účastníkům
elektronicky.

P. Bouda nawhuje schválení této zprávy a děkuje členům Monitorovaciho výboru za
odvedenou práci.

Nebyl vznesen protinávrh.
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Výsledek hlasování o návrhu:

ManŽerky jednotlivých Programoých rámců představily účastníkům aktuální stav rea\izace
SCLLD v PRV, opŽp, opz a IRoP. Ředitelka MAS Sokolovsko poté účastníky stručně
sezniimila s dalšími aktivitami MAs sokolovsko, jako jsou místní akční plriLriy rozvoje
vzdělávžni, přeshraniční projekty a přidružené paítnerství v mezinárodním projektu
InduCult2.0.

Následně je informovala o nutnosti zpracovat a do konce června 2019 odevzdaí tzv.
střednědobou evaluaci SCLLD. Členové valné hromady byli pozváni k účasti na tzv. ťocus
group v rámci střednědobé evaluce.

Pro 48 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 6/1/2019/VHP
valná hromada partnerů projednala a schvaluje zprávl o činnosti Monitorovacího
výboru za 2. pololetí roku 2018.

Ad 9) Proiednání a schválení aktualizace loga MAS Sokolovsko o.n.s.

Manažerka MAS M$. Schrócková seznrámila účastníky jednriní s návrhem aktualizace loga
MAS Sokolovsko o.p,s. Proběhla diskuze k návrhu nového loga a ke stávající podobě loga.
Předseda VH partnerů p. Bouda vysvětlil historii vzniku loga a upozomil na úskali spojená se
změnou loga. Proběhla diskuze o tom, kdo byl autorem návrhu nového loga, jakým způsobem
probíhala soutěž designérů a jak je to spojeno s autorskými plány apod. P. Bouda upozomil,
že případný přechod na nové logo by byt postupný, nebyla by to změna ze dne na den, na
stávajících dokumentech se logo měnit nebude. Na základě téío diskuze nechal hlasovat
předseda valné hromady partneru p. Bouda o tom, zda začit použivat logo nové.

Výsledek hlasováni o návrhu:
Pro 28 Proti 9 Zdňe| se 11

Usnesení č, 7/1/2019/VHP
Valná hromada partnerů projednala a schvaluje aktualizované logo MAS Sokolovsko
v podobě, která byla představena na jednání.

Ad l0) Informace o aktivitách MAs sokolovsko v rámci celostátní sítě pro venkov

Ing. Eva Slámová přítomné seznámila přítomné s aktivitami MAS Sokolovsko v rámci
Celostátní sítě pro venkov, prezentovala aktivity proběhlé v roce 2018 a představila plán
aktivit pro rok 2019.
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Ad 1l) Informace o Čištění řekv ohře 2019

Mgr. Schr<icková předala účastníkům informace o termínu a přípravě akce ,,Čisteni řeky ohře
2019" a vymala k zapojení do této aktivity.

Ad 12) Různé. diskuze

Proběhla diskuze k aktua]izaci loga (viz bod 9).

Předseda VH partneru p. Bouda poděkoval za vzájemnol spolupráci. Ředitelka MAS
Sokolovsko se rozloučila s partnery a poděkovala za účasí a spolupráci. A vyzvala starostu

města Knísno k zahájení exkurze, jejímž obsahem budou mj. projekty realizované z dotačních

titulů EU.

V Krásně, dne 17. 1.2019

Přílohv:
Prezenční listina veřejný sektor, neziskoqý sektor, soukromý sektor.

Plné moci.

/óú-/-J
Zapsala,. lng. Markéta Hendrichová

Předseda Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko: Miroslav Bouda
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pnezrručruí LtsTlNA

vnuvÁ lonvnon pnnrnrnů MAs soKolovsKo o.p.s.
Krásno 17.01.2019

veřeinÝ sektor

Zájmová
skupina Název partnera

Jméno a příjmení statutárního
zástupce/stálého zmocněnce

plná moc na vH zakladatelů
Jméno a příjmení zmocněnce Podpis

4
Březová

MiroslaV Bouda u-r
4

BublaVa

lng. Monika Hrádková ňfuMl
4

BUkovany

Miroslav stropek

bt
4

Dasnice

Bc. Gabriela Turnerová

4
Dolní NiW

Pavel Hrysz

4
Dolní Rychnov

Anna klímová

4
Habartov

lng. Petr Janura AtoupttWř
4

Hory

Lucie HostašoVá ka,v.-e.| Tg-ouro5./ {7==t +-t

S údaji bude nakládáno v souladu s Nařízenim Ewopského pallamentu a Rady (EU) 20161679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrarrě §ziclcých osob v souvislosti se zpracovtíním
osobnich rtdajů a o Vo]ném pohybu těchto údajů. Dále dle zákona č. l0l/20o0 sb., o ochíaně osobních úclajů. Údaie budou Zpracovávány pouze za účelem naplnění
oprávněného zájmu správce. Třetím osobám budou předány pouze za účelem konholy. Podpisem na prezenční listině jsem sezúrnen s pořizováníín a zveřejňováním
fotografií Za účelem projektu a souhlasím s qíše uvedeným.
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Záimová
skupina Název partnera

Jméno a př(lmení §tatutárního
zástupce Jméno a příjmení zmocněnce Podpis 

,>

4
Horní slavkov

Alexandr Terek /;?__
4

chlum svaté Maří

Miroslav Hrůza

4 ChodoV
Patrik Pizinger

?at,r{ 6*"",1lk %a^?
4 JenišoV

Mgr. Jiří Stehlík \W-
4 Jindřichovice

Martina Majdáková

Vo.Jr.t ,

4 Josefov
M8r. Jan onak

4 KaceřoV
Miroslav půchner

4 Krajková
lng. Roman Šístek

4 královské poříči Michal kováč

4 Kraslice
Roman kotilínek ža}-/ - d'- -.-._

4 Krásno
Josef HaVel /u

4 Kynšperk nad ohří
ln8. Tomáš SVoboda ,2.1L //ůÝ4L/ť/t- R

S údaji bude nakládáno v souladu s Nařízenim Evropského parlamentu a Rady (EU)20161679 ze dne27. dubna 2016 o ochraníryzichYch osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Dále dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udaje budou zpracovávány pouze za účelem naplnění
oprávněného zájmu správce. Třetím osobám budou předány pouze za účelem kontroly. Podpisem na prezenční listině jsem seznámen s pořizováním a zveřejňováním
fotografií za účelem projektu a souhlasím s výše uvedeným.

i
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zájmová
skupina Název partnera

Jméno a přúmení statutárního
zástupce Jméno a příimení zmocněnce Prdpis

4 Libavské Údo|í
lng. Petra Gajičová toce { |kz,lrl

,/t

/L"t--..-L-
4 Loket

lng. Mgr. Petr Adamec / ,,,

4 Lomnice
Miloslav Matoušek /
lng. Josef Janura, Dis.

4 MíroVá
Bc. Lenka Baštová

4 NoVé SedIo
lng. Věra Baumanová

4 NoVá Ves
Bc. Pavel straka

4 oloVí
liří Mikuláš

/,J-t^<
4 PřebUz

Martin Bruoth

4 RotaVa
Michal červenka

4 Rovná
JaroslaV Janda

/7-

4 sokoloV
Renata oulehlová

,-7rl",r__
4 staré sedlo

MiroslaV Toncar /
In8. Martin Jedlička \|Q--9š. !-ó v -Te)..{ o^íž

L,/
-\-----_-

S údaji bude nakládáno v souladu s Nařízenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161679 ze dne2'l. dubna 20l6 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osounich rlda.lů a o volném pohybu těchto údajů, Dále die zákona č. 10l/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Údaje budou zplacovávány pouze za ÚČelem naplnění

oprávněného zájmu správce, Třetím osobám budou předány pouze za účelem kontro|y. Podpisem na prezenčni listině jsem sezrámen s pořizovánhn a zveřejňovánim

fotografií za účelem projektu a souhlasím s výše uvedeným.
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S údaji bude nakládáno v souladu s Nařizenim Eyropského parlamentu aRady (EU)201616'79 ze dne 2'l. dubna20ló o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovánim
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. DáIe dle zákona č. l0l/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Úda.ie budou zpracovávány pouze Za účelem naplnění
opráVněného zájmu Splávce, Třetím osobám budou předány pouze za účelem kontoly. Podpisem na pIezenční listině jsem seznámen S pořizováním a Zveřejňováním
fotografií za účelem projektu a souhlasím s výše uvedeným.

Zájmová
skupina Název paňnera

Jméno a příjmení statutářního
zástupce Jméno a příimení zmocněnce Podpis

4 Stříbrná
lana kortusová

(,
ill

4 SVataVa
vladimír Adamec

,J

4 ŠabIna
František pešek

4 šindelová
JaroslaV Benda

4 VintířoV
Marek Choc

,./1.-----,
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PREZENčNí LlsTlNA

vlt ttÁ HoRrunon pnRrrurRů MAs soKotovsKo o.p,s,
Krásno, 17.01.2019

podnikatelé a dobrovolníci

Zájmová
skupina Název partnera

Jméno a příjmení statutárního
zástupce/stálého zmocněnce

Plná moc na VH parnerů
Jméno a příjmení zmocněnce Podpis

3
Agro & Kombinát Dolní

Žandov spol. s.r.o,

lng. Vladimír Tůma / Kurt Hnát Hprt ru
3 AT Konzult, s.r.o.

lng. et lng. Bc. Hana Hornová,
MBA furR :JhNLQF 4*,*^?*

3 Vlastimil Argman
Vlastimil Argman

František Bartoň
František Bartoň

Ř-=*
3 Bauport s.r.o.

Aleksa ndr Brytkov
t'linos /.tu & u-a-r, 1-/

3 Marek Bochníček
Marek Bochníček [/\\-'

1- PhDr. PaVel ČáslaVa
PhDr, PaVe| čáslava 4---

3 Jan Danko
Jan Danko

S ridaji bude nakládáno v souladu s Nařízenim Evropského parlamentu a Rady (EIJ) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fllzictql.ch osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajŮ a o volném pohybu těchto ridajů. Dále dle zákona č. 10l/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Údaje budou zpracovávány pouze za účelem naplnění
oprárněného zájmu správce. Třetim osobám budou předány pouze za účelem kontroly. Podpisem na pTezenční listině jsem seznámen s poŤizováním a zveřejňováním
fotografií za účelem projektu a souhlasim s !"ýše uvedeným.
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Zájmová
skupina Název partnera

Jméno a příjmení statutářního
zástupce/stálého zmocněnce

Plná moc na VH partnerů
Jméno a přiimení zmocněnce /, Podpis

1 ept connector s.r.o.
lng. Tomáš Musil /

lng. Martina Pádrová /q//rr4,/r*'
3 Tomáš Fara

Tomáš Fara \rrn^ Ta^ov,(_
l

y')|
/ l,'1
"tl I

3 Helena Farová
Helena Farová fllt /vt

Milan H loušek
Milan HloUšek

)Žr-z< Xge< ''/rE""_ Z_A
Horský statek Abertamy

s.r.o.

lng. Petr Zacharda

1

Krajská hospodářská
komora karlovarského

kraje

lng. Josef ciglanský /
Mgr. stanislav Kříž

lrena Lechanová
lrena Lechanová úJ

3 Vladimk Lokaj
Vladimír Lokaj ffi

1 lng. Vladimír Mikeš
lng. Vladimír Mikeš /"S4

t Bc. Michal Pehanič
Bc. Michal Pehanič

Bc. Jakub Potěšil
Bc. Jakub Potěšil \Jan JaJ9 Y

3 Bc. lVeta SoukupoVá
Bc. lveta soukupoVá tt?cszrl l ftI,

],
spráVa pamětihod ností

s. r.o.
Miroslav Ma kovička >aa Ja) 4 )J

S údaji bude nakládáno v souladu s NařízenímEvropského parlamentu a Rady ( EU ) 20161679 ze dne 27. dubna 20 l6 o ochraně folckých osob v souvislosti seS údaji bude nakládáno v souladu s Nařizením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161679 ze dne 27, dubna 2016 o ochraně §lckých osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Dále dle zákona č. l0l/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Úda.ie budou zpracovávány pouze za účelem naplnění
oprávněného zájmu správce. Třetim osobám budou předány pouze za účelem kontroly, Podpisem na prezenční listině jsem seznámen s pořizovánim a zveřejňováním
fotoglafií Za účelem projektu a souhlasím s výše uvedeným.
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Zájmová
skupina Název paňnera

Jméno a příjmení statutárního
zástupce/stálého zmocněnce

Plná moc na VH partnerů
Jméno a přfimení zmocněnce Podpi§

3 statek Lunga s.r.o. ln8. Petr Kužvart {"..// 2
3 Jarmila TůmoVá Jarmila TůmoVá

3 Mgr. Romana Vlková Mgr. Romana Vlková
\Ja)a Jq,/= /*(

3 Lenka zemanová Lenka zemanová

2 Mgr. Karel Fiala
Mgr. Karel Fia|a F,"rl_ T"Uk >\\-

1 PhDr. Pavel Feigl
PhDr. Pavel Fei8l lrrL

S údajibude nakládáno v Souladu s NaříZením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 Ze dne 27. dubna 20l6 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobnich uaalů a o volném pohybu těchto ridajů. Dále dle zákona č. l0l/2000 Sb,, o ochraně osobních údajů. Úda.le budou zpracovávány pouze za účelem naplnění

oprávněného Zájmu SpráVce. Třetim osobám budou předány pouze za účelem kontroly. Podpisem na plezenčni listině jsem seznámen s pořizováním a Zv€řejňovánim
fotografií Za úč€lem projektu a souhlasím s výše uvedeným.
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pnrzrručruí L!sT!NA

vaurÁ Honnnnoa pnnrnrnů MAs soKotovsro o.p.s.
Krásno, 17.01.2019

Neziskový sektor

ájmová
skupina Název partneřa

Jméno a příjmení statutárního
zástupce/stálého zmocněnce

Plná moc na VH partnerů
Jméno a příimení zmocněnce Podpis

z
A8e ntura osobní

asistence a sociálního
poradenství, o. p.s

Dana Janurová

z
Dennícentrum

Mateřídouška, o.p.s.

Věra Bráborcová /
ln8. Pavel Bráborec, MBA

V

DestinačníspoIečnost
sokolovsko, o.p.s.

RNDr. MiroslaV Vidlák

\*^*1
L Hartenber8 z.s.

Bedřich Loos

1
Hornický spolek Solles

chodoV
JiříMilt

z Khamoro o. p. §.
Emil Voráč

2
KČT, odbor Krušné hory

Sokolov
.Josef Ticha / LadislaV Zoubek lq

z Kotec o,p.s.
Mgr. Markéta Blažek Černá

1 Pomoc v nouzi, o. p.s.
Bc. Robert Pisár ,ecre 1

S údaji bude nakládáno v sou]adu s Nařízenim Evrop§kého pallamentu a Rady (EU) 20l ó/679 ze dne 2'1 . dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvis]osti se zpracováním
osobnicb údajů a o vo|ném pohybu těchto údajů. Dá|e dle zákona č. l0l/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů. Údale budou zpracovávány pouze Za účelem naplnění
oprávněného zájmu správce. Třetím osobám budou předány pouze za účelem kontroly. Podpisem na prezenční listině jsem seznámen s pořizováním a zveřejňováním
fotografií Za účel€m projektu a souhlasim s výše uvedeným.



EVROPSKÁ UNlE
Evrop§ký fond pío regionální rozvoj

lntegrovaný regionální operační program

MlNlsTERsTVo
PRO MÍSTNÍ
RozVoJ ČR@

7ájmová
skupina Název partnera

Jméno a příjmení statutárního
zástupce/stálého zmocněnce

Plná moc na VH partnerŮ
Jméno a příjmení zmocněnce Podpis

2
Rytířský řád Křižovníků s

červenou hvězdou

Mgr. PharmDr. Josef Šedivý,
o.Cr. / Eva Kabátová

z
Římskokatolická farnost

Loket

ICDr. Jiří Majkov / -+-/,--l l

1 Srdce a čin, o.p.s,
lng. Petr Beránek {A

2
Tě|ocvičná jednota Sokol

Kraslice

Matyáš schuster / Miloslav
Poslední /4

2
Tradiční řemesla Bernard

z.s.

M8r, Hana Bašková
Jan ý,^'q

lť
2

Zachránci památek České
republiky z.s.

Miroslav DUb 7

S údaji bude nakládIíno v souladu s Nařízenim Ewopského parlamentu a Rady (EU) 20161619 ze ďne 27. úlbna 2016 o ochraně frzických osob v souvislosti se Zpmcováním

osobrúch údajů a o volném pohybu těchto údajů. bate dĚ zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních úclajů. Údaje budou zpfacovávány pouze za rtčelem naplněni
oprár.něného zájmu správce. Třetím osobám budou pŤedány pouze za účelem kontroly. Podpisem na plezenční listině jsem s€Zúmen s pořizováním a Zveřejňováílím
fotografií za účelem projektu a souhlasím s v,ýše uvedeným.
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pnrzrrvčruí LtsTtNA

veulÁ nonuloa pnRrneRů MAs soKolovsKo o.p.s.
Krásnq 17.01.2019

Záimouá
sku pina Název partnera

Jméno a příjmení statutárního
zástupce/stálého zmocněnce

Plná moc na vH parnerů
Jméno a příjmení zmocněnce /Podpis

7ťU)a4,z^v- J {<.J1 c, r) Or\

S údaji bude nakládáno v souladu s Nařízením Evropského par|amentu a Rady (EU) 20l616'79 ze dse 2'l , dubna 20l6 o ochraně flzických osob v souvislosti se zpracováním
osobnich údajů a o volném pohybu těchto údajů. Dáte dle zákona č, 10l/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udaje budou zpracoyávány pouze Za účelem naplnění
oprár.něného zájmu správce. Třetím osobám budou předány pouze Za účelem kontroly. Podpisem na prezenční listině jsem seznámen s pořizovánim a zveřejňováním
fotografií za účelem projektu a souhlasím s výše uvedeným,

H osté
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Název projekfu: ,,Posíleni kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023"

Projekt furancovaný z lntegrovaného regionálniho operačniho programu, specifický cil 4.2,
Reg. č. projektu CZ,06,4.59 l0.0 l 0.0 l 1 5_003/00093 i 5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání VaIné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 17. l,.2019

zmocnitel
Název: Město Chodov
Sídlo: Komenského 1077,357 35 Chodov
IČ: 00259349
V zastoupení : Patrik Pinger, statutární zástupce
jakožo partner MAS Sokolovsko o.p,s.

uděluje tímto plnou moc

zmocněnci
Jméno, Příjmení: Ing, Zdeněk Gaudek
Trvalé bydliště:
Datum narození;

k zasfupování a hlasování za Zmoctitele na jednání Valné hromady partnerů, které se
uskutečni dne 17. l. 2019.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

v chodově dne 4r-.q LoA1

Tuto plnou moc přijímám

Podpis zmocnitele

t ÉsTo cHODŇ
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Název přojekfu: ,,Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023"
Projekt financovaný z Integrovaného regionálního operačnlho programu, specifický oil 4.2.

Reg. č. projektu Cz.06.4.59l0.gl0.0/15_003/0009315

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 17. 

',.2019

Z_mocnitel ntl ro r",,l í7a ?z .upa a,,át
Niizev: . . . . . . , , . . , , . , . . . , . . . . . . . . . : . . . . . . . . . : , , , . , .

;fi;, ::::ý.in4.. i..:..4i:.yJ'/i.?.i. Jl//:r'1 ,v t,/ kqú_,D- í/L /"4,,) c,"'*,,

Ič : ..... !..'.'.i.,í,.7:1. !.?...."^.,.....,........
V zasroupení, ....,. /:l... k ť. !.. .|!!.! 9. :r.....,statutámi zastupce
jakožo partrrer MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

zmocněnci
í.1*řj:,".",, . ?.1ť:. ť,,..Y.r:!!.tr.ý
Trvalé bydliště: .. . .

Datum narození: .,

k zastupování a hlasování za Zmoctitsle na jednriní Valné hromady partneru, které se
uskuteční dne 17. 1. 2019.

Tato plná moc nablvá platnosti a úěinnosti dnem podpisu.

u {-(,rr.*.6 il./ 4/7
dne

Tuto plnou moc přijím;ím
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Název projektu: ,,Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 20l8-2023"
Projek financovaný z Integrovaného regionáIního operačního programu, speciťrcky c!| 4.2.

Reg. č. projektu CZ,06,4,59 l 0.0l 0,0 l l 5 003/00093 l 5

partnerŮ MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 17. 1.2019
Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady

zmocnitel
Nar"r, ......(. Íí...?...(.?.F L-
sía;, :. :. 7.1ťť r...?.Y,..?ě ?.?:.i..'?I,r,lč: .....1.1Í..ó:!..{!f......................
V zastoupení, ..1(!.(,(.:. Í.?!."k §:!. ! :!.(:,...., statutámí ástupce
jakoáo partner MAS Sokolovsko o.p.s.

U.*-
Tuto plnou moc přijímám

__-z fl

\ý-^t +.-=
""""",1""""
Podpis mtocněnce

zmocněnci
Jméno, Příjmení:
Trvalé bydliště:
Datum narození:

uděluje tímto plnou moc

.. k í ť.€ !:.., ý.k. 9 !.1 !1..

k zastupovárú a hlasování za Zmocnitele na jednaní Valné bromady partnerů, které se
uskuteční dne 17. 1. 2019.

Tato plná moc nabývá platrrosti a účinnosti dnem podpisu.

//lRnV// ď"" .Z.€,..%..{.(/..?

Podpis zmocnitele

oBEc HoRY
Hory 47

360 0í HoRY
re|: 353 222 148 lČo: 497 50 500
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r'-iizev plojektu: ,,Posí[ení kapacit Cl.LD pro MAS Sokolovsko na obdobi 2018-2023"

Projekt financovaný Z lnteglova.lého regionálního opelačního pťosramu- Specifick]' cil 4,2.
Reg. č. projekťr CZ,06.4.59 i0.0.' 0,0 i 15_003100093 l 5

Plná rnoc k jednání a hlasování na jcdnání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s, konané dne l7. 7.2019

lč:
řr*,"rp"ri, iirú..',ť'j.i;i.. .;.r,l ;i: r,):, statutání zástupce
jakožto partner MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje timto plnou moc

zmocněnci
Jméno, I)Ťíimení:
Trvalé bydliště:
DBtum narození:

k zastupování a lrlasoviiní za Zmocnitele na jednani Valné hromady partneru. které se
uskrrtečni dne l7. 1.20l9.
'lato plná moc nabývá platností a účinnosti drrem podpisu,

Tuto plnou mo9fořijímám

Podpis zmocfěnce

]\,lĚS, KRÁsNo

dne

Radnični
r€l.: 352 ó98

l. .']57 47 Krásno
]70 / fax: _152 688 035

Zrnocni(el
\ ázet : ,,,,,
Síd]o:
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l^1egroY6lry regioiáhi op€račoi píogram

MlNlsTERsTVo
PRO MÍSTNÍ
RozVoJ ČR

\ázev projektu, ..Posileni kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 20l8-2023"
Projekt financovaný z Inteurovaného regionáIního operačníhi prgratnu, specifický cál 4.2.

Reg č projektu CZ.o6.4 59/0.0/0,0/ l 5_003/00093 l5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromacly
partnerů NIAS Sokolovsko o.p.s. konané dne l1.01.2018

'fuá,Lt,i

statutámí zástupce

uděluje tinrto plrrou moc

zmocněnci
.lInéno. Příjmeni,
T'rvalé bydliště:
Datttm narozeni:

k zastupováni a hlasováni za Zmocnitele na jednání Valné lrromady partnenů MAS

Sokolovsko, líeré se uskutečni dne 17, 01. 2019.

Zmocrrěnec je v této souvislosti oprávněn za Zmocnitele jednat a hlasovat jako zástupce
Zmocrritele v nejvyšším orgánu - na Valné hromadě partneru,
'l'ato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu,

v &ptp/oě........ d^" /Í. 1..&/1

Tuto plnou moc přijímám

-)
ť,!

Podf mocněnce

Podpis znrocnitele

,l4J'4

\

hil
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Název projektu: ,,Posllení kapacit CLLD pro MAS sokolovsko na oMobí 2018_2023"
Projekt firrancovaný z Integrovaného r€gionálního operačního programu, specifický cíl4.2,

Reg. č. projekfu CZ.06.4.59/0.U0.0I15_003/00093 l5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MA§ Sokolovsko o.p.s. konané dne 17. 1.2019

zmocnitel
Název: Pomoc v nouzi, o.p.s.
Sídlo: Fibichova 852, Sokolov,356 01 Sokolov
IČ: 27991 997
V zastoupeni : Mgr. Robertem Pisrá,rem, ředitelem (statutární ástupce)
jakoáo partner MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

zmocněnci
Jméno, Příjmení: Petr Benínek
Trvalé bydliště:
Datum narození:

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na iednání Valné hromady partneru, které se
uskuteěni dne 17. 1. 2019.

Tato plná moc nabývá platnosti a úěinnosti dnem podpisu.

v sokolově dne 7. t .2019

Tuto plnou moc přijímám

Podpis zmocněnce
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Název píojektu: ,,Po§ílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023''
Projekt financovaný z lntegrovaného regionálního operačního programu, specifický cil4.2.

Reg. č. projekfu CZ.06,4,59/0,0l0.0/l 5 003/00093 l 5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 17. 1.2019

ížli,l'lll lr .KqN řlt t T., §,í ?
sídlo: ....l|, -{..l:.,.ěf !:!!... 6."l€.......Ič: ....,.1{r..k..|)9..íl.ro
ř-".,p""i,' t 7; . : § e ;. Ú i..W.éý.ť 0 /. ii l 

""utámi 
zástupce

jakožo partner MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

zmocněnci
Jméno, Příimení, .,,...FB... J4$rnq
Trvalébydliště: .....
Daluln trarození: ..,..

k zastupovíí.ní a hlasování za Zmocnite|e na jednání Valné hromady paňnerů, které se
uskuteční dne l7. 1.2019.

Tato plná moc nabývá platnosti a úěirurosti dnem podpisu.

, .!.lr*:y.tť. dne
/64.,h./q

Podpis zmocnitele

Tuto plnou moc přijímám

-/U^rrr^-*-
Á|r,,^.,*r;; 

-

,ft^-J
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Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady

Zmocnitel -
Nazev : ..., !fl!4.?P. gr....s..l, q..

sidlo: .u€!E ý.?.ý.€l-.é!!a...3,2,í1 /.,/.,./Qí..0.0 rtnH n 40

řó;- ...|l.q...).ž. .il.E 
'.......:,,.... 

... .

V zastoupení : ... a(€EaNDL...s.uI!aý...., statutámí zásfupce
jakožo partner MAS Sokolovsko o.p.s.

partnerů MAS Sokolovsko o.p.§. konané dne 17.01.2019

zmocněnci
Jnténo, Příinrení:
'lrvalé bydlišlě:
Datum narození:

h/,c,t&n .}or--4

udělujc tímto plnou moc

k zastupování a hlasování za Zmocnilele na jednání Valné hromady partnerů, které se
uskuteční dne 17. 01. 2019.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
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Podpis zmocněnce
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Název projektu: ,,Posilerrí kapacit CLLD pro MAS SokoIovsko na období 2018-2023"
Ptojekt t'irrancovaný z lntegrovanélro regionálnílro operačníhi prgramu, speciflcký cál 4.2,

Reg č, projektu CZ,06.4. 59 l 0.0 l 0.0i l 5_003i00093 l 5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 11.01.2018

Zmocnitel \,/._

Název,'JAL.LI lb 
_ _|cregl_t_...._.

Sidlo: *pv&Sta' ab?Z/?§t Cí 9_CaCLCÝ
lč: t? €/ ?? QL
V zastoupení : . , , , . , . . . . , . . . . . , ., statutarní zástupce
jakožo paftner MAS Sokolovsko o.p.s.

zmocněnci
Jnténo, Přijmeni:
Trvalé bydliště:
Datum narozeni.

uděluje tímto plnou moc

řan lni?

k zastupováni a hlasováni za Zmocnitele najednání Valné hromady partneni MAS

Sokolovsko- které se uskutečni dne l7. 0l. 2019.

Zrnocněnec je v této souvislosti oprávněn za Zmocnitele jednar a hlasovat jako zástupce
Zmocnitele v nejvyšším orgánu - na Valné hromadě partnerů,

1'ato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

y . {9.d..b*na|.... d"" /Ť/1(?4(.?

Tuto plnou moc přijímám

Podpis zmocnitele
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t.'\ázev projektu. ,fosíleni kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na obdobi 20\8-202'3"
Ptojekt íinancovaný z lntegrovarrého regionálního operačnihi prgramu, specifický cál 4 2,

Reg č, projektu CZ.06.4. 5910.010,0/ l 5 003/00093 l 5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne l l. 01. 2018

V zastoupenl : .,.,..... , , ,, , ,,, uu'u,anri zástupce
jakoáo partner MAS Sokolovsko o.p,s-

uděluje tíhrto plnou rnoc

Zmocněnci .. 4 L

Jmeno. Přiimeni Jc;t"l ,/lilri 
,

Trvalé bydliště: .,
Datum llarozeni

k zastupovátrí a hlasování za Zmocniíele na jednání Valné hromady partnerů MAS

Sokolovsko, keré se uskuteční dne 17. 0l, 2019.

Zmocněnec je v této souvislosti oprávněn za Zmocnitele jednat a hlasovat jako zástupce
Zmocnitele v nejvyššírn orgánu - na Valné hromadě partnerů.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu

, .'!"Wo.ae-..... . o^. /l 7,../o6...

Podpis zmocnitele

'Iuto plnou moc přijímám
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Název projektu: ,,Posílení kapacit CLLD pro MA§ sokolovsko na obdobi 2018-2023"
Projekt financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu, specificlcý oíl 4.2.

Reg. č. projcktu CZ.06.4.59/0.0/0.0l t 5_003/00093l,§

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolov§ko o.p.s. konané dne 17. 1.2019

zmocnitel
Nazev: Milan Hloušek
Sídlo: Svatopluka Čecha 1830, Kraslice 358 01
IČ: 72254|90
V zastoupení : , . , . . . , . . . .. . . . . . ., statutární zástupce
jakožto partrrer MAS Sokolovsko o.p,s.

uděluje tínto plnou moc

zmocněnci
Jméno, Přijmení: lng. Petr Beriá,Lrrek

Trvalé bydliště:
Datum narození:

k zastupovalrí a hlasovárrí za Zmocnitele na jednání Valné lrrorrrady partnerů, které sc
uskuteční dne 17. 1. 2019.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

vs.?ť!.ur.E....... u,"/! (.Z.!./.?.

Podpis zmocnitele

Tuto plnou moc přijimán

Podpis zmocněnce
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Název projektu: ,.Posilení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 20l E-2023"
Projekt financovaný z IntegroYaného Iegioná|ního operačního programu, specifický cíl 4.2.

Reg. č. projektu CZ.06.4.59 /0.0 l 0,0 l l 5_003/00093 l 5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne l7. 1.2019

zmocnitel
Název: Bc. Iveta Soukupová
SídIo: Háje 45. 360 0| Kolová
IČ: 44646895
jakožto partner MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

zmocněnci
Jméno, Příjmení: Marcela Hylská
Trvalé bydliště:
Datum narozeni:

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady partneru, které se
uskuteční dne 17, 1. 2019.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V lláiích

/

í,,.,.,,.:.

clne 17. 1.2019

Bc. Iveta Soukupová

Tuto plnou moc přijimám

Marcela Hylská
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Název projektu: ,,Posíleni kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 20l8_2023''

Projekt financovaný z lntegrovaného regionálního operačního programu, specifi cký cll4-2.
Reg. č. projektu cz.06.4,59 l 0.0 l 0.0 l 1 5 003/00093 l 5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valnéhromady
1.2019rtnerů MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 17.

zmocněnci
.lnéno. Příirnení:
'frvalé bydliště:
Datunr narození:

Tuto plnou

uděluje timto plnou moc

t", J /,'k.ťťr 1",

k zastupování a hlasovárrí za Zmocnitele na jednání Valné lrlomady partnelú. které se
uskuteční dne l7. 1.20l9.

Tato plná nroc nabývá platnosti a účinrrosti dnem podpisu.

u .§pép,*ž..r.J.,... ^1 

,1.Lc^q
dne .........51rtek.Lunga s,ío,

stanovice, HIinky - Dražov 136, PsČ 360 01
lČ| 279 81 258 DlČ cz699o012r2

@
Kar!óvarská 30;5, 364 64 Bečov had Teploř

lng, Pntr Kužvart
pť'n.\iel sffrr8čro§1'

Tel.: 353 999 2§!. .ó06.7.91.80l.

Podpis zmocněnce
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Název projektu. ,,Posilení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023*
Projekt financovaný z lntegrovaného regionálního operačníhi pígralnu, specifický cál ,1,2,

Reg č. projektu CZ 06 4 59/0-0/0,0/] 5_003/00093l5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 11.01.20l8

zmocněnci
Jrnéno, Přijmeni:
Tr-v,alé bydliště:
Datun] narození]

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné kornady partneru MAS

Sokolovsko. keré se uskutečni dne l7. 0l. 2019.

Znrocněnec je v této souvislosti oprávněn za Zmocnite|e 1ednat a hlasovat jako zástupce
Zntocnitele v nejvyššim orgánu na Valné hromadě partnerů.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu,

dn".4ř/v1.2o(?

,,.4 ť {-----'-

Podpis zmocnitele

Tuto plnou moc přijímám
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