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Zápis ze zasedání Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko
konaného dne l8. 6.2019 od l4:J0

v Rudolecké stodole, Rudolec 34,356 0l Březová u Sokolova

Dne 18, 6, 20l9 v 14:30 se sešli členové Valné hromady partneni MAS Sokolovsko, Seznam
pirlornnl ch viz prezenčni listiny,

Jednání zahájil starosta města Březová p, Miroslav Bouda, předseda Valné hromady partnerů
MAS, Konstatoval, že s ohledem na nadpoloviční většinu přítomných partnerů a současně
s ohledem na splnění podminky, že žádná ze zďlmových skupin ani veřejný sektor na jednání
nepředstavuji vice než 49 0Z hlasovacich práv, je Valná hromada partnerů usnášeníschopná.

Přítomno 44 ze 8O partnerů.

Z hlediska sektorů: l 8 přítomných za veřejný sektor, 16 za soukromý l0 neziskový sektor.

Z hlediska zájmových skupin: 8 přítomných za skupinu č. l, 8 přítomných za skupirru č, 2,
10 přitomných za skupinu č, 3, 'l8 za skupinu č. 4.

l]rčení sčitačů hlasování a zanisovatele iednání valné hromadv partnerů
Předseda Valné hromady partnerů p, Bouda určil sčítači hlasování Andreu Langovou a Mgr.
Annu Marii Schróckovou, pracovnice MAS. Za zapisovatele určil lng Markétu
Hendrichovou, pracovnici M AS.

schváleni ověřovatele záoisu iednáni valné hromady nartnerů
P, Bouda navrhl za o'ěřouat"lffi,

Nebyl vznesen píotinávrh.

Výsledek hlasováni o návrhu:
Pro 4.] Píoti 0 Zdržel se I

Usnesení č. l/2/20l9l\lHP
Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko s_chvaluje za ověřovatele zápisu jednáni
konnného dne l8.6.2019 pařtnera PhDr. Pavla Cáslavu.

schválení nrogramu iednání
P, Bouda navrhl Valné hromadě partnerů schváleni programu jednáni podle návrhu, ktery byl
všem přitomným zaslán elektronicky. Ředitelka MAS lng. Jágriková přečetla navrhovaný
ptoglam jednání, Odhadovaná dobajednáníje cca 1,5 hodiny.

Nebyl vznesen protinávrh,

Výsledek hlasování o návrhu:
Pro 44 Proti 0

L]sneseni č. 2l2l20 l 9 1VHP

Zdržel se 0
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Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko schvaluje program jednání konaného dne
18.6.2019:

1. Přivítání účastniků, zahájení jednání;
2. Schválení programu jednání;
3. Kontrola plněni usnesení z minula;
4. Informace o nově přistoupivších a vystoupivších partnerech MAS Sokolovsko;
5. Volba členů Výběrové komise MAS Sokolovskoo změna ve složení Programového

výboru;
6. Projednání a schválení Zprávy o plnění SCLLD MAS Sokolovsko za 1. pololetí

roku 20l9;
7. Stručné představení stavu realizace jednotlivých Programových rámců (OPZ,

PRV, IROP, OPZP) SCLLD;
8. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti MAS za rok 2018;
9. Představení Střednědobé evaIuace Strategie CLLD MAS Sokolovsko;
10. lnformace o Čištěrri řeky Ohře 2019;
ll. |nformace o exkurzi do Rakouska v rámci Celostátni sítě pro venkov;
12. Různé, diskuse;

ad 3) kontrola plnění usnesení z minula

Z minulé Valné hromady:

Usnesení č. 4|1/20I9N7IP se týká přistoupeni obce Citice a změny SCLLD v souvislosti se
změnou území. Ředitelka MAS informovala o plánované změně SCLLD, která může být
podána na ŘO až po schválení evaluační zprávy.

Usnesení č, 5/1/2O191YHP se týká zpíáw o plnění SCLLD za druhé pololeti roku 2018.
Zprávabyla doplněna na základé výzvy ŘO a následně schválena.

Usnesení č. ]/Il}}l9lY1HP se týká schválení nového loga MAS Sokolovsko. Ředitelka MAS
informovala o používání nového loga.

ad 4) Informace o nově přistoupivších a wstounivších partnerech MAS Sokolovsko

Ředitelka MAS Sokolovsko Ing, Jágriková informovala, že o ukončení partnerství požádali
Hornický spolek Solles a Zachránci památek ČR, z.s,

Nově o přistoupeni požádaly tyto subjekty:
pan Milan Pokorný (OSVC)
Obchodně technické služby s.r.o,
Benefin PFC s,r, o,

lng, Jágriková vyzvala přítomné, zda by MAS doporučili vhodného partnera z neveřejného
sektoru, Pro splnění podminky standardizace je nutné udržovat vyvážený poměr mezi



partnery z veřejného a neveře.iného sektoru, Přivítáme aktivni partnery, kteři se budou chtit
také zapojovat do jednáni orgánů MAS,

ad 5) volba členů výběrové komise MAs sokolovsko. změna ve složení programového
vÝtloru

Ředitelka MAS Sokolovsko inťormovala, že opét vypršel roční mandát členů Výběrové
komise. Kancelář MAS Sokolovsko si velmi važi odpovědné práce členů Výběrové komise,
Práce ve Výběrové komisi je časově náročná v případě, přichrizí naj ednou více žádostí o
podporu a navíc každý progr, rámec má odlišná pravidla hodnocení, Někteři členové
Výběrové komise již nechtějí pokračovat. Oproti tomu máme několik partneni, kteří by měli
zájem ve Výběrové komisi působit, Konkrétně o vystoupeni z Výběrové komise požádaly
subjekty:

- Obec Bukovany
- KCT, odbor Sokolov
- Mgr_ Romana Potěšilová Vlková

Naopak o působení ve V. ýběrové komisi projevili zájem:
- Obec Libavské Udolí
- Mgr. Karel Fiala
- p. Milan Pokomý

Ing, Jágriková se dále dotázala" zda 1ešíé někdo jiný má zájem o vstup do Výběrové komise.
Žadny datSi návrh z řad přítomných nevzešel. Ředitelka MAS přečetla návrh nového složeni
Výběrové komise.

Nebyl vznesen protináwh.

Výsledek hlasování o návrhu:
Pro ,13 Proti 0 Zdržel se 1

Usnesení č. 3/2/2019/\{HP
Valná hromada partnerů projednala a schvaluje složení Výběrové komise:

o obec Libavské Úooti 1zs 4, Ing. Petra Gajičová - starostka)
o město Horní Slavkov (ZS 4, Mgr. Soňa Kvasničková - na základě plné moci pro

činnost v orgánech MAS Sokolovsko)
. město Kraslice (ZS 4, Roman Kotilínek - starosta)
o město Loket (ZS 4, Ing. Mgr. Petr Adamec - staro§ta)
. obec Královské Poříčí (ZS 4, Ing. Alfred Gebauer - místostarosta, na základě

plné moci pro činnost v orgánech MAS Sokolovsko)
o PhDr. Pavel čáslava (ZS 1)
. Ing. Vladimir Mikeš (ZS 1)
o Hartenberg z.s. (ZS t, Bedřich Loos)
o Pomoc v nouzi, o.p.s. (ZS l, Mgr. Roben Pisár)
. ept connector s.r.o. (ZS l, Ing. Tomáš Musil/Ing. Martina Pádrová)
o TJ Sokol Kraslice (ZS 2, Miloslav Poslední - na základě plné moci pro činnost

v orgánech MAS Sokolovsko)
o Tradiční řemesla Bernard z.s. (ZS 2, Mgr. Hana Bašková)
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. Mgr. Karel Fiala (ZS 2)

. Khamoro o.p,s. (ZS 2, Emil Voráč)
o Ing. Tomáš Fenkl (ZS 2)
o Irena Lechanová (ZS 3)
o František Bartoň (ZS 3)
o Milan ll|oušek (ZS 3)
o Vladimír Lokaj (ZS 3)
o Milan Pokorný (ZS 3)

DáIe dochází ke změně ve složení Programového 'výboru kr,uli ukončeni partnefství
s organizací Zacbránci památek Ceské republiky z,s., Reditelka MAS informovala, že jako
norli člen Programového výboru je navržena společnost Benefin PFC s.r,o.

Ředitelka MAS připomněla složení Programového výboru, s navrhovanou změnou je to:

. Krajská hospodářs}ci komora Karlovarského kraje (ZS 1, Mgr. Stanislav Kříž)
o Srdce a čin, o.p.s. (ZS 1, Ing. Petr Beránek)
r Benefin PFC s.r.o. (ZS 2,Iva Kalátová)
. Římskokatolická farnost Lo ket (ZS 2,ICDr. Jiří Maj kov)
o Agro&kombinát Dolní Žandov s. r. o. (ZS 3, Kurt Hnát - na základě plné moci

pro činnost v orgánech MAS Sokolovsko)
o Helena Farová (ZS 3)
o město Chodov (ZS 4, Ing. Zdeněk Gaudek - na základě plné moci pro činnost

v orgánech MAS Sokolovsko)
o město Habartov (ZS 4,Ing. Petr Janura)

Bylo navrženo hlasování o novém členu Programového výboru,

Neby1 vznesen protiná!Ťh.

Výsledek hlasování o návrhu.
Pro 44 Proti O Zdržel se 0

U sneseni ě. 4/2/201,9 lYí{P
Valná hromada partnerů projednala a schvaluje jako nového člena Programového
qíboru společIrost Benefin PFC s.r.o., kte4ý v Programovém výboru nahradí končicího
partnera Zachránci památek Ceské repubIiky z.s.

ad 6) Proiednáni a schválení Zpráw o nlnění SCLLD MAS Sokolovsko za l. pololetí
roku 2019

Všem přítomným byl elektronicky zaslán návrh Zprávy o plnění SCLLD MAS Sokolovsko za
první pololetí roku 2019, Zpráva je zpracovávána jednou za půl roku a je odevzdávána na
Rídící orgán elektronicky pomocí MS2014+_ Struktura zprávy je daná požadavky RO a je
stále stejná. Hodnoty čerpání monitorovacích indikátoru a finanční plnění jsou do zprávy
doplněny ze systému MS2014+ po skončení sledovaného období (po 30. 6- 2019).

@EVRoPsKÁl]NlĚ
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P. Bouda navrhuje schválení této zprávy a pověření ředitelky MAS Sokolovsko Ing, Ivany
Jágrikové k aktualizaci zprávy a zapracováni připadných připomínek ze strany Řídícich
orgánů.

Ncbt,l vzrresen protinávrh

vÝsledek Irla sování o návrlru
Pt tl 11 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č, 5/2/2019iVH
Valná hromada paftnerů projednala a schvaluje Zprávu o plnění SCLLD MAS
Sokolovsko za první pololetí roku 2019 a pověřuje ředitelku MAS Sokolovsko Ing. Ivanrr
Jágrikovou k aktualizaci zprávy před odevzdáním a k zapracování případných
připomínek ze strany Řidicího orgánu.

Manažerky jednotlivých Programových rámců představily účastníkům aktuální stav realizace
SCLLD v PRV. oPZ. IROP a oPŽp.

V rámci prezentace PRV informovala manažerka programového rámce o článku 20 PRV.
Dále členové valné hromady partnerů se v anketě vyjádřili o realizaci projektu spolupráce
PRV, nebo o přesunu alokace do článku 20 PRV a o konkétním preferovaném zaměřeni
v článku 20 PRV. Manažerkou programovóho rámce bylo vysvětleno, co je to pro_jek1

spolupráce a jaká jsou pravidla a limity PRV v tomto opatření a na jaké aktivity je možno
použít prostředky v článku 20 PRV,

Manažerka prograrnového rámce OPZ informovala o výzvách a projektech v OPZ. Dále byly
shrnuty informace o zbylé alokaci a manažerka informovala o pokynu ze strany ŘO OPZ o
vyhlášení zbylé alokace-

V prezentaci k programovému rámci IROP manažerka informovala o zbytkové alokaci,
kterou je možno vy.ržit ve výzvách v dalšich letech. Možné zaměření výzev je na dopralu,
sociálni inkluzi, školy a památky. Přítomní členové valné hromady partnerů se mohli vyjádřit
k zaměření příštich výzev v rámci ankety. Následovat bude mapování absorpční kapacity
územi, projednání v rozhodovacím orgánu a změna strategie v programovém rámci IROP,

Byly prezentovány také informace k programovému rámci OPŽP a možném zaměřeni
projektů.

ad 8) Proiednání a schvá|ení VÝroční zpráw o činnosti MAS za rok 2018
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Členové Valné hromady paftnerů obdrželi dopředu elektronicky Výroční zprávu o činnosti
MAS za rok 20i8 k prostudování. Monitorovaci výbor, tj. orgán MAS, ktery; je pověřenou
kontrolou těchto doL-umentů, doporučuje vj,roční zprávu o ěinnosti a hospodaření MAs za
rok 2018 Valné hromadě partneru ke schválení. Veškeré podkladové materiály byly členům
Valné hromady partnerů v předstihu zaslány, Nebyly k nim obdrženy žádné připomínky_

Je navrženo usnesení, že y a|ná hromada partnerů schvaluje výroční zprálu MAs sokolovsko
za rok 20l 8,

Nebvl vznesen protinávrh

vvsledek h]asováni cl návrhu:
Pro 11 Prclti 0 Zdtžel se 0

Usnesení č. 6/2/2019/\ŤI
Valná hromada partnerů projednala a schvaiuje Výročni zprávu o činnosti MAS za rok
2018.

ad 9) Představení Střednědobé evaluace Strateeie CLLD MAS Sokolovsko

Ředitelka MAS představila přítomným členům Valné hromady partneni dokument
Střednědobá evaluace CLLD MAS Sokolovsko a seznámila přítomné s hlavními závéry a
opatřenimi evaluace. Dokument byl dle pravidel projednán a schválen kontrolním orgánem
MAS, tj, Monitorovacim výborem dne 1 1, 6, 2019. Ing. Jágriková poděkovala účastníkům za
zapojeni do přípravy evaluace v rámci focus group. Inťormovala, že zpráva bude příští týden
odeslána na MMR.

Manažerka MAS Mgr. Schrócková informovala o průběhu akce Čištění řeky ohře 2019.
Manžerka MAS poděkovala za zapojení do aktivity. V letošním roce se konala opět soutěž o
největší kuriozitu, tou bylo letos horské kolo.

ad l1) Informace o exkurzi do Rakouska v rámci celostátní sitě pro venkov

Manťerka MAS Mgr, Schrócková informovala o přípravě a organizaci exkurze do Rakouska,
která proběhne v srpnu v rámci projektu realizovaného Celostátní sítí pro venkov.

ad 10) Informace o Cištění ře

:r!LL?L&iz n é. cliskuse

6
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V rámci posledniho bodu programu prezentovala ředitelka MAS dalši činnosti a projekty
MAS Sokolovsko, mistni akční plány rozvoje vzdělávání a přeshraniční projekt Karlova
stezka ll. Dále byly zminěny aktivity v rámci Krajské sitě MAS Karlovarského kraje.

Předseda valné hromady partnerů p, Bouda na závěr hovořil o historii působeni MAS
Sokolovsko a váži si spolupráce v rámci partnerstvi MAS. Poděkoval za partnerům za
spoIupráci,

V Březové. dne l 8, 6, 20l9

Přílohv:
Prezenčtrí listina veřejný sektor, neziskový sektor, soukromý sektor.

Plné moci.

Zapsala Ing, Markéta Hendrichová

OvěřovateI zápisu: PhDr_ Pavel Čáslava

7,^"-/

Předseda \ralnó hronlady paftnefů MAS Sokolovsko: Miroslav Bouda

7
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pnezertčruí LlsTlNA

vnnÁ noRmaon panrnenů MAs sorolovsKo o.p.s.
Rudolec, Březová u Sokolova, 18,06.2019

veřeinÝ sektor

Zájmová
skupina Název paňneřa

Jméno a příjmení statutárního
zástupce/stálého zmocněnce

plná moc na vH zakladatelů
Jméno a pří|mení imocněnce Jrdp\

4
Březová

Miro5laV Bouda

[/
4

BublaVa

lng. Monika Hrádková

4
Bukovany

Miroslav Stropek

4
citice

Václav Mach

,.U-_t_a
4

Dasnice

Bc. Gabriela Turnerová

4
DolníNiVy

Pavel Hrysz

4
Dolní RychnoV

Anna klímová

4
Habartov

lng. Petr Janura

..'1J^ú//IÁr§

S údaj i bude nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlam€ntu a Rady (EU) 2016/ó79 Ze ďne 2'7. dubna 20tó o ochraně §,zických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Dále dle ákona č. l0l/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Úda.le budou zpracovávány pouze za účelem naplnění
oprávněného zájmu správce, TŤetím osobám budou předrárry pouze za účelem kontroly. Podpisem na prezenční listině jsem seznámen s pořizováním a zveřejňovánim
fotografií za účelem projektu a souhlasím s výše uvedeným.
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záýnová
skupina Název partnera

Jméno a příjmení statutárního
zástupce Jméno a příjmení zmocněnce Podpis

4
Hory

Lucie Hostašová

4
Horní slavkov

Alexand r Terek

4
chlum svaté Maří

Miroslav Hrůza

4 chodoV
Patrik PizinBer/

lng. Zdeněk Gaudek %^,\-()
4 JenišoV

Mgr. JiříStehlík

4 Jindřichovice
Martina Majdáková

4 JosefoV
Mgr. Jan Onak V=)

4 KaceřoV
Miroslav púchner

\
4 Kralková

lng. Roman Šístek x$Su,t-po*^"_

4 krá|ovské poříčí Michal kováč laUa,,- /ý4'
4 Kraslice

Roman kotilínek

/;áGaJ__
4 Krásno

Josef Havel

S Údaji bude nak|ádáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)20161679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně §zických osob v souvislosti se zpracováním
osobních ÚdajŮ.a o volném pohybu těchto údajů. Dále dle úkona č. |0l/2000 Sb., o ochnně osobních údajů. Úda.le budou zpracovávány pouze za účelem naplnění
oPnívněného zájmu spnívce. Třetím osobám budou předány pouze za účelem kontroly. Podpisem na prezenční listině jsem semámen s pořizováním a zveřejňováním
fotografií za účelem projektu a souh|asím s qýše uvedeným.
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Zájmová
skupina Název partnera

Jméno a přiimení statutárního
zástupce Jméno a příjmení zmocněnce Podpis

4 Kynšperk nad ohří
lng. Tomáš svoboda

la}.ehm h|lluu,/ TÉ"}
4 Libavské Údolí

ln8. Petra Gajičová

_)
r

4 Loket
lng. Mgr. Petr Adamec

W-VZ /?/rrEC
é---K ,

4 Lomnice
MiloslaV Matoušek /
lng. Josef Janura, Dis. J u,qa*- "l,Y

4 Mírová
Bc. Lenka Baštová ,l

4 NoVé Sedlo
lng. Věra BaumanoVá

4 NoVá Ves
Bc. Pavel Straka

4 oloVí
Jiří Mikuláš

l^,tŇ
4 Přebuz

Martin Bruoth l

4 RotaVa
Michal Červenka

4 RoVná
JaroslaV Janda

4 sokoloV
Renata oulehlová ru"

s údaii bude nakládáno v souladu s Nařízením E a Radv (EU) 2016/679 ze dne 27 . dubna 2016 o ochraně fozňkltch osob v souvislosti seúdaji bude nakládáno v souladu s Nařízením Ewopského parlamentu a Rady (EU) 2016t679 z,e dne 27 , dubna 2016 o ochraně Szíckých osob v souvislosti se zpracováním
osobnich udalů a o volném pohybu těchto údajů. Dále die zákona e. tolDooo Sb., o ochraně osobních údajů. Údaie budou zpracovávány pouze za účelem naplněni
opniYněného ájmu spnívce, Třetim osobám budou předány pouze Za účelem kontroly. Podpisem na prezenční listině jsem semámen s pořizovánlm a zveřejňováním
fotografií za účelem projeKu a souhlasím s r,lýše uvedeným.



*
*
*

***

***

EVROPSKÁ UNE
Evtopský fond po rcgionální íozvoj
lntegrovaný rcgionální operační prc§,ram @liiifiŤilT""mH

Zájmová
skupina Název partnera

Jméno a příjmení statutárního
zástupce Jméno a pří!mení zmocněnce Podpis

4 staré sedlo
MiroslaV Toncar

\====.-_=

4 Stříbrná
Jana kortusová

4 svataVa
vladimír Adamec

;fuo*.-.-
4 Šabina

František pešek

4 šindelová
JaroslaV Benda

4 VintířoV
Marek Choc ,h*'-

S údaji bude nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161679 ze ďne 2'7 . dubna20116 o ochraně §zických osob v souvislosti se zpfacovánim
osobních údajŮ a o vo]ném pohybu těchto údajů. DáIe dle Zákona č. 101/2000 Sb,, o ochraně osobnich údajů. Údaje budou zpracovávány pouze Za účelem naplnění
oPrávněného zájmu správce. Třetím osobám budou předány pouze za účelem kontroly. Podpis€m na prezenční listině jsem seznámen s pořizováním a zveřejňováním
fotografií za účelem projekíu a souhlasím s výše uvedeným.



*
*
*

*
*
*

EVROPSKÁ UNlE
Evropský fond pro regionální rozvoj
lntegrovaný regionální operační program @litififtlT"" ##*

pnrzrručruí LIsTINA

vntruÁ xonnnnon pnnrrurnů MAs soroLovsKo o.p.s.
Rudolec, Březová u Sokolova, 18. 6. 2019

podnikatelé a dobrovolníci

Zájmová
skupina Název partnera

Jméno a přdmení statutárního
zástupce/stálého zmocněnce

Plná moc na VH parnerů
Jméno a příimení zmocněnce ,r"' PodŇ-l

3
Agro & Kombinát Dolní

Žandov spol. s.r.o.

lng. Vladimír Tůma / Kurt Hnát #-J/
3 AT Konzult, s.r.o.

lng. et ln8. Bc. Hana Hornová,
MBA #/,/-l

3 František Bartoň
František Bartoň ln

3 Bauport s.r.o.
Aleksandr Brytkov Wp| lr7vi'r {"-a/"

z Benefin PFc s.r.o.
lva kalátová .,'/ --\,

3 Marek Bochníček
Marek Bochníček

t PhDr. PaVel ČáslaVa
PhDr. Pavel čáslaVa á..r--o_

3 Jan Danko
Jan Da nko

S údaji bude nakládáno v souladu s Nařízením Ewopského patlamentu a Rady @IJ) 20161679 ze dne 27. dubna 20t 6 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpmcováním
osobnich údajů a o volném pohybu tčchto údajů. Dále dle zákona č. l01i2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udaje budou zpracovávány pouze za účelem naphění
oprávněného zájmu správce. Třetím osobám budou předány pouze za účelem kontroly. Podpisem na prezenčni listině jsem seznámen s pořizovráním a zveř€jňováním
fotogfafrí za účelem projektu a souhlasím s qíše uvedeným.



*
*
*

***

***

*
t
*

EVROPSKÁ UN|E
Evropslcý fond prc regionální rozvoj
lntegrwaný rcgionální operační program @liilfrfllť"ffi

Zájmová
skupina Název partnera

Jméno a příjmení statutárního
zástupce/stálého zmocněnce

Plná moc na VH partnerů

Jméno a příjmení zmocněnce Podpis

,), ept connector s.r,o.
lng. Tomáš Musil /

lng. Martina Pádrová

1 PhDr, Pavel Feigl PhDr. PaVel Feigl fr/-
2 |Vlgr, Karel Fiala Mgr. Karel Fiala

/b--:
3 Tomáš Fa ra

Tomáš Fara

3 Helena Farová
Helena Farová

4 a]

3 Milan Hloušek
Milan H Ioušek LruPí hftq, - /

<7^, L-/,
3

Horský statek Abertamy
s.r.o.

lng. Petr Zacharda u 7

1

Krajská hospodářská
komora karlovarského

kraje

lng, Josef Ciglanský /
Mgr. stanislav Kříž

3 lrena Lechanová
lrena Lechanová

,&
3 Vladimír Lokaj

Vladimír Lokaj -1
1 lng. vladimír Mikeš

lng. Vladimír Mikeš '{v
3

obchod ně technické
služby s.r.o.

Pavel Novotný / 
úúilhi

S údaji bude nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (E|J)201616'19 ze dne 27. dubna 20lóo ochraně §zických osob v souvislosti se zpracováním

osobnich udajů a o volném pohybu těchto údajů. Dále dle zákona č. 101/2oo0 Sb., o ochraně osobních údajů. Údale budou ZpracováVány pouze za účel€m naplnění
oprávněného zájmu správce. Třetim osobám budou předány pouze za účelem kontroly. Podpisem na prezenční |istině jsem seznámen s pořizováním a Zveřejňováním

fotografií za účelem projekhr a souhlasím s výše uvedeným.



*****
**
*****

Plná moc na VH partnerŮJméno a příimení statutárního
zástupce/stálého zmocněnce

Mgr. Romana Potěšilová Vlková

Jarmila Tůmová

t č Z,//4

EVROPSKÁ UN|E
Evropslqý fond pro regionální roz\oj @l MlNlsTERsTVo

PRO MÍSTNÍ
RozVoJ ČRlntegrovaný regionální operační program

S údaji bude nakládáno v sou|adu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20L6l679 ze dne 27. dubna 20 t6 o ocfuaně Szických osob v souvislosti se zpracováním

osobnlcb udajů a o volném pohybu těchto udajů, Dále die zrikona č. 10l/2000 Sb., o ochraně osobnich rldajů. Údale budou zpracovávány pouze Za ÚČelem naplněni

oprávněného zájmu spnívce. Třetím osobám budou předány pouze za účelem kontíoly. Podpisem na prezenční listině jsem seznámen s pořizováním a zveřejňováním

fotografií za účelem piojektu a souhlasím s \ýše uvedeným.

spráVa pamětihodností
s,r.o.



EVROPSKÁ UN|E
Evrcpshý fond pío r€ionální rozvoj
lntegrwaný regionální operační program

PREZENčNí tlsTlNA

@liiifrfllť"m*
vlt-nÁ nonnnnoa panrrurnů MAs soKolovsKo o.p.s.

Rudolec, Březová u Sokolova, 18. 6. 2019

Neziskouý sektor

Zájmová
skupina Název partnera

Jméno a příjmení statutárního
zástupce/stálého zmocněnce

Plná moc na VH partnerů
Jméno a příimení zmocněnce Podpis

2.

ABentura osobní
asistence a sociálního

poradenství, o.p.s

Dana Janurová 4N7- JA^(u R-+

z
Denní centrum

Mateřídouška, o.p.s,

Věra Bráborcová /
lng. Pavel Bráborec, MBA

3
Dest inačn í spo lečnost

Sokolovsko, o.p.s.

RNDr. Miroslav Vidlák

V-^,
1 Hartenberg z.5.

Bedřich Loos

2 Khamoro o. p. s.
Emil Voráč

2
KČT, odbor Krušné hory

Sokolov
Josef Ticha / Ladislav Zoubek r{r" ).

2 Kotec o.p.s.
Mgr. Markéta Blažek Černá (,u'tu'X

1 Pomoc V nouzi, o.p.s,
Bc. Robert Pisár

S údaji bude nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161679 ze dae 2'1. dubna 2016 o ochraně §,zických osob v souvislosti se zpracováním
osobnich údajů a o volném pohybu těchto údajů. Dále dle zákona č. 10l/200o Sb., o ochraně osobních údajů. Úda.le budou zpracovávány pouze za úče|em naplnění
oprávněného zá.jmu správce. Třetim osobám budou pŤ€dány pouze za účelem kontroly. Podpisem na prezenční tistině jsem seznámen s pořizováním a zv€Ťejňováním
fotografií za účelem projektu a souhlasím s výše uvedeným,



EVROPSKÁ UNlE
Evropský fond pro regionální rozvoj
lntegrovaný regionální operační program @liiififťlť" ##H

Zájmová
skupina Název partnera

Jméno a příjmení statutárního
zástupce/stálého zmocněnce

Plná moc na vH partnerů
Jméno a příjmení zmocněnce Po{pis

z Rytířský řád Křižovníků s
červenou hvězdou

Mgr. PharmDr. Josef Šedivý
O,Cr. / Eva Kabátová 794to L *tŽbJ U

2
Římskokatolická farnost

Loket
lcDr. Jiří Majkov /.r (

1, Srdce a čin, o.p.s.
lng. Petr Beránek (-" /

2
Tělocvičná jednota sokol

Kraslice
Matyáš schuster / Miloslav

Poslední
/ ,i/al

2
Tradiční řemesla Bernard

z.s,

Mgr. Hana Bašková Y il\il' .
GvtD- .-igZ+. g/Ň>_ qQ>_

S údaji bude nakládáno v souladu s Nařízením Ewopského paílanentu a Rady (EU) 201,6/679 ze dne2'7. dltbrta 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Dále dle zákona č. 10l/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Úda;e budou ZpracoYávány pouze za účelem nap]nění
oprávněného zájmu správce. Třetíín osobám budou předány pouze za účelem kontroly. Podpisem na prezenční listině jsem sezlámen s pořizoviánim a zveřejňováním
fotografií za rlčelem projektu a souhlasím s \ýše uvedeným.



zmocnitel
Název:
Sidlo:
IČ:
V zastoupení:

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s konané dne 18. 6.2019

Město Kynšperk nad Ohři
Jana A. Komenského 22ll13, Kynšperk nad Ohří
oo259 454
Ing. Tomáš Svoboda, statutiimi zástupce

jakožto partner MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

zmocněnci
Jméno, Přijmení: Jilková Kateňna
Trvalé bydliště:
Datum narození:

k zastupování ahlasování zaZmocnitele najednání Valné lrromady partnerů, které se uskuteční
dne l8. 6. 2019.

Tato plná moc nabývá platnosti a úěinnosti dnem podpisu.

V Kynšperku nad Ohří dne l 7.06.20l 9

Podpis zmocnitelc

o1t:r l9

'l- §(o",ř



' '. rEim*."§:9"*ru.. @liiqHfiiť" ,Hla*l '. . -' l ht€gíovaný í€giyání oí

NázeV projekfu: ,,Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023"
Projekt financovaný z lntegrovaného regionálníbo operačního programu, specific|cý cíl 4.2.

Reg. č. projektu Cz,06.4.59l0.0l0.0/l5_003/00093 l5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.§. konané dne 18. 6.2019

zmocnitel
Název: BAUPORT s.r.o.
Sldlo: Velenovského 325111,106 00 Praha l0
Ičlr.č.: 29077516
V zastoupení ; Aleksandr Brytkov, statu!ímí zástupce
jakoáo partner MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluie tímto plnou moc

Zmocněnci . , |_
l,"e". Piii-*r, .."{"q.11,...tl.!t,!_....
'lrvalé bydliště: ..
Datum narození: ..

k zstupování a hlasoviárú za Zmocnitele na jednání Valné hromady partnerů, které se
uskuteční dne 18. 6. 2019.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

u.}'|Ld*á d"" ....^.§18.. }9!1....

Bé.UPORT e.r.o.
vélenovského 3251,/1

í06 oo Praha 10
,čó. ooň 77 51A nla, c7r^^?žÉ.,,

Tuto plnou moc přijímám

Podpis zmocněnce



| :, 
-j 
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l lntegrovánýregionálníop

Nrázev projektu: ,,Po§íleíri kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023"
Projeki frnancovaný z Integrovaného regionálního operačrího progíamu, specifický cíl 4.2.

Reg, č. projeknr Cz.g6.4.59 l0.0l0.0l15_003/000931 5

Plná moc k jcdnání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 18. 6.2019

Zmocnitel ]-i,,
xl*-^.,. nL4il //l0uJt 

^šiáZ, Ei rrťt' 1,1i.. ďri t ltii,.'Ki4sttc t-
lč: .1Z?..r.9./.?,0.........,.,....1....,.......
v zastoupení : ..........-..,... ., statutrámí zástupce
jakožto partner MAS Sokolovsko o.p,s,

Zntocněnci l-_. (!-_(-t-a\;
J 1l)cl1o, l,rl]lne111: ....
l rYa Le Dydllstc:
Dzrtutn trarození: ,,

uděluje tímto plnou moc

, ttN§.4

k zastupování a hlasovár1í za Zrnocnitele na jednání Valné hrornady partneťů, ktere sc

trskr.ttcční tlne l tl. ír.2()l9.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

,:qq.Q.|ryF'. n ..//.{, (q/,?

fu",L
Podpis zmocnitele

T'u1o plnou moc př,i

l)tlclpis ztrroctrčrrcc



L.,-| ;.x;nff*"""*!ffi,'", @ l iiifiŤiiT"" tlatol 
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1 
lnt€gmt/aný rogionální op

Název projektu: ,,Posílení kapacit CLLD pío MAs sokolovsko na období 2018-2023'
Projekt financovaný z lntegrovaného regionálního operačního program\ specifický ci| 4.2.

Reg. č. projektu CZ.06.4.59l0.0I0.0ll5_003/00093l5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
paÉnerů MAS Sokolov§ko o.p.§. konané dne 18. 6.2019

zmocnitel
Nrázev: Bc. Jakub Potěšil
Sídlo:
Ič/r.e.:
jakoáo partner MAS Sokolovsko o.p,s,

uděluje tímto plnou moc

Zmocněnci A
J méno, Příimení, ..§.i+a+ .lxun\^
'frvaIé bydlištč: ..,...
DaluIn narození: ...... -

k zastupování a hlasování za zmoctilele na jednání valné hromady partneru, ktere se

uskuteční dne 18. 6. 2019.

Tato plruiL moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Tuto plnou moc

Podpis zmocnčncc

zmocnitele



:--:-- :;*f#§*".fl,,ffi., @ i iilfiŤtiť" H*A§| 
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l hbg.ovaný rcglonálni op,

Název projektu: ,,Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 20l8_2023.'
ProjeK financovaný z tntegrovaného regionálniho operačního programu, specificky cíl4,2,

Reg, č. projektu cz.06.4,59l0,0l0.0l l 5 003/00093 l 5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partn€rŮ MAS Sokolov§ko o.p.§. konané dne 18. 6.2019

zmocnitel
Nazev: Mgr. Romana Potěšilová Vlková
Sídlo:
IČ/r.č.:
jakožo partner MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

Jméno, Příjmeni:,.:.V- 5.)."..l}:._\
Twalé bydlištč: ..
Datum narození:

k zastupování a hlasová.rú za zmocnite|e na jednárrí valné hromady partneru, které se
uskuteční dne 18. 6. 2019.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

^\ \ -V ..§9YP}:.\9....... d,. .,,\§,§...§\\

Podpis zmocnilele

Tuto plnou moc přijímám

Podpis zmooněnce



-,:.J ťffi?*o"li.*"""ffi_, @ l lilfifiiť" H.a§l 
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l lnbgíot/efiý íegiofiální op

Název projeldu: ,,Po§ilení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 20l8-2023"
Projekt financovaný z Integťovaného regionálního operačniho programu, §pecifický cíl 4.2.

Reg. č. projektu cz.06.4.59l0.0l0.0ll5_003/0009315

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolov§ko o.p:s. konanó dne 18. 6.2019

zmocnitel
Název: Správa pamětihodností §.r.o.
Sídlo: Šachetní t35,357 41 Kráovské Poříčí
Ičlí.ě: 2640,7493
V "astoupení: Miroslav Makovičk4 statu&írni ástupce
jakoáo partner MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

zmocněnci
Jméno. Pří|mení:
'l'rl,aló bydlištč:
I)alum narclzení:

k zastupovárú a hlasová,rú za zmocnite|e na jednrirú valné hromady partneru, které se
uskuteční dne 18. ó. 2019.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

9oyo t o vÉ dtre ^?.G 
?D4n

Tuto plnou moc přijímám

Podpis zrnocněnce

áe
Podpis zmocnitele



i i'"i iiřl;ryu="T:'f;:*". @l ll§friliť" ffiL l1l: lnl€rovaný í€lonálni op

Název projektu: ,,Posiletri kapacit cLl,D pro MAs Sokolovsko na období 20l8-2023*
Projekt financovaný z Int€rovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 4.2.

R9g. č. projektu cz.o6.4.59 / a.o lo.o l l 5_003/00093 l 5

Plná moc k jednáni a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 18. 6.20t9

l

.?eeaarrx{u l )o,7,s,
/

lč:

jakoáo partncr MA§ Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

í*iT'ňh.,, ffi,wn,, it llíiu?{).,
Trvalé bydliště:
Datum narození:

k zastupování a hlasováni za Zmocnitele na jednriní Valné hromady pattnerů, které se
uskuteční dne 18. 6. 20l9.
'|ato plná moc nabývá platnosti a ťrčinnosti dnem podpisu.

:(p_,C,Ic|ť
DAn,A JA

Řr

Tuto plnou moc při.jímám

zmocnitcl
Nriz,ev: ...:
Sídlo:

,.fur!^,;*- dne

' éíiů.a.a.)I/......,., 
""**am 

zástupce

263 95 5.]7



ht€rováný regionálnl operačni pr€ram ll§== l nozvot čn

Název projekfu: ,,Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na obdobi2018-2023"
Projekt financovaný z Integrovaného regionálního operačnlho programu, speciftcký cít 4.2.

Reg. č. projektu Cz,06.4.59l0.0l0,0ll5_003/0009315

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 18. 6.2019

zmocnitel
Název: RytíŤský řád Křižovníků s červenou hvězdou
Sidlo: Platnéřská 191l4,Praha 1, Staíé Město, 1l0 00
IČ: 00408026
V zastoupení : Mgr. PharmDr. Josef Šedivý o.Cr., vetrnistr stafutámí zástupce
jakoáo partner MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

zmocněnci
Jméno, Příjmení: Jiří Těthal
Trvalé bydliště:
Datum naíozeni:

k zastupoviiní a hlasování za zmocutele na jedná,rri valné hromady par§reru, ktere se

uskuteční dne lE. 6. 2019.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Paze dne11.6.2019

Mgr. P

Tuto plnou moc přijímám

Jiří Těthal

P odpi s zmocněyP-------=-

/"ílae*-a_
/

ffi


