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Zápis ze zasedání Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko

konaného dne 2t.1.2020 od 15:00
v Komunitním centru Lomniceo Kraslická 66, Lomnice

Dne 21. L 2020 v 15:00 se sešli členové Valné hromady partneru MAS Sokolovsko. Seznam
přítomných - viz prezenční listiny.

Jednání zahájil starosta města Bíezová p. Miroslav Bouda, předseda Valné lrromady partneru
MAS. Konstatoval, že s ohledem na nadpoloviční většinu přítomných partnerů a současně
s ohledem na splnění podmínky, že žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor na jednání
nepředstavují více než 49 oÁ hlasovacichpráv,je Valná hromada partnerů usnášeníschopná.

Přítomno 49 ze 80 partnerů.

Z hlediska sektorů: 23 přítomnýchza veřejný sektor, 16 za soukromý 10 neziskoý sektor.

Z hlediska zájmových skupin: 8 přítomných za skupinu č. l, 7 přítomných za skupinu č. 2,
1l přítomnýcb za skupinu č.3,23 za skupinu č. 4.

určení sčítačů hlasování a zapisovatele iednání valné hromady partnerů
Předseda Valné hrorrrady partneru p. Bouda určil sčítači hlasování Mgr. Zuzanu Odvody a

Mgr. Michaelu Pollákovou, pracovnice MAS. Za zapisovatele určil Ing. Markétu
Hendrichovou, pracovnici MAS.

schválení ověřovatele zápisu jednání valné hromady partnerů
P. Bouda navrhl za ověřovatele zápisu partnera obec Staré Sedlo zastoupené starostou p.

Miroslavem Toncarem.

Nebyl vznesen protinávrh.

Výsledek hlasování o návrhu:
Pro 49 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 1/1/2020A/HP
Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko
konaného dne 21. 1. 2020 partnera obec
Miroslavem Toncarem.

schvaluje za ověřovatele zápisu jednání
Staré Sedlo v zastoupení starostou p.

Schválení programu iednání
P. Bouda navrhl Valné hromadě partneru schválení programu jednání podle návrhu, který byl
všem přítomným zaslán elektronicky, navrhuje změnu programu, kdy jako bod č. 4 bude
zaíazenaprezentace Vesnice roku, která byla původně v bodu Různé.

Program jednání byl promítnut.

Nebyl vznesen protinávrh.
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Výsledek hlasování o návrhu:
Pro 49 Proti 0 Zdrže| se 0

U sneseni č. 21 1 12020 NHP
VaIná hromada partnerů MAS Sokolovsko schvaluje program jednání konaného dne
2|.1.2020:

1, Přivítání účastníků, zahájeníjednání;
2. Schválení programu jednání;
3. Kontrola plnění usnesení z minula;
4. Prezentace Vesnice roku;
5. Orgány CLLD MAS Sokolovsko (volba nového člena Výběrové komise,

informace o změně zástupce člena v Programovém výboruo shrnutí aktuálního
složení orgánů CLLD MAS Sokolovsko);

6. Projednání a schváleníZprávy o plnění SCLLD MAS Sokolovsko za2. pololetí
roku 2019;

7. Projednání a schváleníZprávy o činnosti Monitorovacího výboru za rok2019;
8. Stručné představení stavu realizace jednotlivých Programových rámců (OPZ,

PRV,IROP, OPŽD SCLLD, vč. projednání aschválení návrhů změn SCLLD;
9, Informace o přípravě nového programového obdobíCLLD2L+;
10. Informace o aktivitách MAS Sokolovsko v rámci Celostátní sítě pro venkov;
11, Informace o Čištění řeky ohře 2020i
12. Různé, diskuse;

ad 3) Kontrola plnění usnesení z minula

Ředitelka MAS následně informovala o plnění usnesení.

Usnesení z minulé Valné hromady:

Usnesení ě 5l2/20l9lVHP se týkalo zprávy o plnění integrované strategie za pwni pololetí
roku 2019. Zpráva byla podána a schválena MMR, Na tomto jednání se bude YHP zabývat
zprávouza ďruhé pololetí roku 201g. Útcot splněn.

Usnesení z předminulé Valné hromady:

Usnesení č. 4lIl2UI9lVHP se týkalo žáďosti o změnu SCLLD v programovém rámci PRV,
zménách v SCLLD po evaluaci a přistoupení obce Citice do úzerní MAS Sokolovsko. Ke
schválení žádosti o změnu došlo dne 2. 1.2020, Úkol splněn.

ad 4) prezentace vesnice roku

K bodu Vesnice roku je zde přítomná Bc. Romana Špindlerová, DiS. z Krajského úřadu
Karlovarského kraje, která informovala o letošním ročníku akce Vesnice roku, pravidlech této
akce a důleži|ých termínech. S ohledem na jeji časové možnosti svuj příspěvek přednesla jako
bod č. 4.
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ad 5) Oreány CLLD MAS Sokolovsko (volba nového člena Výběrové komise. informace
o změně zástupce člena v Programovém výboru. shrnutí aktuálního složení orgánů
CLLD MAS Sokolovsko)

Ředitelka MAS Sokolovsko Ing. Jágriková informovala, že od minulého jednáni Valné
hromady partneru nedošlo ke změně ve složení partrreru, Pro splnění podmínky standarďizace
je nutné udržovat vyvážený poměr mezipartnery zveřejného a neveřejného sektoru. Ikďyž
nyni žádný partner neukončil členství v MAS, stáIe trvá, že rádi přivítáme aktivní partnery,
kteří se budou chtít také zapojovat do jednání orgánů MAS. Ing. Jágrikovávyzvala přítomné,
zdaby MAS doporučili vhodného partrrera z neveřejného sektoru.

Ing. Jágriková informovala, že dochéni ke změně v zastoupení zapartnera Srdce a čin, o.p.s.,
kdy nově tohoto partnera v orgánech MAS zastupuje pan Vladimk Zábranský. Srdce a čin,
o.p.s. je členem Programového výboru. Složení programového výboru, vč. zástupci za
j ednotlivé partnery, je následuj ící :

o krajská hospodářská komora karlovarského kraje (zs 1, Mgr. stanislav kříž)
o Srdce a čino o.p.s. (ZS 1,, Vladimír Zábranský - na základě plné moci pro činnost

v orgánech MAS Sokolovsko)
o Benefin PFC s.r.o. (ZS z,Iva Kalátová)
. Řmskokatolická farnost Loket (ZS 2,ICDr. Jiří Majkov)
o Agro&kombinát Dotní Žand,ov §. r. o. (ZS 3, Kurt Hnát - na zák|adé plné moci

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

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

Ing Jágriková informovala, že docházi ke změně ve složení Výběrové komise. Ve výběrové
komisi nadáIe nemůže působit TJ Sokol Kraslice z důvodu nemožnosti zasfupovat soukromý
sektor osobou, která je současně starostou či místostarostou. Což se zde stalo v osobě pana
Posledního. Jako náhradu navrhujeme pana Miloše Bělohlávka. Nejedná se o partnera MAS,
což ale v příp. Výběrové komise nevadí. Pan Bělohlávek působí v Chodově a mimo jiné
spolupracuje s míshrími muzei, zabývá se historií a religionistikou. Z tohoto důvodu je
možnost zaíaďitjej do zájmové skupiny č.2,která obsahově jeho působení odpovídá. Roční
manďát Výběrové komise končí v červnu 2020. J--. na příští VH partneru budeme o Výběrové
komisi hlasovat opětovně. Dále ředitelka MAS vyzvalapřítomnó, zdamajínějaký protinávrh.

Nebyl vznesen protinávrh.

Ředitelka MAS poté přečetla aktualizované složení Výběrové komise a dala hlasovat o volbě
nového člena Výběrové komise.

Výsledek hlasování o návrhu:
Pro 49 Proti 0 Zdržel se 0
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Usnesení ě. 3/1/2020[VHP
Valná hromada partnerŮ projednala a schvaluje změnu ve složení Výběrové komise,
kdy místo TJ Sokol Kraslice bude členem tohoto orgánu p. Miloš Bělohlávek (ZS 2).

Aktuální složení Výběrové komise:
o PhDr. Pavel čáslava (ZS 1)
o Ing. Vladimír Mikeš (ZS 1)
o Hartenberg z.s. (ZS 1, Bedřich Loos)
o Pomoc v nouzio o.p.s. (ZS 1, Mgr. Robert Pisár)
o ept connector s.r.o. (ZS 1,Ing. Tomáš Musil/Ing. Martina Pádrová)
o Miloš Bělohlávek (ZS 2)
o Tradiční řemesla Bernard z.s. (ZS 2,Mgr. Hana Bašková)
o Mgr. Karel Fiala (ZS 2)
o Khamoro o.p.s. (ZS 2, Emil Voráč)
. rng. Tomáš Fenkl (ZS 2)
o Irena Lechanová (ZS 3)
o František Bartoň (ZS 3)
o Milan Hloušek (ZS 3)
o Vladimír Lokaj (ZS 3)
o Milan Pokorný (ZS 3)
o obec Libavské ÚaoH (ZS  ,Ing. Petra Gajičová - starostka)
o město Horní Slavkov (ZS 4,lVl[gr. Soňa Kvasničková - na základě plné moci pro

činnost v orgánech MAS Sokolovsko)
o město Kraslice (ZS 4, Roman Kotilínek - starosta)
o město Loket (ZS 4r Ing. Mgr. l'etr Adamec - starosta)
o obec Královské Poříčí (ZS 4r Ing. Alfred Gebauer - místostarosta, na základě

plné moci pro činnost v orgáne,ch MAS Sokolovsko)

Z důvodu obnovení standardizace MAS je nutné na této valné hromadě potvrdit složení všech
tří orgánů MAS, které se týkaji hodnocení a výběru projektu.

Aktuální složení Monitorovacího výbrrru je:
o obec Lomnice (ZS 4,Ing. Josef Janurao DiS. - na základě plné moci pro činnost

v orgánech MAS Sokolovsko)
. Správa pamětihodností s.r.o. (ZS l, Miroslav Makovička)
o Denní centrum Mateřídouškrl o.p.s. (ZS 2, Ing. Pavel Bráborec, MBA - na

základě plné moci pro činnost v orgánech MAS Sokolovsko)
o AT Konzult s.r.o. (ZS 3, Ing. Bc. et Bc. [Iana llornová, MBA/ Mgr. Bc. Jiří

Blecha)

Z důvodu potvrzení složení orgánů MAS podílejících se na hodnocení a výběru projektu
vyplývá nufirost schválit další usnesení potvrzující výše představené aktuální složení orgánů.

Nebyl vznesen protinávrh.

Výsledek hlasování o návrhu:
Pro 49 Proti 0 Zdržel se 0
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Usnesení č. 4/1/2020/VHP
Valná hromada partnerů projednala
Výběrová komise (výběrový orgán),
Monitorovací výbor (kontrolní orgán).

a schvaluje aktuáIní složení orgánů MAS:
Programový výbor (rozhodovací orgán),

Ing. Jágriková poděkovala členům všech orgánů MAS za odpovědnou a náročnou práci při
hodnocení a výběru projektů.

ad 6) Projednání a schválení Zprávy o plnění SCLLD MAS Sokolovsko za 2. pololetí
roku 2019

Všem přítomným byl elektronicky zas|án návrh Zprávy o plnění SCLLD MAS Sokolovsko za
druhé pololetí roku 2019. Zpráva je zpracovávána jednou za ptlJ roku a je odevzdávána na
Řiaici orgán(MMR) elektronicky pomocí MS2014+. Struktura zprávy je danápožadavky ŘO
a je stále stejná. Hodnoty čerpání monitorovacích indikátorů a finanční plnění jsou do zprávy
doplněny ze systému MS2014+ dle pokynů od jednotlivl,ch Řidicích orgánů.

P. Bouda navrhuje schválení této zprávy a pověření ředitelky MAS Sokolovsko Ing. Ivany
Jágrikové k aktla\izaci zprávy a za2lracováni píipadných připominek ze strany Řidicich
orgánů.

Nebyl vznesen protinávrh.

Výsledek hlasování o návrhu:
Pro 49 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 5/1/2020A/H

Valná hromada partnerů projednala a schvaluj e Zprávu o plnění SCLLD MAS
Sokolovsko za druhé pololetí roku 2019 a pověřuje ředitelku MAS Sokolovsko Ing.
Ivanu Jágrikovou k aktualizaci zprávy před odevzdáním a k zapracování případných
připomínek ze strany Říaicítro orgánu.

ad 7) Proiednání a schválení Zpráv}, o činnosti Monitorovacího vÝboru za rok 2019

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

činnosti Monitorovacího výboru za rok 2019. Tento návrh byl dopředu zas|án účastníkŮm
elektronicky.

P. Bouda navrhuje schválení této zprávy a děkuje členům Monitorovacího výboru a dalších
orgánů za odvedenou práci.

Nebyl vznesen protinávrh.

Výsledek hlasování o návrhu:
Pro 49 Proti 0 Zdržel se 0
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Usnesení č. 6l I l2020lVHP
Valná hromada partnerů projednala a schvaluje Zprívu o činnosti Monitorovacího
výboru zarokz0tg.

ad 8) Stručné představení stavu realizace jednotlivých Programových rámců (OPZ.
PRV.IROP, OPŽP) §CLLD. vč. proiednání a schválení návrhů změn SCLLD;

Manažerky jednotliwých Programových rámců představily účastníkum aktuální stav realizace
SCLLD v OPZ, PRV, OPZP a IROP.

Manažerka programového rámce OPZ informovala o aktualitách v tomto programovém rámci
a o procesu hodnocení a výběru projektů ve výntách vyhlášených v roce 2019. Dále stručně
prezentovala úspěšně realizované projekty v CLLD MAS Sokolovsko OPZ.

V souvislosti s aktuálním qivoje v programovém rámci OPZ je navrženo usnesení.

Nebyl vznesen protinávrh,

Výsledek hlasování o náwhu:
Pro 49 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 7/1/2020/VHP
Valná hromada partnerů projednala a schvaluje postup pro vyhlašování výzev v rámci
Programového rámce OPZ v roce 2020 nástedovně: v případě umožnění lyhlášení zbylé
alokace ze strany ŘO je kancelář MAS pověřena vyhlásit wýzw OPZ na základé
provedené animace území,

V rámci prezentace o Programovém rámci PRV informovala manažerka Mgr. Polláková o

dosavadním čerpání vjednotlivých letech a fichích. Následně informovala o připravované

výmě č. 4 na rok 2020 vč. její alokace a rozdělení do jednotlitných íichí. Následovala
informace o nově vyhlašované frchi č.9 vázanéktzv. ěI.20 Základni služby a obnova vesnic

ve venkovských oblastech.

Na závěr informovala přítomné, že MAS Sokolovsko obdržela dnes datovou schránkou od

Ministerstva zemědělství sdělení, že přerozděluje alokace, které některé místní akční skupiny

nebyly schopny dostatečně rychle čerpat, §rto prostředky předává těm MAS, které čerpají bez

potiži. Naše MAS je jednou znich, a proto nám byla alokace navýšena o 24.585.880 Kč, což
je nejvyšší navýšení v rámci ČR.

Je ttavrženo usnesení tykajici se Programového rétmce PRV.

Nebyl vznesen protinávrh.
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Výsledek hlasování o návrhu:
Pro 49 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 8/l/2020lVHP
Valná hromada partnerů schvaluje navýšení alokace v Programovém rámci PRV
v rámci nově přidětených prostředků pro MAS Sokolovsko od ŘO MZe a pověřuje
Kancelář MAS k podání s tím související žádosti o změnu SCLLD.

V rámci prezentace OPŽP informovalamanažerka MAS o vývoji dosud r,yhlášených3 výzev,
které se ýkaly realizaceÚSPS arealizace sídelní zeleně.

Yprezentaci kprogramovému rámci IROP manažerka informovala o wžití zbytkové
alokace, kterou je možno využít ve výzvách v roce 2020, Na základě minulého jednání Valné
hromady partnerů, kde proběhl pruzkum zájmu o využití zbytkové alokace, doporučuje

Programový ýbor vyhlášení výzev v roce 2020 zaměřených na cyklodopravu a infrastrukturu
základních škol (alokace v poměru 2:I) a navýšení alokace v opatření sociální inkluze tak,

aby ve výzvě č. 14 IROP do tohoto opatření bylo možno podpořit všechny tři žádosti o
podporu. K tomu je nutné provést změnu SCLLD v programovém rámci IROP spočívající
v převodu alokací mezi opatřeními. Manažerka programového rámce ve své prezentaci

představila plánované změny, které navrhuje Programový výbor. Zároveň, přítomní členové

Valné hromady partneru obdrželi dopředu elektronicky podklad vysvětlující navrhované

přesuny alokací v programovém rámci IROP.

Je navrženo usnesení tykajíci se změny v programovém rámci IROP.

Návrh zménje z důvodu využití zbytkové alokace navýzvy na cyklodopravu a infrastrukturu

ZŠ v poměru 2:I (viz usnesení Programového ýboru 3l4l20I9lPY a 6lIl2020lPV). Jedná se

o přesuny celkových způsobilých výdajů a odpovídajících částek dotace:

1) Přesun částky 3.920.I45,16 Kč (CZV) zopatŤeni infrastruktura pro sociální podnikání

do opatřeni zýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření k sociální inkluzi.

2) Úprava alokace kvůli kurzovnímu rozdílu. Zbytky po lyúětování projektŮ v dále

uvedených opatřeních opatření budou použity k pokrytí kurzovního rozdílu:

a) Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 1.901.740,36

Kč (CZv).
b) Řešení integrovaného záchranného integrovaného systému 2,60Kč (CZV).
c) Infrastruktura pro sociální podnikání 131.166,84Kč (CZY),
d) Řešení dopravní infrasťuktury 6.247.13I,20Kč (CZV).

3) přesun 1.624.792,07 Kč (CZV) z opatíeni Řešení dopravní infrastnrktury do opatření

Zvýšeni kvality a dosfupnosti infrastruktury pro vzděláváni a celoživotní učení.
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Nebyl vznesen protinávrh. Zástupce za město Kraslice nehlasuje, odešel z hlasování.

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

Usnesení č. 9/I/2020A/'HP
Valná hromada partnerů projednala a schvaluje návrh změny SCLLD v Programovém
rámci IROP a pověřuje ředitelku MAS Sokolovsko Ing. Ivanu Jágrikovou k případným
Úpravám SCLLD dle připomínek ze strany Řaícíno orgánu IROP v souvislosti s touto
změnou.

ad 9) Informace o přípravě nového programového období CLLD2l+

Ředitelka MAS Sokolovsko sdělila přítomným členům Valné hromady partnerů informace o
postupu přípravy nového programového období CLLD2I+. Vysvětlila, že bude nutné u všech
partneru v r. 202I prodloužit partnerské smlouvy, píip. uzavřít smlouvy nové neb byly
uzavirány do 31,12.2021. Dále vpruběhu r,2020 bude od obcí potřeba znolrr souhlas
srealizaci SCLLD21+ na územi obce. Podrobné informace jim pošleme mailem ve chvíli,
kdy bude od MMR jasná informace o podobě usnesení zastupitelstva.

Ředitelka MAS Sokolovsko a manažerka MAS Ing. Hendrichová pomocí prezentace

seznámily přítomné s aktualitami ve vy,jednáváni možností zapojení MAS v rámci CLLD do
jednotlivých operačních programů. Na závěr tohoto bodu pozvali přítomné k prvnímu ze série
plánovacích workshopů k přípravě SCLLD2|+, kteý proběhne po skončení Valné hromady
partnerů. Druhý plánovací workshop proběhne v zasedací místnosti VrěÚ Hanartov dne
20.2.2020 od 10 hod.

ad 10) Informace o aktivitách MAs sokolovsko v rámci celostátní sítě pro venkov

Mgr. Pollákováprezentovala informace z loňské exkutze do Rakouskarealizované za přispění

Celostní sítě pro venkov. I pro rok 2020 se podařilo získat příslib finančního příspěvku na

exkurzi, která se uskuteční ve dnech 9, až 11.9.2020, a to do MAS Lípa pro venkov na

kutnohorsku.

ad 11) Informace o čištění řekv ohře 2020

8
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Ředitelka MAS Ing. Jágriková informovala o termínu a podrobnostech akce ČiStěni řeky Ohře
2020, která se letos uskuteční dne 4.4.2020, d. v den kdy probíhátaké celorepubliková akce

,,Ukliďme svět, ukliďme Česko". Aktivita ČiStěni řeky Ohře má vlastní facebookovou stránku
a vlastní sekci na webu MAS Sokolovsko, přítomní byli vyzváni ke sledování novinek na

tomto profilu a webu, Dále proběhne kultumí akce jako poděkování účastníků Čištěni rety
Ohře.

ad 12) Různé. diskuze

Mgr. Polláková dále přítomným navrhla, aby červnová VH partneru proběhne v Citicích, což
je obec, která do MAS přistoupila nově. Dále za MAS navrhuje, aby se v rámci VH konala
soutěž vtzv. rnalých sporlech (ednoduché a zéhavné sporty kzapojení většího množství
účastníků), zároveň by proběhl společenský večer k síťování partneru. Yýtěžek by byl
věnován na dobročinné účely, navrhuje spojit akci s určitou beneficí. Přítomní účastníci valné

hromady partneru byli vyzváni k vytipování potřebné osoby, které by benefice pomohla. Po
diskuzi bylo domluveno, aby do konce února byly zasilány tipy ohledně dobročinného účelu.

Mgr. Polláková nabídla přítomným členům valné hromady možnost prezentovat zajimavé
projekty a aktivity v projektu Leader MAS Sokolovsko. Termín pro zasláni návrhů článků do

časopisu je do konce dubna či polovina listopadu dle čísla,

Předseda valné hromady partneru p. Bouda nazávěr poděkoval zapartnerílm za spolupráci.

V Lornnici, ďne 2I. I. 2020

Přílohy:
Prezenční listina veřejný sektor, neziskový sektor, soukromý sektor, ostatní subjekty.

Plné moci.

Zapsala: Ing. Markéta Hendrichová
?/M_/

Ověřovatel zápisu: Miroslav Toncar

Předseda Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko: Miroslav Bouda

\------->_----

9
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EVRoPSKÁ urutr
Evropsk fond pro regionální rozvoj
lntegrovan regionální operaění program

MlNlsTERsTVo
PRo nnísrmí
RozVoJ ČR@l

PREZENčtttí L!sTlNA

VALNÁ HORMADA PARTNERŮ MAS SOKOLOVSKO O.P.S.

Kom u n itn í centru m Lom nice, Kraslická 66, Lomn ic e, 20.0L.2O2O

ve einÝ sektor

7ájmová
skupina Název partnera

Jméno a p íimení statutárního
zástupce/stálého zmocněnce

plná moc na vH zakladatel
Jméno a p íjmenízmocněnce __P-odpis

4
Brezová

Miroslav Bouda ,A
4

Bublava

lng. Monika Hrádková *Kí
4

BukovanV

Miroslav Stropek Sn/r"
4

Citice

Václav Mach žr,.*^
4

Dasnice

Bc. Gabriela Turnerová

fu hP"tLg,l A
4

Dolní Nivy

Pavel Hrysz

4
Dolní Rychnov

Anna klímová

4
Habartov

lng. PetrJanura

s daji bude nakládáno v ouladu s Na lzenim E!Ťopského parlaiD ntu a Rady (EU) 20161679 ze dne 21 . duboa 20 l 6 o ochmně ryzick ch o ob v souvislosti se zpra.ováním
osobních dajt a o volném pohybu těchlo daj . Dál dl ákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobnich daj , Údaje budou 4racovávány pouz za írč lem naplnění
oprávněného zájmu správce, T etín osobán budou p edány pouze za ličelem kontíoly. Podpisem na pŤezenčnl listině jsem seznóm n s po izováním a zve jňovánlm
fotografií za čelem Fojektu a souhla ím s v še uv den m.
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*
*
*

MINlSTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
RozVoJ ČR

EVROPSKÁ UN|E
Evopsk fond pro regionální rozvoj
lntegrovan regionální operační program

Zájmová
skupina Název partnera

Jméno a p íjmení statutárního
zástupce Jméno a p íjmení zmocněnce Podpis

4
Hory

Lucie Hostašová

4
Horníslavkov

Alexandr Terek
{opi Lvn .iv rtu,r*t

^-)
4

chlum svaté Marí

Miroslav Hrriza Ýw
4 Chodov

Patrik Pizinger/
lng. Zdeněk Gaudek F-r^}

4 Jenišov
Mgr. Ji í Stehlík

\)
4 Jind ichovice

Martina Majdáková
lr\\rrux 

'.^..iUoui \"ť.*

4 Josefov
Mgr. Jan Onak

4 Kace ov
Miroslav púchner

Nl
4 Krajková

Ing. Roman Šístek
V{tRr, Lo\j au)ÁWu" W-,

4 královské po íčí
Michal Kováč / lng. Alfred

Gebauer

4 Kraslice
Roman kotilínek ň,*-L

4 Krásno
Josef Havel /

s daji bud naklád,áno v souladu s Na ízeníÍt E\Top kého párlamentu a RÁdy (EU) 20161679 zr d^e 2'l. d\bna 20l ó o ochíaně ryzickich osob v souvislo ti s zpracovánim
o obních daj|i a o volnán Pohybu těchto dajli. Dále dle zákona č. l0l/2000 sb., o ochraně osobnlch daj . údaje budou 4Jíacoyá|lálily po|Jze za (ňel.m ,aplnění
opávněného ájmu právce. T tím osobám budou p edány pouze za čel.m kontroly. Podpisem na pŤezenčŤi li tině js m s an|im n s po izovánjm a zve ejňováním
fotogíafií z, čelem projektu a souhla ímsv še uveden rn,
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EVROPSKÁ UNIE
Evropsk fond pro regionální rozvoj
lntegrovan regionální operační program

MlNlsTERsTVo
PRo uísrruí
RozVoJ ČR

Záimová
skupina Název partnera

Jméno a p íjmení statutárního
zástupce Jméno a P íjmení zmocněnce Podpis

4 Kynšperk nad Oh í
lng, Tomáš Svoboda

TZ,zlr ra/"e/, ,.&
4 Libavské Údoli

lng. Petra Gajičová š

4 Loket
lng. Mgr. Petr Adamec w

4 Lomnice
Miloslav Matoušek /
lng. Josef Janura, DiS. lť

4 Mírová
Bc. Lenka Baštová

4 Nové Sedlo
lng. Věra Baumanová

4 Nová Ves
Bc. Pavel Straka

4 Oloví
Ji íMikuláš

,'/,,,[*
4 Prebuz

Martin Bruoth

4 Rotava
Michal Červenka

4 Rovná
Jaroslav Janda

4 Sokolov
Renata oulehlová

lfrď,,,,,,,,,,,,,,,,
S daji bude nakládáno v souladu s Na íz ním Evropského Parlamentu a Rady (EU)2016l6'l9 zE die21, dubna 2016 o ochralrě ryzick ch osob v souvis|osti se zpŤacováním
osobnich dajrt a o volném pohybu těchto ťldaj . Dále dle zákona č. 101/2000 sb,, o ochmně o obních daj . Údaje budou zpía.oÝáÝány pouze za ličelem na9lnění
oprá!Ťěného ájmu spíávce. T etím osotám budou p dány pouz za tlčelem kont oly. Podpbem na prezenční listině jsem sezrám n s po izováním a zve ejňovánlm
fotografii za ílčelen píojektu a souhla.sím s v še uveden m.
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M lN lsTERsTVo
PRO MÍSTNÍ
RozVoJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropsk fond pro regionální roanoj
lntegrovan regionální operační program

Zájmová
skupina Název partnera

Jméno a p íjmení statutárního
zástupce Jméno a p íjmení zmocněnce Podpis

4 staré sedlo
Miroslav Toncar

i-:-Ť-.

\_tLé

4 St íbrná
Jana kortusová ilZp^, a)D/}HA4 rur,\

4 Svatava
vladimír Adamec

|lz-/-/in i p ňD*nze
4 Šabina

František pešek

T,""\ J- Tr'.,[, [^#
4 šindelová

Jaroslav Benda

4 Vintíov
Marek Choc

/u.--a

s lidaji bud nakládáno v souladu s NaHz ním ElŤopského paŤlamentu a Rady (E\r 2016/679 zE dBe 27 , dllbna 2016 o ochraně ryáck ch osob v souvi lo ti se zpmcovánírn
o obnich daj a o vo]ném pohybu échto daj , Dále dle zákona č. l0l2000 sb., o ochlané o obnícb ,idaj . Údaje budou zpracovávány pouze za čelem naplnění
oprávněného ájmu správce. T etírD osobán budou p edány pouze za čelem kontíoly, Podpis m na prez nčni listině js m seznámen s Po izováním a zv ejňováním
fotografii za ličelem pŤojgktu a ouhlasím s v še uveden m,
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Název projektu: ,,Posíleni kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023*

Projekt financovaný z Integrovaného regioná|ního operačního programu, specifický cll 4.2.
Reg. č. projektu CZ.06,4.59 10.0/0.0/1 5 003/00093 l 5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Vatné hromady
pertnerŮ MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 2l. 1.2020

zmocnitel
Název: . . . . . . t.ť :. !. . . .-.! !l.{ !.' :,.' .":. . . . . .

Sídlo: .....!:! !..'.!..,j}.,:.:,::.:,. .':*-,.
IČ: .....!.{:/!:a.1.7*:.............
V zastoupe i, .. .:' i.: i. r;. !.r. . . :lť l, i!.:' .i i á. . .{, .tut t i.r,i zástupce
jakoáo partner MAS Sokolovsko o.p.s.

zmocněnci
Jméno, Příjmení:
Trvalé bydliště:
Datum narození:

uděluje tímto plnou moc

.!i:!:....V\!.{:.,::.........

V

k zasfupovámí a hlasovrání za Zmocnitele na jednriní Valné hromady partnerů, které se
uskuteční dne 2l. 1.2020.

Tato plná moc nab;ýwá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

'Jl:,r,r/.,-/, / .a l,: l,
dne ... .:...'.. :.'. H......

T*-/
Podpis zmocnitele

Tuío plnou rnoc přijínám

, l "l oBřlť,1i,il l)l\SNI{]!,_'gll &> j Dasltice č.p. qz,ť&,' " - ,rsu oti O

h
Podpís zmocněnce



Název projektu: ,,Posílení kapacit CLLD pro MA§ Sokolovsko na období 2018-2023*
Projekt financovaný z Integrovaného regionálního operačniho programu, specifický cil4.2.

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

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MA§ Sokolovsko o.p.s. konané dne 21.1.2020

zmocnitcl
Náze-r,: Město Ilorrrí Slavkov
Sícllo: Dlor-rlrá 634112.357 31 l{orní Slirvkov
lČ: 00259322
V zastoupení: Alexandr Terek. statutánrí zástupcc
jakožto partner MAS Sokolovsko o.p.s.

zmocnčnci
Jméno, Příjmení:
]'rvalé bydliště:
Datum narození:

uclěluje tímto plnou moc

soně kvasničkové

k zastrtpování a lrlasování za 7.tn<lcnitele na .iednání Valrré
trskuteční dne 2l . 1.202a.

Tato plrrá rrroc nabýwá platnosti a ťrčinrrosti clnenr podpisu.

V llornínr Slavkovč, drre 20.1 .20?.0

hr<lrrrad1. patlnerťt. které se

Pclclpis znrocnitele

přijímám

Podpis zmocněnce



Obec Kraiková
I{tajkor,á 295,357 08 l{taiková
T'el./fax: 352 672 1,21,, e-mall,. ou-krajkova@volny.cz

PLNÁ MoC

Obec Ktaiková, IČ:00259411, Kraiková č.p.295,357 0g Ktaiková zastollpená staíostou
obce Ing. Romanem Šístkem,

zplnomocňuie

pana Ing. Mitoslava Škmbala, místostaťostu obce Krajková, :

aby zastupoval starostu obce Ing. Romana Šístka na zasedáni Valné
hromady partnerů MÁS Sokolovsko o.p.s. která se koná dne 27.Iedna 2020 od 15:00 hodin v
Komrrnitním centťu Lomnice, Kmslická 66, Lomnice.

V Ktaikové 21.1.202a

Ing. Roman Širyqt-7
stafosta oble\

V4tL/'
OBEC KBAJKOVA

357 08, KRAJKoVÁ 295
lÓo 259 411

www,kraikova.com

Plnou moc přrjímám:
Ing. Mitoslav Skrabal



Nazev projektu: ,,Posilení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023*
Projekt financovaný z Integrovaného regionálního operačnlho pťogramu, specifický cíl4.2.

Reg. č. projektu CZ-O6.4.59t0.0/0.0/l5 003i00093 l 5

Flná moc k jednání a hlasování na jednání VaIné hromady
partnerů MAS Sokolov§ko o.p.s. konané dne Z!. t.2020

EVROPSKÁ UN|E
Evropský fond pro regionání rozvoi
lntegrovaný regionální operační program

MlNlsTERsTVo
PRO MÍSTNÍ
RozVoJ ČR

Lw\rla

utlěluje tímto plnou moc

...Vdr.tn.v ...n(š1

k zastupováni a hlasoviiní za Zmocnitele na jednriní Valné hromady partnerů, které se
uskuteční dne 21. t, ZOza.

Tato plná moc na[fuá platnosti a ričinnosti dnem podpisu.

v .{rs'sně. on".#...ť."l&ťv,

zmocněnci
Jméno, Příjmení:
Trvalé bydliště:
Datum narození:

Tuto plnou moc přijímám

ífl"-*1-

§lir§,l,{.} KR,dSNo
l1.rllliir,:ri l. ,1:!7 ,t7 Kt,ásntr

tel., .i_i j bi.}S .37{} / i;r,t: -152 6lifl ů35
ti:: tt05 7_1 16? i,1;

Podpis zmocněnce

h
ro$is znocnitele
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Název projektu: ,,Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023*

Projekt financovaný z lntegrovaného regionálniho operačního pŤogramu, specifický cLl4.2.
Reg. č. projektu Cz.06.4.59 l0.0/0.0/l5 003/00093 1 5

plná moc k jednání a hlasování na jednání valné hromady
rtnerů MAS Sokolovsko o. . konané dne 2l,.

zmocnitel
Nrázev: Město Kynšperk nad Ohří
Sídlo:
Ič:

Jana A. Komenského22lll3,357 5l Kynšperk nad Ohří
00259454

V zastouperri : lng. Tomriš Svoboda, starosta (statutární zásfupce)
jakožo paťtner MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

zmocněnci
Jméno, Příjmení: Marek Matoušek
Trvalé bydliště:
Datum narozerť:

k zastupovéni a hlasování za Zmocnitele na jednárrí Valné hromady partnerů, které se
uskuteční dne 21. 1.2020.

Tato plná moc nabývá plabrosti a účinnosti dnem podpisu.

V Kynšperktr nad Ohří dne 14.01.2020

Tuto plnou moc
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Název projektu: ,,Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2al8-2023*

Projekt financovaný z lntegrovaného regionálního operačního programu. specifický ci| 4.2.
Reg. č. projektu CZ.06.4.59 /0.0/0.0/ 1 5_003/00093 l 5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolov§ko o.p.§. konané dne 2|. 1.2020

Zmocnitel (, /

Název:,,,..q.9+!.,.slal6,0,V ^,

;íd1;, ....št{i._"ťťí...6.ťó,... .:,. . .:..lč: ...,0a2§.9.q./.(:.. .....,..
V zastoupení : ..JO.an..ť.c.9.ryS.?.u.?, ..,..., statutámí zástupce
jakožo partner MAS Sokolovsko o.p.s. I

uděluje tímto plnou moc

,wL/

...I:r,rt ť Irrnu BýĎnh,q'ZY
zmocnčnci
Jmétro, Př,íjrrrerrí:

Trvalé byclliště:
f)atutn rrarození:

k zastupování a hlasování za Zmacnitele na jednání Valné hromady partnerŮ, které se
uskutcční dnc 2l. L2a2O.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu,

v€. š}r\'krne' dnc /7, / loJo -oB E c

Tuto plnou moc pfijímám

,,,, ftíi)Podpis zúocněnce
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Název projektu: ,,Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2ol8ao23*

Projekt financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl4.2.
Reg. č. projektu cz.o6.4.59 10.0/0.0/1 5 003/00093 l 5

plná moc k jednání a hlasování na jednání valné hromady
partnerů MA§ §okolovsko o.p.§. konané dne 21. t.2020

filtcnitel ,Lánó l (latorol
š;dl;; . &l {šř}),;?#..i'1...J!ftřf 1,17
ié, 

- 
.aáďťé|?7', 

"

řru.,oup"ii,'léťaiů'iěW..ft ./atWr<ini,i..,rtutut*',ízástupce
jakožo partner MAS Sokolovďío o.p.s.

zmocněnci
Jméno, Příjmení:
Trvalé bydliště:
Datum narození:

/tadjor',

uděluje tímto plnou moc

.fu .a-

k zasfupoviní a hlasovárrí za Zmocnitele na jednání Valné hromady partnerů, které se
uskuteční dne 21. 1.2020.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

*...4.m,""'. an" ../2,/. ,tc{í)

Podpis zmocnitele

Tuto plnou moc přijímám

Podpis zmocněnce
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EVROPSKÁ UN|E
Evropsk fond pro regionální rozvoj
lntegrovan regionální operační program @l MINlSTERSTVO

PRO MÍSTNÍ
RozVoJ ČR

PREZENČruí UsTlNA

VALNÁ HoRMADA PARTNERŮ MAs soKolovsKo o.p.s.
Komunitní centrum Lomnice, Kraslická 66, Lomnice,21. Ot.2O2O

podnikatelé a dobrovolníci

Rady (EU) 20161679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzickych osob v souvislosti se zpracováním
10l/2000 Sb., o ochraně osobních ridajri. Údaje budou zpracovávány pouze za čelem naplnění
ričelem kontroly. Podpisem na prezenční listině jsem semámen s po izováním a zve ejňováním

Zájmová
skupina Název partnera

Jméno a p íjmení statutárního
zástu pce/stálého zmocně nce

Plná moc na VH parner
Jméno a p íimení zmocněnce ,'Podpi zl

3
Agro & Kombinát Dolní

Žandov spol. s.r.o.

lng. Milan Krob / Kurt Hnát

{--{1
3 AT Konzult, s.r.o.

lng, et lng. Bc. Hana Hornová,
MBA

3 František Bartoň
František Bartoň fr

3 Bauport s.r.o.
Aleksandr Brytkov í

illOu"rra

'(Árut

2 Benefin PFC s.r.o.
lva kalátová , ,1

3 Marek Bochníček
Marek Bochníček

1, PhDr. Pavel Čáslava
PhDr. PavelČáslava

3 Jan Danko
Jan Danko

S ridaji bude nakládáno v souladu s Na ízením Evropského parlamentu a
osobních ridaj a o volném pohybu těchto daj . Dále dle zákona č.
oprávněného zájmu správce. T etím osobám budou p edány polze za
fotografií za čelem projektu a souhlasím s qiše uvedenlim.
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EVRoPSKÁ urulr
Evropsk fond pro regionální rozvoj
lntegrovan regionální operační program

M lN lsTERsTVo
pRo ruísrrví
RozVoJ ČR

Zájmová
skupina Název partnera

Jméno a p íjmení statutárního
zástu pce/stálého zmocněnce

Plná moc na VH partner
Jméno a p íjmení zmocněnce Podpis

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

lng. Martina Pádrová

1, PhDr. Pavel Feigl
PhDr, Pavel Feigl {1^

2 Mgr. Karel Fiala
Mgr. Karel Fiala Y<,

3 Tomáš Fara
Tomáš Fara / Helena Farová

á|,
3 Helena Farová

Helena Farová

n\
Alvll

3 Milan Hloušek
Milan Hloušek /{u/L / tá,(

3
Horsk, statek Abertamy

s.r.o.
lng. Petr Zacharda

1,

Krajská hospodá ská

komora karlovarského
kraie

lng. Josef Cigiansk, /
Mgr. Stanislav K íž Rfurx il,r7r4

3 lrena Lechanová
lrena Lechanová u

3 Vladimír Lokaj
Vladimír Lokaj

"

3. lng. Vladimír Mikeš
lng. Vladimír Mikeš

3
obchodně technické

služby s.r.o.

Pavel Novotn, ffi,l
s daji bud nakládátro v souladu s NaŤizením EvíOpského paŤlamfuír s Rady (Elr 2016/679 zÉ &rc21, dubna 2016 o ocbraně ryzick ch osob v souvislo ti se zpťa.ovfulm
osobnlch lidáj a o volném pohybu těchto lrdsjlr. Dál dl ákone č. l0l/2000 sb., o ocbra[ě osobnlch lidaj . (rdaj budou 4racováváíy pouze za č lm napIněnl
op ávnějítého ájmu spíávce, T etí]Il osobám budou p dány pouze u ,lčelem kontroly. PodPisem na pr zenčli lislině jsem s zlámen s po imváním a zv ejňovánfur
fotoBafií zs ličelem projektu a souhlasím s \. š uveden m.
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M lN ISTERSTVO
PRo nnísrruí
RozVoJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropsk fond pro regionální rozvoj
lntegrovanli regionáln í operační program

Zájmová
skupina Název partnera

Jméno a p íjmení statutárního
zástu pce/stálého zmocněnce

Plná moc na VH partner
Jméno a p íimení zmocněnce Podpis

3 Milan Pokornli
Milan pokorn

1, Bc. Michal Pehanič
Bc. Michal Pehanič

3 Bc. Jakub Potěšil
Bc. Jakub Potěšil

3
Mgr. Romana Potěšilová

Vlková
Mgr. Romana Potěšilová Vlková

3 Bc. lveta Soukupová
Bc. lveta Soukupová

1
Správa pamětihodností

s.r.o.

Miroslav Makovička qrZ / 7.r'.r /aza,*

3 Statek Lunga s.r.o. lng. Petr Kužvart

3 Jarmila T mová Jarmila Tťrmová

3 Lenka zemanová Lenka zemanová

s ltdaji bude nakládáno v ouladu s Na ízením EvroPského pelamenír a Rady (BU\ 20),616'79 ze dl|te 27. dubna 201ó o ocfuaně ryáck ch osob v souvislosti s 4Ťacovániúr
osobnIch daj a o vohém pohybu těchto Ldaj , Dále di zókona č. 1o1/2o00 sb,, o ochraně osobních ltdaj . Úda;e budou zpíaco\dvány pouz za ltč tem mplnění
oprá!Ťěného ájmu správce, T Étíít osobfol budou Ňdány pouze zs líč lem kontíoIy, Podpjsem na prezenční listině jsem s a men s po izováním a zve ejňováním
foto8rafií za čelem projektu a soubla.sín s v še uveden m.
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Název projektu: ,,Posilení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023"

Projekt ťrnancovaný z Integrovaného regionálního operačnlho programu, specifický cíl4.2,
Reg. č. projektu CZ.o6.4.59 l 0.0/0.0/ l 5_003/00093 l 5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
rtnerů MAS Sokolovsko o.p.§. konané dne 2l. t.2a20

uděluje tímto plnou moc

zmocněnci
Jrnéno, Příjmení:
Trvalé bydliště:
Datum narození:

Ý(
y ..0.W?9!.q........

.?*r- | tqr:!.y

k zastupovéni a hlasování za Zmocnitele na jednaní Valné hromady partnerŮ, které se
uskuteční dne 21. 1.2020.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

7.4. Zozo

Tuto plnou

Podpis ztnocněnce

dne

qc přijímám



MlNlsTERsTvo
PRO MÍSTNÍ
RozVoJ ČR

Název projektu: ,.Posílení kapacit CI,LD pro MAS Sokolovsko na období 20l 8-2023"
Projekt financovaný z lntegrovaného regionálního operačního programu. specifický cil4.2.

Reg. č. projektu Cz,06.4.59la.0/0.0i l5 003100093l5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerŮ MAS Sokolov§ko o.p.s. konané dne 2l. t.2020

zmocnitel
Ni{zev: Iftajská hospodářská komora Karlovarského kraje
Sídlo: nánrěstí Krále Jiřího z Poděbrad 478133,350 02 Cheb
lČ:48365513
V zastoupení : Mgr. Tomáš Linda, MBA, předseda
jakoáo partner MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

zmocněnci
Jméno, Příjmení: Radek Pašava
Trvalé bydliště:
Datum narození:

k zastupováni a hlasování za Zrnocnitele na jednání Valné hromady paftnerťt, které se
uskuteční dne 21. l. 2020,

Tato plná moc nabývá platnosti a irěinnosti dnem podpisu.

V Chebu dne 13.1.2020

Tuto plnou moc přij

E,VRoPSKÁ UN|E
Evropský fond pro regionální roevoj
lntegrovaný regionáhí operáční přogram

Podpis znrocněnce

(rajská ho: , ka kcrtore
. KerlŇ. ..;r,o kraja



Nazev projektu: ,,Posílení kapacit CLLD pro MA§ Sokolovsko na období 2|0|8-2023*
Projekt financovaný z Integrovaného regionálního operačn{ho programu, specificlcý cíl42.

Reg. č. projektu CZ.06.4.59 /0,0/0.01 1 5 003/00093 1 5

LVRoPSKÁ tJNlt
Evropský fond pro regionální rozvoj
lntegrovaný regionáiní operačni progřam

MlNlsTERsTVo

ť§ť#Ťixi"-ffi

,4/
.t/ /

/ h,(- -,../....

/ Podpis zmocnitele

Podpis zmocněnce

p}má ffi}&c k jedreámí m h}asovánní ma jedmámí vatmé hnonmady
§}eřtí}erŮ MÁ§ §oko§ov§ko o.p.s. komané drre 2!" 1,. 2&28

zmocnitel
Název: Správa pamětihodností s, r. o.
Sídlo: Šachetní l35, 357 41 Královské Pořičí
IČ: 26407493
V zastoupení : Miroslav Makovička, statutární zástupce
jakožo partner MAS Sokolovsko o.p.s.

zrnocněnci
.l lttú,lttl. I'ří i rrrcn í :

]'rvalé bydlištč:
í)atulrr nitrtlzení:

uděluje tímto plnou moc

íhral L.z'ň íquttl

k zastttptlrrárría 1rlasor,ání z,tt "{trtocnitclc 
rra.icdrrťuií Vallró lrronrady parlncrťt" 1r(cr,(,sc us;kulcční

elne 2l . 1.2a20.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

r l *r-l
Y .y.?t !!y:F.l!..|p.q t c t

T'uto plnou moc přijímám

dne .. .!.?.,!. :.?9??......
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PRO MÍSTNÍ
Rozvol Čn

EVROPSKA UNIE
Evropsk fond pro regionálnírozvoj
lntegrovan regionální operační program

PREZENčruí LtsTlNA

VAINÁ HoRMADA PARTNERŮ MAs oKolovsKo o.p.s.
Komunitní centrum Lomnice, Kraslická 66, Lomnice, 2l- t" 2020

Neziskov, sektor

Zájmová
skupina Název partnera

Jméno a p íjmení statutárního
zástu pce/stálého zmocněnce

Plná moc na VH partner
Jméno a p íjmenízmocněnce Podpis

2

Agentura osobní
asistence a sociálního

poradenství, o.p.s

Dana Janurová

2
Denní centrum

Mate ídouška, o.p.s.

Věra Bráborcová l
lng. Pavel Bráborec, MBA

3
Destinační společnost

Sokolovsko, o.p.s.

RNDr. Miroslav Vidlák

,i"\r
1, Hartenberg z.s.

Bed ich Loos td\ o\
2 Khamoro o. p.s.

EmilVoráč /íK{
2

KČT, odbor Krušné hory
Sokolov

J seí+icha / Ladislav Zoubek k /

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

,&
1, Pomoc v nouzi, o.p.s.

Mgr. Robert Pisár ť ?
/-l

s lidaji bude nakládfuo v souladu Na ízením Evíopského paílamenir a Rady (EU\ 2016/679 ze dne 21. dubna 2016 o ocfuaně ryzick ch osob v souvislosti s zpncovánlm
osobnich tidaj a o volném Pohybu tčchto lidaj . DáIe dle zákona č, 10l/2000 Sb., o ochraně osobnlch daj , Úd-aje budou zpra.ovávány pouz za lič leú naplnění
oprávněného ájmu spÉvce. T tím osobám budou p edány pouz za č l m kontroiy. Podpis m na prezenčni listině js m seanáinen s po izo!áním a zv ejňovínim
fotograíií za čelem pmjekfu a souhlasim s v še uveden m.
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EVROPSKÁ UNIE
Evlopsk fond pro regionálnírozvoj
lntegrwan regionální operaění program @ l;5?fiTtlT"" ##*

Zájmová
skupina Název partnera

Jméno a p íjmení statutárního
zástupce/stálého zmocněnce

Plná moc na VH partner
Jméno a p íjmení zmocněnce Podgis

2
Rytí sk, ád K ižovníkrj s

červenou hvězdou
Mgr. PharmDr. Josef Sediv, ,

O.Cr. lEva Kabátová ^Jťr:Gp */
2

Římskokatolická fa rnost
Loket

lCDr. Ji í Majkov
a

1 Srdce a čin, o.p.s.
lng. Petr Beránek / Vladlmír

Zábransk, 3L-L
2

Tělocvičná jed nota Sokol
Kraslice

Matyáš Schuster / tvliloslav
Poslední

2
Tradiční emesla Bernard,

z,s,

Mgr. Hana Bašková l*?az- ť-lnl* }<.

s daji bude nakládáno v soul6du s N9fizenín EvroPského pÉŤlanentu a Rady (EU')20161679 zE drc 27. dubna 2016.0 ochrdně ryziď]ich osob v souvislosti se Zpracovánlrn
osobních daj a o volném pohybu těchto daj . Dál dle ákona č. l0l/2000 sb., o ochťane o obnlch ,ldaj . Udaje budou zPrdcovávány pouze za čelan naPlnění
opávněného ájmu správ e. T}etím osobfun budou p dány pouz za čelen kontroly. Podpis m na pr zenčni listině j .m s známen s po izovánlm a zv Řjňovói m
fotogía{ií a čelem pmjekfu a solhlastn s úše uved n m.

SÁ*a*
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Název projektu: ,,Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023*

Projekt frnancovaný z Integrovaného regionálniho operačního programu, specifický cfil4,2.
Reg, č. proj ektu CZ.06.4.59 l 0.0/0.0/ 1 5_003/00093 l 5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolov§ko o.p.s. konané dne 21. 1.2020

zmocnitel
Název: Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
Sídlo: Platnéřská l9l/4, Praha 1, Staré Město, 110 00
IČ: 408026
V zastoupení : Mgr.PharmDr. Josef Šedivý O.Cr., velmistr, statutámí zástupce
jakoáo partner MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

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

k zastupováni a hlasování za Zmocnitele na jednaní Valné hromady partnerŮ, které se
uskuteční dne 21. 1.2020.

Tato plná moc nab;ývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 8. I.Z020

Tuto plnou moc přijímám



EVROPSKA UN|E
tlvropský fonr1 pro regiónální íozvoj
lntegrovaný regionálni operačni proglam

jakožto paťtncr MAS Sokolclvsko o.p,s.

MlNlsTERSTVo
PRO MÍSTNÍ
RozVoJ ČR

Název projektu: ,,Posilení kapacit CI.LD pro MA§ Sokolovsko rra období 20l8-2023"
Proiekt financovaný z Integrovaného regionálního operačnihoprogramu, specifický cil 42.

Reg. č. projekfu CZ.a6.4.59 / 0.0/0.01 1 5_003 /00093 1 5

F}xtá §ltse B< jedmámá a hlasováffií rta jednání Valnó hromady
pe§ťEteřB} MÁ,§ §oko§ev§ko ů"p.§. komané ďne 2X,. §. 2{}2{}

zmocnitel
Název: Tradiční řemesla Bernard, o.s,

Sídlo: Šachetní 135, 356 01 Královské Poříčí
IČ: 27038467
V zastoupení : Hana Bašková, statutámí ástupce

zmocněnci
.ltrrétro. Příjmcrrí:
'l'rvalel bydlištč:
I)ittttnr narozcní:

Tuttl plnou moc přijímám

uděluje tímto plnonr moc

?&t-L......fr.e*....

k zastupování a hlasov ěni zaZmocnitele na jednání V&lné lrromady paflnerŮ, které se uskuteČní

dne 2t. 1.2020.

Tato plná moc nabývá platnosti a úěinnosti dnem podpisu,

l, \, , ! í) -\-
v..(,:.i,...!.r.iw* k'crrt-\ an"..!.|,!..??.I9. 

i

f^- \
iN\

Podpis unocnitele

\Z\"]/",ň-
Podpis ,^or{ěn""
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EVRoPSKÁ urulr
Evropsk fond pro regionální rozvoj
lntegrovan regionální operaění program @l[[?fifllT"" ##H

PREZENČruí LlsTlNA

vauuÁ HoRMADA pRnrrurRů MAs soKolovsro o.p.s.
Komunitní centrum Lomnice, Kraslická 66, Lomnice,ZL.O! ,2020

Ostatní

s daji bude nakládáno v souladu s Na izenlm Evropského parlamentu a Rady (EIr 20|616'79 zÉ dae 21 . óubna 2016 o ocl aně fyáck ch osob v souvislosti se zpB.ováním
osobních lid6j a o volném pohybu tlchto lidaj . Dále dle ákona č, l0l,r000 Sb., o ochlaně o obních ,jldaj . Údaje budou 4racovávóny pouze zz čel m naplnění
oFávněného ájmu správce. T etím osobám budou p edány pouze za č lem kontroly. Podpisem napr z nčnl listině jsem s anámen s po izovánim a zve ejňováním
fotlgrafii zarlčelen pŤojektu a soul asímsi š uveden m,

Subjekt Jméno a p íimení Podpis

I
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