
Zápis ze zasedání Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko
konaného dne 18. 6.2020 od 12:00
v Multifunkčním centruo Březová

Dne 18. 6.2020 ve 12:00 se sešli členové Valné hromady partneru MAS Sokolovsko. Seznam
přítomných - viz prezenční listiny.

Jednání zahail starosta města Bíezováp. Miroslav Bouda, předseda Valné hromady parbreru
MAS. Konstatoval, že s ohledem na nadpoloviční většinu přítomných parhreru a současně
s ohledem na splnění podmínky, že žádnáze zájmových skupin ani veřejný sektor na jednání
nepředstavujívlcenež 49 oÁhlasovacích práv, jeValnáhromada partneru usnášeníschopná.

Přítomno 56 ze 80 partnerů.

Z hlediska sektorů: 26piitomnýchzaveíejný sektor,2l za soukromý 9 neziskový sektor.

Z hlediska záimových skupin: 7 přítomných za skupinu č. 1, 8 přítomných za skupinu č. 2,
15 přítomných za skupinu é.3,26 za skupinu č. 4.

Určení sčítačů hlasování a zapisovatele iednání Valné hromadvpartnerů
Předseda Valné hromady partrreru p. Bouda určil sčítači hlasování Mgr. Z,uzartu Odvody a
Mgr. Michaelu Pollákovou, pracovnice MAS. Za zapisovatele určil Ing. Markétu
Hendrichovou, pracovnici MAS.

Schválení ověřovatele zápisu jednání Valné hromadv partnerů
P. Bouda nawhl za ověřovatele zápisu Mgr. Karla Fialu.

Nebyl vznesen protináwh.

Výsledek hlasování o náwhu:
Pro 57 Proti 0 Zdržel se 0

U snesent č. 1 l 21 2020 NIíP
Valná hromada partnerů MA§ Sokolovsko schvaluje za ověřovatele zápisu jednání
konaného dne 18. 6.2020 Mgr. Karla Fialu.

§chválení programu iednání
P. Bouda předal ťueníjednárú ředitelce MAS Sokolovsko. Ředitelka MAS Ing. Jágiková
vysvětlila, že původně plánovaný doprovodný proglaín červnové VH partneru a místo konrání
musely být zrněněny z důvodu koronavirové klize. Akci bychom však ráói uskutečnili, a to
příští rok v červnu v Citicích tak, jak bylo původně plánováno.

P. Bouda nawhl Valné hromadě parhreru schválení programu jednání podle náwhu, který byl
všem přítomným zaslán elektronicky.

Program j edn ánl, byl promítlrut.
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Nebyl vznesen protináwh.

Výsledek hlasování o návrhu:
Pro 57 Proti 0 Zdržel se 0

U sneseni č. 21 2 12020 NI{P
Valná hromada partnerů MA§ Sokolovsko schvaluje program jednání konaného dne
18.6.2020z

1. Přiťtání účastníků, zahájení jednání;

2. §chválení programu jednání;

3. Kontrola plnění usnesení z minula;
4. Projednání a schválení změny jednacího řádu orgánů MAS;
5. Projednání a schváleníYýroční zpráw o činnosti a hospodaření MAS zarok

2019;
6. Orgány CLLD MA§ §okolovsko (volba členů Výběrové komise);

7. Projednání a schváleníZprávy o plnění SCLLD MAS Sokolovsko za 1. pololetí
roku 2020;

8. Stručné představení stavu realizacejednotlivých Programových rámců (OPZ,
PRV,IROP, OPŽil §CLLD, vč. projednání a schválení rozdělení alokací u IROP
a PRV;

9. Informace o přípravě nového programového období CLLDZL+;
10.Informace o Čištění řeky ohře 2020;

11. Různé, diskuze.

ad 3) kontrola plnění usnesení z minula

Ředitelka MAS následně informovala o plnění usnesení.

Usneseníě. 5lí/2020NH
Valná hromada partrreru projednala a schvaluje Zprávu o plnění SCLLD MAS Sokolovsko za
druhé pololetí roku 2019 a pověřuje ředitelku MAS Sokolovsko Ing. Ivanu Jágrikovou
kalďaalizaci zprávy před odevzdráním a kzapracování případných připomínek ze strany
fudícího orgánu. Úlrol splněn.

U snesení ě. 7 l I l2O20 N}JP
Valná hromada partlreru projednala a schvaluje posfup pro vyhlašováni výzev v rámci
Programového rámce OPZ v rcce 2020 následovně: v případě umožrění vyhlášení zbylé
alokace ze s*any ŘO 1'e kancelář MAS pověřena vyhlásit wzvv OPZ na záů<ladé provedené
animace územi. Minulý týden obdržely MAS informaci o tom, Ze ŘO již neumožť MAS
vyhlásit dalšívyrvy zOPZ. Úkol splněn.

Usnesení č. 8/1/2020A/HP
Yalnáhromada partneni schvaluje navýšení alokace v Programovém rámci PRV v rámci nově
přidělených prostředků pro MAS Sokolovsko od ŘO IvíZe apověřuje Kancelář MAS k podání

s tím související žádosti o změnu SCLLD. Úlrol splněn.

Usnesení č. 9/1/2020IVHP
2
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Valná hromada partrreru projednala a schvaluje náwh změny SCLLD v Programovém rámci
IROP a pověřuje ředitelku MAS Sokolovsko Ing. Ivanu Jágrikovou kpřípadným úpravám
SCLLD dle připomínek ze strany fudícího orgánu IROP v souvislosti s touto ztlénol. Úkol
splněn.

ad 4) Proiednání a schválení změnv iednacího řádu orgánů MA§

Ředitelka MAS Sokolovsko Ing. Jágriková představila náwh aněn jednacího řádu orgánů
MAS a vysvětlila důvody změn vjednacím řádu. Náwh změny jednacího řádu byl parhrerum
MAS zaslán dopředu v podkladech. Nebyly obdrženy žádné připomínky.

Ředitelka MAS nawhuje schválerrí zrněny jednacího řádu.

Nebyl vzle§en protináwh.

Výsledek hlasování o náwhu:
Pro 57 Proti 0 Zdrželse 0

Usnesení é. 3 l2l2020^/HP
Valná hromada partnerů projednala a schvaluje změnu jednacího řádu orgánů MAS.

ad 5) Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2019

K dalšímu bodu jednaní ředitelka MAS informovala o tom, že členové Valné hromady
partneru obdrželi dopředu elekfronicky VýToění zprávl o ěinnosti a hospodařerrí MAS zarok
2019 kprosfudování. Monitorovací výbor, tj. orgán MAS, který je pověřen kontolou těchto
dokumentu, doporučuje Výroční zptávu o ěinnosti a hospodaření MAS za rok 2019 Yalné
hromadě parhreru ke schválení. Veškeré podkladové materiáůy byly členům Valné hromady
parhreru zaslány v předstihu. Nebyly k nim obdženy žáďné připomínky.

Souěasně proběhl i audit organizace jako takové i audit projektu CLLD, oboje bez náIezg.

Je navrženo usnesení, že Yalná hromada partneru schvaluje Výroční zprávu o činnosti a
hospodaření MAS za rok 2019.

Nebyl vznesen protináwh.

Výsledek hlasování o návrhu:
Pro 5'| Proti 0 Zdržel se 0

U snesení č. 4 l 2 / 2020 NI{F
Yalná hromada partnerů projednala a schvaluje Výroční zptávtt o činnosti L
hospodaření MA§ za rok 20t9.

ad 6) Oreánv CLLD MAS Sokolovsko (volba členů VÝběrové komise)

Ředitelka MAS Sokolovsko informovala, že vypršel roční marňát členů Výběrové komise.
Kancelrář MAS Sokolovsko si velmi váží odpovědné práce členů Výběrové komise. Práce ve
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Výběrové komisi je časové nfuoěná v případě, že přichází najednou více žádosš o podporu,
navíc každý programový rámec má odlišná pravidla hodnocení. Ztohoto důvodu jsme
požáldralí všechny členy Výběrové komise o informaci, zdamaji zájem v komisi pokračovat či
nikoli.

Aktuálně evidujeme změnu v zastoupení organizace ept connector s.r.o., kterou nadále bude
ve Výběrové komisi zastupovat ředitel Ing. Tomáš Musil, příp. nově jeho kolegyně Ing. Arrna
Filipová.

O ukončení své činnosti ve Výběrové komisi požáďalpan Lokaj, pan Pokonrý apan Voráč
z otganizace Khamoro, ato z důvodu velké časové vytíženosti.

O vstup do Výběrové komise v meziobdobí naopak požádal náš partner, pffi Novotný
zástapce společnosti Obchodně technické služby s.r.o. a dale také Mgr. Daniel Tomín, místní
podnikatel a taktéž žadatel zposlední Ýnv PRV do MAS. Oba dva jakožío podnikatelé
spadají do zájmové skuprny č. 3. Dále ředitelka nawhuje jako náhradu za otganizaci Khamoro
paní Mgr. Lucii Procházkovou do ZS2.

Ing. Jágriková se dotázala přítomných, zda má ještě někdo jiný zájem o vystoupení příp. vstup
do Výběrové komise. Žaang další náwh zíadpíítomnýchnevzešel. Ředitelka MAS přeěetla
náwh nového složení Výběrové komise.

Nebyl vznesen protináwh.

Výsledek hlasování o náwhu:
Pro 54 Proti 0 Zdržel se 3

Usnesení č. 5/2/2020/VHP
Valná hromada partnerů projednala a schvaluje složení Výběrové komise:

o PhDr. Pavel čáslava (ZS 1)
. Ing. Madimír Mikeš (ZS t)
o Hartenberg z.s. (ZS 1, Bedřich Loos)
l Pomoc v nouzi, o.p.s. (ZS ln Mgr. Robert Pisár)
. ept connector s.r.o. (Ing. Tomáš Mus@
o Miloš Bělohlávek (ZS 2)
o Tradiční řemesla Bernard z.s. (ZS2,Mgr. Hana Bašková)
o Mgr. Karel Fiala (ZS 2)
o Mer. Lucie Procházková (Z§ 2)
. Ing. Tomáš Fenkl (ZS2)
o Irena Lechanová (Z§ 3)
o František Bartoň (ZS 3)
o Milan Hloušek (ZS 3)
a

a

o obec Libavské Úaor (ZS 4,Ing. Petra Gajičová - starostka)
o město Horní Slavkov (ZS 4, Mgr. Soňa l(vasničková * na základě plné moci pro

činnostv orgánech MA§ §okolovsko)
o město Kraslice (ZS 4, Roman Kotilínek - starosta)
o město Loket (ZS A,Ing. Mgr. Petr Adamec - starosta)
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o obec Královské Poříčí (ZS 4r Ing. Alfred Gebauer - místostarosta, na základě
plné moci pro činnost v orgánech MAS Sokolovsko)

ad il Projednání a schválení Zprávy o plnění SCLLD MAS §okolovsko za 1. pololetí
roku 2020

Ktomuto bodu ředitelka MAS uvedla, že všem přítomným byl elekhonicky zas|átn náwh
Zprávy o plnění SCLLD MAS Sokolovsko za první pololetí roku 2020. Zpráva je
zpracovávána jednou za ptú roku a je odevzdávána na fudící orgán MN/R.) elekhonicky
pomocí MS2014+. Strrrktura zptávy je danápožadavky ŘO aie stále stejná. Hodnoty čerpání
monitorovacích indikátoru a finanění plnění jsou do zpráw doplněny ze systému MS2014+
dle pokynů jednotlivýctr fudicicn orgánů.

Ředitelka MAS nawhuje schválení tÉto zprávy a pověření ředitellcy MAS Sokolovsko Ing.
Ivany Jágrikové k al*lalizací zprávy a zapracování případných připomínek ze strany Řidicích
orgánů.

Nebyl vznesen protináwh.

Výsledek hlasování o náwhu:
Pro 57 Proti 0 Zdržel se 0

Usneseníě. 6l2l2020NH
Valná hromada partnerů projednala a schvaluje Zprávu o plnění SCLLD MAS
Sokolovsko zaprvní pololetí roku 2020 a pověřuje ředitelku MAS §okolovsko Ing. Ivanu
Jágrikovou k aktualizaci zpráw před odevzdáním a kzapracování případných
připomínek ze strany fuaícíno orgánu.

Manažerky jednotlivých Programových rámců představily účastníkům alďuální stav realizace
SCLLD v OPZ, PRV, OPZP a IROP.

Manažerka programového rámce OPZ informovala o aktuálním stavu projektů podaných do
výzev MAS OPZ. U tohoto programového rámce se jž nepočíá s další výz:tou v tomto
programovém období - není umožněno ze stany ŘO.

V rámci ptezentace o Programovém rámci PRV informovalamanažerka Mgr. Pollaková
o dosavadním čerpání vjednotlivých letech a pruběhu letošní Ýnv č. 4. Úěastníkum bylo
připomenuto navýšení alokace v rámci PR PRV a také s tím spojené povirurosti zrněny
SCLLD a rozdéIeni navýšených finančních prosředků pro rok 202I. Mgr. Polláková
předloála přítomným náwh na rozdělení navýšené alokace a také zbytkové alokace z roku
202O mezi jednotlivé fiche tak, aby co možrrá nejlépe reflektovaly poťeby a zájmy v tzemí.
Celkové navýšení je o 24.585.880,- Kč (dotace). Zároveípo ukončení příjmu žÁdosti do

PRv.IROP. o
PRv



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální roaoj
lntegrovaný regionální operační program

MlNlsTERsTVo
PRO MÍSTNÍ
RozVoJ čR

4. Ýrvy PRV v letošním roce, zů§tala k dispozice ještě nevyčerpaná alokace ve
5.650.659,- Kč. V součtu teďy zbývá na Ýz\tu v příštím roce alokace v celkové
30.236.539,- Kč.

MAS Sokolovsko nawhuje rozdělení do jednotlivých fichí takto:

Fiche 2 Podpora zemědělslcých podniků - 4.000.000,- Kč
Fiche 3 Podpora lesnicM -3.236.539,-Kě
Fiche 5 Podpora jiného drobného podnikání - 4.000.000,- Kč
Fiche 6 Rozvoj rekreačních funkcí lesa * 6.000.000,- Kč
Fiche 9 Základni infrastrrrkhrra venkova - 13.000.000,- Kč

Je nawženo usnesení tykajlcl se Proglamového rámce PRV.

Nebyl vz].esen protináwh.

Výsledek hlasování o náwhu:
Pro 57 Proti 0 Zdrže| se O

Usnesení ě. 7 l2l2020AlHP
Valná hromada partnerů projednala a schvaluje náwh vyúití navýšené alokace
v programovém rámci PRV a zbývající alokace z roku 2020 v následujícím rozdělením
mezi jednotlivé fiche: Fiche 2 _ 4.000.000,- Kč, Fiche 3 - 3.236.539, - Kč, Fiche 5 -
4.000.000, - Kčo Fiche 6 - 6.000.000,- Kč a Fiche 9 - 13.000.000,- Kč a pověřuje ředitelku
MA§ §okolovsko Ing. Ivanu Jágrikovou k podání žádosti o změnu SCLLD v souvislosti
s vyrrfitím této navýšené a zbývající alokace a k případným úpravám §CLLD dle
připomínek ze strany fuOícíno orgánu NIiLev souvislosti s touto změnou.

V prezentaci k programovému rámci IROP manažerka informovala, že MAS Sokolovsko byla
v programovém rámci IROP navýšena alokace díky dobrému čerpání v předchozích letech.

Celkové navýšení je o 8.457.125 Kč (dotace). Manažerka programového rámce IROP
nawhuje dle doporučení z Programového výboru navýšení alokací letos vy,hlášených výzev
IROP ě. 17 a 18, a to přiblifuě ve stejném poměru, jako je poměr alokací těchto výzev. Tedy
navýšení o 5.700.000 Kč (dotace) ve výzvě č. 17 (cyklodoprava) a 2.757.125 Kč (dotace) ve
vynéč. 1 8 (infrastruktura ZŠ).

Celkově se jedná o navýšení na 13.692.188,39 Kč (celkové 7působilé vYdaje) u vyny ě. 17 a

na 6.748.331,06 Kč (celkové způsobilé vYdaje) uvyzvy č. 18. U obou výzev předpokládráme

více žádosn o podporu, než na kolik vystačí původní alokace. Manažerka programového
rámce ve své ptezentaci představila plánované zr^rrěny, které nawhuje Programový výbor.
Zátoveň, přítomní členové Valné hromady partneru obdrželi dopředu elektronicky podklad

vysvětlující nawhované přesuny alokací v programovém rámci IROP.

Je nawženo usnesení ýkajícl se změny vprogramovém rámci IROP.

Nebyl vznesen protináwh.
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Výsledek hlasování o náwhu:
Pro 57 Proti 0 Z&želse 0

Usnesení č. 8/2/2020A/HP
Valná hromada partnerů projednala a schvaluje návrh vyuátí navýšené alokace
v programovém rámci IROP k navýšení výzev é. l7 (o 5.700.000 Kč v dotaci" tj.
příspěvku EU) a č. 18 (o 2.757.125 Kč v dotaci, tj. příspěvku EU) a pověřuje ředitelku
MAS §okolovsko Ing. Ivanu Jágrikovou podání žádosti o změnu SCLLD v souvislosti
s vyrrfitím této navýšené alokace a k případným úpravám SCLLD dle připomínek ze
strany fuaícino orgánu IROP v souvislosti s touto změnou.

Manažerka progíamového rámce OPŽP informovala o aktuálním stavu projektu podaných do
výzev MAS OPŽP. V běhu je celkem 5 projektů. U tohoto programového iámce se jř
nepočítá s další výzvouv tomto programovém období - není umožněno ze stany ŘO.

Mgr. Schrócková následně představila i informace zanimace území ve vazbě na tzll.
zjednodušené projekty z OP Výzkum, vývoj avzděláviní (projekty šablon). Zde je v letošním
roce plánovanávýnrapro mateřské azál<ladni školy. Pracovnice MAS zde mohou zásfupcům
škol zdarma pomoci či poradit s těmito žádostmi.

ad 9) Informace o pffpravě nového programového období CLLD2l+

Ředitelka MAS Sokolovsko sdělila přítomným členům Valné hromady parbreru informace o

posfupu přípravy nového programového období CLLD2L+. Vysvětlila, že bude nutrré u všech
partneru v r. 2021prodloužit partnerské smlouvy, přip. uzavřit smlouvy nové, protože byly
vzavirány do 3 1. 12. 2021-.

Je poťeba od obcí zajistit souhlas srealizaci SCLLD2l+. Ze 38 obcí MAS je jž toto
projednáno ve 35, zbylé obce mají toto na programu zasfupitelstva v pruběhu června
(Sokolov, Citice,...).

v souvislosti s tímto bodem ředitelka MAs
MAS Sokolovsko v CLLD2I+ následormě.

Nebyl vznesen protináwh.

Výsledek hlasování o náwhu:

nawhla schválení potvrzení ízemi působnosti

Pro 57 Proti 0 Zdržel se 0

U snesent č. 9 / 21 2O2O NI{F
Valná hromada partnerů projednala a schvaluje územní působnost komunitně vedeného
místního rozvoje MA§ §okolovsko pro období 202l až2027 v obcích:

1. Březová
2. Bublava
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3. Bukovany
4. Citice
5. Dasnice
6. DolníNivy
7. Dolní Rychnov
8. Habartov
9. Hory
10. Horní Slavkov
11. Chlum Svaté Maří
12. Chodov
13. Jenišov
14. Jindřichovice
15. Josefov
16. Kaceřov
17. Krajková
18. Královské Poříčí
19. Kraslice
20. Krásno
21. Kynšperk nad Ohří
22.Líbavské Úaor
23.Loket
24.Lomrtíce
25.Mirová
26. Nové Sedlo
27. Nová Ves
28. Oloví
29.Píebuz
30. Rotava
31. Rovná
32. Sokolov
33. Staíé Sedlo
34. Stříbrná
35. Svatava
36. Šabina
37. Šindelová
38. Vintířov

Dále ve vazbé na probíhající přípravu standardizace MAS bylo nuťré zaklnlizovat Statut

organizace,do kterého by\y zapracovány požadavLry Ministerstva pro místlú rozvoj ČR. Statut

v upravené verzi byl schválen Správní radou ďne 16.6.2020 a bude zanesen do Obchodního

rejsfiíku. Co se týká přípravy nové shategie, byly v počátku rol<u zorganizovény 2
workshopy, 3. byl bohužel zrušen z důvodu koronavirové lďtze. Pracovnice MAS ale

v meziěase pracují na dílčích částech strategie. Odhadované podání l. tzý. koncepční části

shategie CLLD je odhadované napřelom 20201202l.
8
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v tnezičase pracují na dílčích částech strategie. Odhadované podání |. tzv. koncepční části

strategi e CLLD j e odhadov ané na přel onr 20201202I .

{§l l0) lnformace o Čištění řekv ohře 2020
Mgr. Schrócková informovala o novém termínu a podrobnostech akce ČiStni řeky Ohře
2020. která je letos přesunuta na podzirn. Uskuteční se dne 19.9.2020.

llr| J ?) Bíizné. diskuze

Mgr. Odvody irrformovala účastniky valné lrromady o projektu MAP ORP Sokolov a ORP
Kraslice, Představila činnost pracovních skupin, realizované vzdélávací akce a počty
ťrčastniků v těchto akcích.

Ing Hendrichová stručně představila novinky z projektu MAP Karlovarsko II. aktuálně se

realizačni tým projektu věnuje reflexi vzdéláni na dálku,

Verorrii<a Wojnarová, administrativní pracovni pracovnice MAS, sdělila infbrmace o

regionáInínr webu, kteý pro jednotlivé MAS zaštiťuje NS MAS ČR.

Mgr" Polláková sdělila základni inťormace k připravované exkurzi v rámci Celostátní sítě pro
venkov na kutnohorsko

Bc. Jaria Vinšová, která se účastní valné hromady jako host, informovala o aktivitách BCO
koordirrátora pro území Karlovarského kraje v souvislosti s vysokorychlostnim internetem.

Ředitelka MAS a předseda valné lrromady na závěr poděkovali partnenim za spolupráci.

\/ Březeive, dne l8. 6.2020

Přílohv:
Prezenční listina veřejný sektor, neziskový sektor, soukromý sektor, ostatní subjekty.
plne mrlci

Zapsaia: Ing. Markéta Hendrichová

Ověi'ovatel zápisu. Mgr. Karel Fiala

9

Přeciseda Valné hromady part,neru MAS Sokolovsko. Miroslav Bouda
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EVROPSKÁ UNIE
Evropsk fond pro regionální rozvoj
lntegrcvan reglonální operační program @|d|fiftil"" H#*

pREzENčtuí L!sTlNA

vnuvÁ HoRMADA pnnrrueRů MAs soKolovsKo o.p.s.
Komunitní centrum Lomnice, Kraslická 66, Lomnice, 2L.0!.2O2O

ve einÝ sektor

Zájmová
skupina Název partnera

Jméno a p íimení statutárního
zástupce/stálého zmocněnce

Plná moc na VH zakladatelri
Jméno a p íimenízmocněnce Podpis

4
B ezová

Miroslav Bouda Kl
4

Bublava

lng. Monika Hrádková

ll^[ l^1
4

Bukovany

Miroslav Stropek \g/,b:
4

Citice

Václav Mach ,fr"/-a
4

Dasnice

Bc. Gabriela Turnerová f?/
4

DolníNivy

Pavel Hrysz

4
DolníRychnov

Anna klímová

/á{- /

4
Habartov

lng. PetrJanura /1ar$"^$^b

s daj i bude nakládáno v sou]adu s Na ízenírn Evropského paxlamentu a Rndy (EU) 201616?9 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně ryáck ch osob v souvislosti se zpra.oiánírn
osobnlch ridaj a o volném pohybu těchto daj . Dále dle zá*ona č. 101,4000 sb,, o ockaně osobnlch lidaj . Údale budou 2pía.ovávány pouz za tičelem nap:něn{
opávněného ájmu spróvce. Tlttírn o obám budpu p d,ány pouz zs č lem kontíoly. Podpisem na píezen í listině jssm seutámen s po izováním a zvé ejňovfuím
fotogralií za čelem píoj kfu a souhlasíin v še uveden m.
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PRO MÍSTNÍ
RozVoJ ČR

lájmová
skupina Název partnera

Jméno a p íjmení statutárního
zástupce Jméno a p íjmenízmocněnce Podpis

4
Hory

Lucie Hostašová .t=/t
Vqt--| <í:--Y Y -*--:1

4
Horníslavkov

Alexandr Terek *&ťÁ* áp<'
4

chlum svaté Ma í

Miroslav Hrrjza

4 Chodov
Patrik Pizinger/

lng. Zdeněk Gaudek

4 Jenišov
Mgr. Ji íStehlík u

4 Jind ichovice
Martina Majdáková

[{^

4 Josefov
Mgr. Jan Onak s

4 Kace ov
Miroslav púchner

4 Krajková
lng. Roman Šístek //ttro,t &r JL,abP-- eLl

4 královské po íčí
Michal Kováč / lng. Alfred

Gebauer ,"' ry
4 Kraslice

Roman kotilínek

4 Krásno
Josef Havel

{*--.l

EVRoPSKÁ uNlr
Evropsk fond pro regionální rozvoj
lntegrovan regionální operaění program

s daji bude nakládáno v souladu s Nalízfilm Evropského par]Énentu a Rady (EI' 20161679 zr da.27. d\bÁa 2016 o ochímě ryzick ěh osob v souvisloďi se zpracovánlm
osobních daj a o vo]ném pohybu těchto daj . Dále dt ákona č. ro12oo0 sb., o ocbrallě osobnIch ridaj . IJdaje budou zpía.ováváíy pou.e zá čel ťl nap]něDl
oprávněného ájmu spťávce. T etírn osobfu budou p edó y pouze za č l n kmaoly. Podpisem na prez nční li tině jsem s aámen s po imiáním a zve ejňováDím
fotoglaíií zs tič lem pr0jgktu a souhlasím s ! š uveden m.
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EVRoPSKÁ uNte
Evropsk fond pro regionální rozvoj
lntegrovanli regionální operaění program @|ll|fiitlT""ffi

Záimová
skupina Název partnera

Jméno a p íimení statutárního
zástupce Jméno a p íjmenízmocněnce Podpis

4 Kynšperk nad Oh í
lng. Tomáš Svoboda

MnG Ml*ět, ,e
4 Libavské Údolí

lng. Petra Gajičová

4 Loket
lng. Mgr. Petr Adamec @f

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

,}l
4 Mírová

Bc. Lenka Baštová l

4 Nové Sedlo
lng. Věra Baumanová

ď**r* /
4 Nová Ves

Bc. Pavel Straka

4 Oloví
Ji íMikuláš

/],,,!fu,,,{
4 P ebuz

Martin Bruoth t

4 Rotava
Michalčervenka

4 Rovná
Jaroslav Janda

4 Sokolov
Renata oulehlová

{f{**l
S daji bude nakládáno v souladu s Na ízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161679 ze dne 27. ďubna2016 o ochraně h osob v souvislosti ses daji bude nakládáto v souladu s Na fueDlm Evropského par]mentu a Rldy (EIr 20161679 ze dn 27.ó na 2016 o ocblaně íyád|Ých osob v souvislo ti s zpmcovánlm
osobních |idaj a o vo]ném pohybu těchůo lrdajlr. Dáe dle ákona č. l012o00 sb., o ochrmě osobnlch lidaj . Údaje budou zpracovávány pouze za ličelem nap]nění
oprávně,]tého ájmu spfávce. Tlgím osobám budou p edáDy pouz u rlč.elem konaoly. Podpissm na píezenční 1istině jsem s nfu6n s po izováním a zve jňov ním
fotoelafií u rlč leín projekhr s soullasín s v š uveden m.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropsk fond pro regionální rozvoj
lntegrovan regionální operační program

MlNlsTERsTVo
PRO MÍSTNÍ
RozVoJ ČR

Zájmová
skupina Název partnera

Jméno a p íjmení statutárního
zástupce Jméno a p íimenízmocněnce Podpis

4 staré sedlo
Miroslav Toncar

\:*-Ť

4 St íbrná
Jana kortusová j

4 Svatava
vladimír Adamec \\

\

4 Šabina
František pešek

4 šindelová
Jaroslav Benda

4 Vintí ov
Marek Choc íe,*l

s daji bude ňák]ád,lno v souladu s Na ízením Evropského p rlamenfu a Rady (EIr 20161619 zE dne 21, dubnÉ 2016 o ocbrallě fyzick ch osob v ouvislosti se 4mcováním
o obních ]idsj a o Ýo]ném pohybu těchto dEj . Dóle dle zákona č. 1012o0o sb., o ocbr Ň osobních daj . Údaje budou zpracóvávány pouz za lič lem naplnění
opťávněného ájmu správce. TŤetírn osobám budou Ňdány pouz za ličelem kontioly. Podpisen na pr zeďíí listině j em sezrámeD s po izovániín a zv Éjňovánííl
fotogíafií za |tčelem projektu a souhla ímsÝš uYeden m.
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EVROPSKÁ UN|E
Evropsk fond pro regionální rozvoj
lntegrovan regionální operační program

PREZENČtví LtsT!NA

@liiififtil""

VALNÁ HORMADA PARTNERŮ MAS SOKOLOVSKO O.P.S.

MFC B ezová, Komenského 250, B ezová, 356 01 18.6.2020

Neziskov, sektor

Zájmová
skupina Název partnera

Jméno a p íjmení statutárního
zástupce/stálého zmocněnce

Plná moc na VH partner
Jméno a p íjmení zmocněnce Podpis r

2

Agentura osobní
asístence a sociálního

poradenství, o.p,s

Dana Janurová

l,,Ctt*n'
z

Denní centrum
Mate ídouška, o.p.s.

Bc. Věra Bráborcová /
lng. Pavel Bráborec, MBA l

3
Destinační společnost

Sokolovsko, o.p.s.

RNDr. Miroslav Vidlák 'kFŤ
1 Hartenberg z.s,

Bed ich Loos
\

2 Khamoro o. p.s.
EmilVoráč

z KČT, odbor Krušné hory
Sokolov

Josef Ticha / tadislav Zoubek ?/tr
2 Kotec o.p.s.

Mgr. Markéta Blažek Černá

1, Pomoc v nouzi, o.p.s.
Mgr. Robert Pisár

0,, L d4
s daji bude nskládáío v souladu s Na ízením Empského psrlan nfu a R.ady (EtD 2016/619 7É dne 21. j}/Aa 2016 o ochraně fyzick ch osob v souvi, lo ti e zTracovánln
osobních |idaj a o volném pohybu échto dajr . Dále dle zákona č. 1012000 sb., o ocbŤmě osobDlch lrdaj . Údaje budou zpracovávány pouz za tlčel ln nap|něnl
oprávnĚného ájmu spíávce. T}etin osobárn budou p dály pouz za ltčelem kontroly. Podpis m na píezroční ligtině jsem s mámen po izo oím & zve ejňoi6ím
fotogíafií za ltčelen projektu a souhl. iín s ! še uvedenj,rn

l
l
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pRo rrnísrní
RozVoJ ČR

evRopsrÁ urule
Ewopsk fond pro regionální rozvoj
lntegrovan regionální operaění program

Záimová
skupina Název partnera

Jméno a p íjmení statutárního
zástupce/stálého zmocněnce

Plná moc na VH partner
Jméno a p íjmenízmocněnce Podpis

2
Rytí skt ád K ižovník s

červenou hvězdou

Mgr. PharmDr. Josef Šediv, ,
O.Cr,lEva Kabátová

2
Římskokatolická farnost

Loket

lCDr. Ji í Majkov /^L,,
1 Srdce a čin, o.p.s.

lng. Petr Beránek/ Vladimír
Zá bransk, {),, /_ ft

2
Tělocvičná jednota Sokol

Kraslice

Matyáš Schuster / Miloslav
Poslední LÁ*,/o/

2
Tradiční emesla Bernard,

z.s.

Mgr. Hana Bašková

tŇ

ko k?O Jr*run r/r/ o?al M

s ridaji bude nakládáno v souladu s Na ízením Empského pa amentu s Rady (E|r 201616'19 ze dÁa 21. dubna 2016 o ochraně ryzick ch osob v ouvj losti se 2pmcováíím
osobních lidaj a o volném pohybu těcbto,rdaj . Dó|e dle zákona č. 1o1/2o00 sb., o ocbraně o obních daj . Ijdaje budou zpíacovávány pouze za čelem naphění
opnívněDého ájnu spíávce. Tí tím osobám budou p dá y pouze ze čelen kontíoly. Podpis m na Pr z nční listině js m seztiámen s po izovánírn a zve ejňováním
fotograíií za čelen projektu s ouhla ímsv š uv d n m.
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EVROPSKÁ UN|E
Evropsk fond pro regionální rozvoj
lntegrovan regionální operační program

PREZENčruí UsTlNA

VALNÁ HoRMADA PARTNERŮ MAs soKolovsKo o.p.s.
MFC B ezová, Komenského 250, B ezová, 356 01 18.6.2020

podnikatelé a dobrovolníci

Zájmová
skupina Název partnera

Jméno a p íjmení statutárního
zástu pce/stá!ého zmocněnce

Plná moc na VH parner
Jméno a p íjmenízmocněnce ,*, Podtrli l

3
Agro & Kombinát Dolní

Žandov spol. s.r.o.

lng. Milan Krob / Kurt Hnát Á4,
3 AT Konzult, s.r.o.

lng. et lng. Bc. Hana Hornová,
MBA

ge
3 František Bartoň

František Bartoň ťr*/
3 Bauport s,r,o.

Aleksandr Brytkov

2 Benefin PFC s.r.o.
lva kalátová

suw.*,,\
3 Marek Bochníček

Marek Bochníček

I PhDr. Pavel Čáslava
PhDr. Pavel čáslava

P rr-{, q

3 Jan Danko
Jan Danko

s daji bude nakládáno v souladu s Na ízenín Evropského parlameítu a Rady (Elr 20161619 zÉ e2't. dltbo.2016o ochts!ě ryzick cb osob v souvi lo ti e zpmcová ím
osobních daj a o volném pohybu těchto daj . Dále dl6 ákona č. 1012000 sb., o ochlalě osobnlch daj . Udaje budou zpíacovávfuy pouz za rič l rn nap]něnl
oFávněného ájmu správce. TY tlm osobám budou ptedány pouze za č lem konaoly. Podpisem na prez nčDí li tině js m seznárn n s po izováním a zvďejňováním
fotografií za č lem píoj Llu a souhla lrnsv š uv den m.

e&r,*l
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MlNISTERSTVO
PRo nnÍsrruí
RozVoJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
EvropskY fond pro regionální rozvoj
lntegrovan reglonální operační program

Zájmová
skupina Název partnera

Jméno a p íimenístatutárního
zástupce/stá|ého zmocněnce

Plná moc na VH partner
Jméno a p í|menízmocněnce Podpis

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

1 PhDr. Pavel Feigl
PhDr. Pavel Feigl

2 Mgr. Karel Fiala
Mgr. Karel Fiala

lĎ,<
3 Tomáš Fara

Tomáš Fara / Helena Farová

3 Helena Farová
Helena Farová .al

3 Milan Hloušek
Milan Hloušek lťU/\

3
Horsk, statek Abertamy

s.r.o.
lng, PetrZacharda

1

Krajská hospodá ská

komora karlovarského
kraje

lng. Josef Ciglansk, /
Mgr. Stanislav K íž

3 lrena Lechanová
lrena Lechanová

&ť l
3 Vladimír Lokaj

Vladimír Lokaj
|lelena íararql ru

1 lng. Vladimír Mikeš
lng. Vladimír Mikeš ,kffi

3
obchodně technické

služby s,r.o.

pavel Novotn a/Blt\i4'

s lidaji bude nakládáno v souladu s Naňzrníín Evíopského parlarnentu a Raó, (EU) 20161619 ze óne 27 , dtdt,]a 201ó o ochraně fyzick ch osob v souvislosti se zpracovánírn
osobních |rdaj a o volném pohybu těchto lidaj . Dále dle zákona č, 1ol2oo0 sb., o ochraně osobních ltdaj,i. Údaje budou 4ŤacoYávány pouz za ličelem naplněnl
oPávněného ájínu spávca. T tírn osobám budou pl dfoy pouze za čelen kontroly. Podpisem na prEzenčTí listině js n s Z m n s po izováaírn a zv l jňor& m
fotog afií za č leín projektu a soulrla im s i še uvden m.
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MlNlsTERsTVo
PRo uÍsrruÍ
RozVoJ ČR

EVROPSKÁ UN|E
Evtopsh. fond pro regionální rozvoj
lntegrovan regionální operační program

Zájmová
skupina Název partnera

Jméno a p íjmení statutárního
zástu pce/stálého zmocněnce

Plná moc na VH partner
Jméno a p íjmení zmocněnce Podpis

3 Milan Pokorn,
Milan Pokorn,

n
7 Bc. Michal Pehanič

Bc. MichalPehanič r
3 Bc. Jakub Potěšil

Bc. Jakub Potěšil p
3

Mgr. Romana Potěšilová
Vlková

Mgr. Romana Potěšilová Vlková 14K)
3 Bc. lveta Soukupová

Bc. lveta Soukupová
iťyLs b* &re(, /

L
Správa pamětihodností

s.r.o.

Miroslav Makovička
'ž,'ť.

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

3 Jarmila Trjmová Jarmila T mová

3 Lenka zemanová Lenka zemanová

h"n4k*i7p? {* f71kwv,t* n R,- yaL".- /*4 L*^
bpv,q !-r*Mr d q$t.-D."q/ eél^*l anl$-l^ {
\h4/ J+G )t-,-

s lidsjibud nakládáno v souladu s Naňzenlm E!ŤoPského paílamentu a Rady (EIr 20161679 zÉ dne 27. dnbr]a 2016 o ochraÉ ryzick ch osob v souvi-siosti se zpracoiánírn
o obnich daj a o volném pohybu těchto ltdaj . Dál dle zá*ona č. 1012000 Sb,, o ochťaně osobních lidaj . IJdaje budou 4rncovávány pouze za ličelern naplnárí
oprávněného ájmu právce, T etím osobám budou Ňdány pouze za č len kontťoly. Podpisem na prezenční listině j em seznámen s po izovónírn o zve jňovánín
fotografií za ťlčelen proj ktu a souhlasím s v še uved n n.



EVROPSKA UN|E
Evropský fond pro regionální rozvoj
lnt€ro/aný €gionální operační píogram

MlNlsTERsTVo
PRO MÍSTNÍ
RoZVoJ cR

Název projektu: ,.Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 20l8-2023"
Projekt financovaný z [ntegrovaného regioná|ního operačního pfogramu, specifický cíl 4.2.

Reg, č. projekfu CZ.O6,4.59 l0,0/0.0/ 1 5 003/00093 l 5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerŮ MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 18.6.2a20

zmocnitel
Název: Obecní úřad Hory
Sídlo: Hory 47. 360 0l Hory
IČ: 49750500
V zastoupení : Lucie Hostašová. starostka obce
jakožto partner MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

zmocněnci
Jnrérro. Příjmení: Karel Špecián
Trvalé bydliště: Hory l09,360 0l Hory
Datum narození:

k zastupor,ání a hlasování za Znrocnitele na jednání Valné hromady parlnerŮ. které se
uskuteční dne 18.ó.2020.

Tato plná moc nabývá platnosti a účirrnosti dnenr podpisu. oBEc HoRY
HaíY 47

360 0í HoRY
Tel.: 353 222148 iČo: qgz s0 500

,!/ f l?,1 .,oi

v I lorách anr- ..././,.,!.....,:.!..".. l.:..

Tuto plnou moc přijimám

t§'',̂.,i "^-|
l

Podpis zmocněnce

Podpis zmocnitele

,í/ ,./

ú/ť2-



[,. ffifum*:ru** @ l iiiHfiiť' m*
Název projektu: ..Posilení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 20l8-2023"

Projekt financovaný z lntegrovaného regionálního operačního programu. specifický cil 4,2.
Reg. č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/000931 5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 18.6.2020

zmocněnci e
Jméno. příimení: 146 1-7tDil4/_...ďíaa$OL
Trvalé uyaiiste: ..*Q0,1u:rn' 6!€.
Datum narození:

k zastupoviiní a hlasováni za Zmocnitele na jednání Valné hromady partnerů, které se
uskuteční dne 18.6.2020.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnenr podpisu.

i
v ..H3:l!p{F........ dne .. ./.{i.q../9?|p......

Podpis zmocnitele

OBEC KBAJKOVÁ
357 08, KBAJKOVA 295

loo 259 411

Podpis zmocněnce



l

l ltl

Náz_..r prtr.jckttr:,.Posílení kapacitCLLDpltr MAS Sokcllovskonattldolri]0lli-2023"
Projekt í'inanctrvanýzlntegrovanéhorcgionálnilroopcračníhoproerdmu.spccifickýcí|4.2.

Reg, č. projektu CZ.06.4.59 0.0.0.0, l5_00],0009j l5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne l8.6.2020

statutámí zástupce

plnou mocuděluje tímto

zmocněnci
Jméno, Příjmení:
Trvalé bydliště:
Datum narození:

k zastupováni a hlasováni za Zmocnitele na jednáni Valné
uskuteční dne lE.ó.2020.

Tato plná rnoc nabývá platnosti a účinnosti dnenr podpisu,

/, zac)#'

Tuto plnou moc přijímám

.,,lly'rt:.

?

V

hromady partnerů. které se

/#
Podpis zmocnitele

obec lt rálovsté poříčí
Lázeňská ll4

357 4l Královské Pořiói
Ičo oo25942a

Dlč.r,7nol<o4ro

ď< -L
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Název projektu: ,,Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na obdobi2OlE-2023*
projekt financovaný z lntegrovaného regionálního operačního programu, §pecifický cll4.2.

Reg. č. proj ektu CZ.06.4.59 / 0.010.0/ 1 5_003/00093 1 5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS §okolovsko o.p.s. konané dne 18.6.2020

zmocnitel
Název:
Sídlo:

Město Kynšperk nad Obří
Jana A. Komenského 22ll 13, 357 5l Kynšperk nad Ohří

IČ: 00259454
V zastoupení: Ing. Tomáš Svoboda" starosta, statutární zastupce
jakožo partner MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

zmocněnci
Jméno, Příjmení: Marek Matoušek
Trvalé bydliště: Staré náměstí93O/25,357 5l Kynšperk nad Ohří
Datum narozeni:

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady partneru, které se
uskuteční dne 18.ó.2020.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Kynšperku nad Ohří dne 09.06.2020

Podpis zmocnitele

6Ésň



Název projektu; ..Posílení kapacit CLLD pro V|AS Sokololsko na období 20 | 8-2023"
Projckt financovanj z lntegrovaného regionálnílro operačního programu. specifický, cí| -l.].

Reg. č. projektu CZ.06.-1,59 0.0 0.0 1,5_00j 0009j l5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů NIAS Sokolovsko o.p.s. konané dne l8.6.2020

Zmocnite[ ,/
Název: .k.!ffi?,..{.2t:*k?.2tr
§ídl;, ..nn?áiň,iao.an,, á€'á,á'Ič: ..r.í é í.6.1 .?§:...
V zastoupení : ..-í::.. statutární zástupce
jakožto partner MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

zmocněnci
Jméno, příjmerrí: ..i3*.Ý*.ž..... ku.eqlrfr..'
Trvalé byú iste: _ eeftH 2r9 ?.* t.'. 6, {: /.{r. .3€7p 4 l< o2 rv l / g ct? /-*ó L_
Datum narození:

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady partneru. které se
uskuteční dne l8.ó.2020.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

v ..{§.ftda H
Podpis zmocnitele

;...i i ;§ffiffi,::**&.". @ l iiifiiilT"" mH

Tuto plnou moc přijímám

Podpis zmocněnce

d"" ./.ť..6.,.ďPk....



Plná moc k jednání a hlasování na zasedání Valné hromady partnerů MAS
Sokolovsko o.p.s.,

které se bude konaú dne 18. června 2020

zmocnitel
Název: Benefin PFC s.r.o.
Sídlo: Sďíbrná 684, 358 01 Sfiíbrná
IČ: aTIOO72
V zastoupení : Iva Kalátová, statutárú zásfupce
jakoáo paífuer MAS Sokolovsko o.p.s,

uděluje tímto plnou moc

zmocněnci
Jméno, Příjmení: Bc. Jana Satlerová
Trvalé bydliště: 357 u Rotavq Sídliště 649
Datum nxozsni:

k zasúrpování a hlasovánl r-aZmocnitele na zasedání Valné hromady parfirerŮ MAS
Sokolovsko o.p.s.,_které se budekonat dnc 18. éewna20B0

Zmocněnec je v této souvislosti opávněn zaZmocnrtelejednat ahlasovatjako zástupce

zmocnitele.

Tato plná moc nabývá plaftrosti a účimrosti dnem podpisu.

ve sťíbrné dne 18.6.2020

Digitálně podepsal

Ka latova I §:iTl.]1oro.ou.,,
07:52:14 +02'00'

Podpis zmocnitele

Tuto plnou moc přijímám

Podpis zmocněnce



Název projektu: ,,Posíleni kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období20|8-2023*
Projekt financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu, specifichý cíl 4,2.

Reg. č. projektu CZ.06/.59 l 0.0/0.0/ 1 5_003/00093 1 5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerŮ MAS Sokolov§ko o.p.§. konané dne 18.6.202a

EVROPSKÁ UNIE
EvrDp§ký íond pm íégionální í@lroj
ln@rot€ný regionání operační progr"am

MlNlsTERsTvo
PRO MÍSTNÍ
RozVoJ ČR

/
/

uděluje tímto plnou moc

zmocněnci
Jméno, Příjmení:
Trvalé bydliště:

t

//elena /arcu
.,1hci,i,tii .l , §'iŠŇ.il .n Ohr t

Datum narozrlni:

k zastupovrání a hlasování ra Zmoctitele na jednání Valné hromady partneni
uskuteční dne 18.6.2020.

Tato plná moc nabýváplatrosti a účinnosti dnem podpisu.

v .!6rr §y,rlu..r.". S.hr-, 
!

ď*g4

Tuto plnou moc pfijímám

4,

které se

Podpis zmocněnce



EVROFSKA UN|E
Evtopský bnd pro rcgbrÉlní rozroj
lnbgíovaírý rBgionána operačnl program

MlNlsTERsTVo
PRO MÍSTNÍ
RozvoJ cR

Název pro.;ektu: ,,Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023*
Projekt financovaný z Integrovaného regionálniho operačniho programu, specifický cil 4.2.

Reg. č. projektu C7,.06.4. 59 10.0/0.0/ l 5_003/00093 1 5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
rtnerů MAS Sokolovsko o. konané dne 18.6.2a20

zmocnitel
Jméno, Příjmení: Pavel Čáslava
Bydliště: Hory 123
Datum narození:
jakožto partner MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tímto plnou moc

zmocněnci
Jméno, Příjmení: RobgP Pisár { í\

Trvalé ryaliste: ...,l.".:.{:,t..':.:- . i. J...,

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady partnerů. které se
uskuteční dne 18.6.2020.

Tato plná moc nabývá platnosti a účirrnosti dnem podpisu.

v sokolově dne l6.6.20?a

Podpis zmocnitele

Tuto plnou

Podpis zmocněnce

Datum narození: ... .:



Effifu* @lfrifrftiť"HáR
Název projektu; ,oPosílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na obdobi2018-2023*

Projekt financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíI4.2.
Reg- č. projektu CZ.a6.4. 59 l 0.0 /o.0 / I 5 _003 l 00093 t 5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolov§ko o.p.s. konané dne 18.6.2020

zmocnitel
Název: Srdce a čin, o- p. s.
Sídlo: Dvořákova 853, Sokolov,356 0l
IČ: 29119235
V zastoupeni : lng. Petr Beránek, statutámí ástupce
jakožo partner MAS Sokolovsko o.p,s.

uděluje tímto plnou moc

zmocněnci
Jméno, Příjmení: Robert Pisar
Trvalé bydliště: Šabina 43, Sokolov, 356 0l
Datum narození:

k zastupor,ání a hlasováni za Zmocnitele na jednaní Valné hromady partnerů, které se
uskuteční dne 18.6.2020.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

$eoŤ§ dne la @.%%

Podpis zmocnitele

Tuto plnou moc pfijímám

Podpis zmocněnce


