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Zápis z jednání Programového výboru MAS Sokolovsko o.p.s. 

 

Datum zasedání:  per rollam hlasování 6. 5. 2021 až 9. 5. 2021 

Místo zasedání: forma jednání na dálku a per rollam hlasování 

Přítomni:   forma jednání na dálku a per rollam hlasování  

Jednání výběrové komise proběhlo k výzvám: 

• výzva č. 19 IROP: „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury V“ 

 

Zdůvodnění formy jednání na dálku: 

Z důvodů opatření proti covid není možné svolat jednání Programového výboru (rozhodovací orgán 

MAS Sokolovsko) prezenční formou. Dle aktuálně platných opatření se má minimalizovat fyzické 

setkávání osob.  

Dne 28. 4. 2021 byla zaslána pozvánka, podklady a avizován termín per rollam hlasování (příp. termín 

prezenčního jednání, pokud by došlo k uvolnění opatření a mohlo se sejít do 10 osob). 

Zápis z per rollam hlasování 6. 5. 2021 až 9. 5. 2021: 

Ve dnech 6. 5. 2021 od 10 h až 9. 5. 2021 do 10 h proběhlo per rollam hlasování k výběru žádostí o 

podporu na výzvě č. 19 CLLD IROP MAS Sokolovsko a změnám v partnerství. 

Usnesení č. 1/2/2021/PV: Programový výbor projednal a schvaluje seznam vybraných projektů do 

výzvy č. 19 MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury V.  

Pro 8  Proti 0   Zdržel se 0 

 

Usnesení č. 2/2/2021 PV: Programový výbor projednal a schvaluje změny v partnerech MAS 

Sokolovsko: schvaluje přistoupení Ing. Evy Třískové, bere na vědomí vystoupení společnosti AGRO 

& KOMBINÁT Dolní Žandov, spol. s.r.o.  a postupuje tyto změny k projednání správní radě MAS 

Sokolovsko o.p.s. 

Pro 8  Proti 0   Zdržel se 0 

 

Zapsala: Ing. Markéta Hendrichová, manažer Programového rámce IROP CLLD MAS Sokolovsko 

 

 

Ověřila: Ing. Ivana Jágriková, vedoucí manažer CLLD MAS Sokolovsko 
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Příloha: text emailu k per rollam 

Vážení členové Programového výboru. 

Vyhlašuji per rollam hlasování k výběru projektů na výzvě č. 19 CLLD IROP MAS Sokolovsko. Podklady 

k prostudování (vč. návrhů bodování) jste spolu s avízem termínu per rollam hlasování obdrželi dne 

28. 4. 2021.  

Per rollam hlasování proběhne od čtvrtka 6. 5. 2021 od 10 h do neděle 9. 5. 2021 do 10 h. Výsledek 

hlasování obdržíte formou zápisu emailem. 

Způsob hlasování: emailem na hendrichova@mas-sokolovsko.eu. Je nutné vyjádřit se ke všem 

návrhům hlasování samostatně (stačí vykopírovat čísla návrhů usnesení a ke každému usnesení se 

vyjádřit).  

Kromě per rollam hlasování k návrhům usnesení je nutné, abyste do odpovědi potvrdili, že souhlasíte 

s přiloženým etickým kodexem a nejste ve střetu zájmu. 

Hlasování k výzvě č. 20 proběhne později, pravděpodobně během příštího týdne, protože ze dochází 

k opravě administrativní chyby v kontrolních listech. 

 

Návrh usnesení 1/2/2021/PV: 

Programový výbor projednal a schvaluje seznam vybraných projektů do výzvy č. 19 MAS 

Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury V.  

Souhlasím s návrhem usnesení 1/2/2021/PV 

Nesouhlasím s návrhem usnesení 1/2/2021/PV 

Zdržuji se hlasování k návrhu usnesení 1/2/2021/PV 

 

Návrh usnesení 2/2/2021/PV: 

Programový výbor projednal a schvaluje změny v partnerech MAS Sokolovsko: schvaluje 

přistoupení Ing. Evy Třískové, bere na vědomí vystoupení společnosti AGRO & KOMBINÁT Dolní 

Žandov, spol. s.r.o.  a postupuje tyto změny k projednání správní radě MAS Sokolovsko o.p.s. 

Souhlasím s návrhem usnesení 2/2/2021/PV 

Nesouhlasím s návrhem usnesení 2/2/2021/PV 

Zdržuji se hlasování k návrhu usnesení 2/2/2021/PV 

 

Potvrzuji, že souhlasím s etickým kodexem a nejsem ve střetu zájmu na výzvě č. 19 (toto 

vykopírovat do emailu s odpovědí). 

 

V případě dotazů se na mne neváhejte obrátit. 

 

S pozdravem. M. Hendrichová, manažer programového rámce IROP CLLD MAS Sokolovsko 
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