
 

 

 

                                                                                     

                                                                                                       V Březové dne 9. ledna 2015 

    

P o z v á n k a 
 

na ustavující zasedání Valné hromady partnerů  MAS Sokolovsko o.p.s.,  

které se bude konat dne 20. ledna 2015 od 15. hodin 

 v  Rudolci  (část obce Březová), v Rudolecké hospůdce.  

 
Program:  

Prezence 14:30 - 15:00 hod. 

 Přivítání účastníků a zahájení jednání; 

 Schválení programu jednání 

 Zhodnocení období 2009-2013, informace o současném stavu příprav na programové 

období 2014+; 

 Schválení jednacího řádu valné hromady; 

 Schválení zájmových skupin a zařazení do zájmových skupin; 

 Zřízení orgánů organizační složky MAS Sokolovsko (rozhodovací, kontrolní, výběrový); 

 Schválení jednacích řádů orgánů organizační složky MAS Sokolovsko; 

 Volba členů do rozhodovacího orgánu; 

 Volba členů do kontrolního orgánu; 

 Volba členů do výběrového orgánu; 

 Různé, diskuse; 

 

Po jednání valné hromady se uskuteční ustavující jednání zvolených orgánů.  

 

Program jednání Programového výboru (Rozhodovací orgán): 

 Volba předsedy Programového výboru; 

 Schválení hlavního manažera SCLLD; 

 Přijetí nových partnerů; 

 

Program jednání monitorovacího výboru (Kontrolní orgán): 

 Volba předsedy Kontrolního výboru; 

 

Program jednání Výběrové komise (Výběrový orgán): 

 Volba předsedy Výběrové komise. 

 

 

K  účasti zveme všechny partnery MAS Sokolovsko.  

Vaši účast potvrďte prosím do 14. ledna 2015 na e-mail: hendrichova@mas-

sokolovsko.eu. 

 

                                                                 Ing. Ivana  J á g r i k o v á 

                                                              ředitelka MAS Sokolovsko o.p.s.  

 

 

 

 



 

 

Plná moc k jednání a hlasování na jednání ustavující Valné 

hromady partnerů a na jednání volených orgánů MAS 

Sokolovsko o.p.s. konané dne 20. 01. 2015 

 

 

Zmocnitel 
 

Název:  …………………………………….. 

Sídlo:     …………………………………… 

IČ:          ……………………………………….. 

V zastoupení :   ……………………………….., statutární zástupce 

jakožto partner MAS Sokolovsko o.p.s. 

 

uděluje tímto plnou moc 

 

Zmocněnci 

Jméno, Příjmení:  ……………………………… 

Trvalé bydliště:   ………………………………  

Datum narození:  …………………………………  

 

k zastupování a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady a na jednání volených 

orgánů MAS Sokolovsko, které se uskuteční dne 20. 01. 2015. 

Zmocněnec je v této souvislosti oprávněn za Zmocnitele jednat a hlasovat jako zástupce 

Zmocnitele v nejvyšším orgánu – na Valné hromadě a v případě zvolení Zmocnitele do 

některého z volených orgánů – programový výbor (rozhodovací orgán), monitorovací výbor 

(kontrolní orgán), výběrová komise (výběrový orgán) také ve voleném orgánu. 

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 

 

 

V ……………………    dne ……………………. 

 

              

..……………………………              

Podpis zmocnitele 

 

 

Tuto plnou moc přijímám  

 

…………………………………………… 

Podpis zmocněnce 

 
                                           


