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l7. ledna 20l9 od l4:15 hodin
Nárněsti l3. Krásno - kulturni dům

Clenové správní rady:
Přitontní: M, Bouda, D. Janurová, P, Beránek, J, Jaša
()tlIluveni: B, Zajiček. A Klimová

Ostatní přitontni:
lnc, Ivatta Jágrrková

Jednáni zahájil ve 14:l5 předseda správni rady a
usnášenischopná,

Program:
l) Zmény v patnerství MAS,

2) Logo MAS-

konstatoval, že správni rada je

Bod l) Změnv v nartnerství MAS

Ředitelka MAS informovala správní radu o následujicích změnách v řadách partneďl MAS.
Tyto zrněny byly projednány a schválefly Programovým qi,borem a byly doporučeny Správně
radě ke schválerri,

a) Přistoupení nových partneru.

b) Vvstoupení stávajících pafinerů:

[Isnesení l/l /20I9lSR

Mgr. Karel Fiala (dobrovolník, Jenišov)
PhDr, Pavel Feigl (dobrovolnik, Hory)
obec citice
Eva Burdová (dobrovolnik)
Vlastimil Argman (OSVČ)

Správní rada MAS Sokolovsko
schvaluj e návrh Programového výboru
na přistoupení a ukončeni pártnerství s výše uvedenými subjekty.
Výsledek hlasováni: pro návrh hlasovali všichni přítomni členové správní rady (4 hlasy),
nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování,

Bod 2) Loeo MAS
Na základě návrhu pracovniků MAS byla provedena veřejná soutěž s cílem navrhnout
aktualizaci/tvorbu nového loga MAS Sokolovsko. Stávající logo máme již téměř 10 let,
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Výsledek veřejné soutěže lng, Jágriková představila přitomným ělenům správní rady, kteři
logo diskutovali a navrhují, aby výslednó logo, tj. zachováni původního či schválení nového
loga, bylo projednáno a schváleno Valnou hromadou partnerů,

Y Biezor,ó tine 1 7 l 20l 9

Zapsala: Ing. lvana Jágriková

Miroslav Bouda
předseda správní rady
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l: Miroslav Bouda



Prezenčni listina ze zasedáni Správní radv MAS Sokolovsko o.p.s.

1?. ledna 2019 od 1411§ hodin

Náměstí 13, Kíásno - kultumí dům

Jméno a příjmení Funkce Podpis

Miroslav Botrda Předseda sprármí rady

-{1Jan .Iaša Místopředseda správní rady N
Armaklímová Člen správní rady

Dana Janwová Clen správní rady

JU^-u'
petr Berránek Člen sprá,rní rady
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Bohumir Zajíček Člen správní rady \j

Ivana Jágriková Ředitelka \tJ
\\
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