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Niázev projekfu: ,,Posílení kapacit cLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023"

Píojektje financovaný z lntegfovaného legionálního operačníbo programu, specifichý cíl 4.2,

Pozvánka na jednání Programového v,ýboru

MAS Sokolovsko

Kdy: 17.1.2019 od 12:00 hod.

Kde: Kulturní dům Krásno, Náměstí 13

Program:

1) úVod

2) Projednánía schválení změn v paítnerech MAS Sokolovsko

3) Projednání a schválení yýzev OPŽP

4) |nformace o per rollam hlasováník výzvě PRV

Délka jednání cca 2 hodiny.

Přosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 18. 6. 2018: admin@mas-sokolovsko.eu. Děkujeme.
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Prezenční listina ze zasedání Programového \"ýboru MAS Sokolovsko o.p.s.

17.1,2019 od 14:00 hodin

Kultumí dům Krásno - Náměstí 13. Krásno

Jméno a příjmení Funkce Podpis

Ing. Petr Janura (město
Habartov) / veřejný sektor

Předseda
qfboru

programového

,/
ztqwiltff

Ing. Petr Beriinek (Srdce a
čin, o. p. s.) / neveŤejný
sektor

Člen programov élto výboíl

Miroslav Dub (Zachránci
památek ČR, o. s,) l
neveřeiný sektor

Člen programového výboru

1

Helena Farová / neveřejný
sektor

Člen programového výboru (^l
IcDr. Majkov Jiří
(Římskokatolická famost
Loket) / neveřejný sektor

Člen programového výboru
/ ,/

J' ,J-u7
Mgr. Stanislav Kříž (Kraj ská
hospodářská komora KK) /

neveřeiný sektor

Člen programového výboru

Patrik Pizinger (město
Chodov) / veřejný sektor

Člen programového výboru

Kurt Hnát (AGRO &
KOMBINÁT D. Žandov
spol. s r. o.) / neveřejný
sektor

Člen programového výboru

Název/jméno
partnera/organizace Jméno a příjmení Zmocněnce Podpis
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Plná moc k jednání a hlasování na
zasedání Programového výboru MAS Sokolovsko o.p.s.

konané dne 17. 1.2019

zmocnitel
Název: Město Chodov
Sídlo: Komenského 70']7,357 35 Chodov
IČ: 00259349
V zastoupení: Patrika Pizingera
Jakožo člen programového výboru MAS Sokolovsko o.p,s.

uděluje tímto plnou moc

zmocněnci
Jméno, Příjmení: Ing. Zdeněk Gaudek
Trvalé bydliště: Obránců míru 683,35'7 35 Chodov
Datum narození: l, 5. 19'72

k zastupovri,rú a hlasováLrrí za Zmocnitele na jednání programového wýboru, které se uskuteční
dne 17, 1.2019.

Zmocněnec je v této souvislosti oprávněn za ZmocniIe|e
Zmocnitele v orgánu - na progťamovém výboru.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

jednat a hlasovat jako zástupce

v chodově d," /!,,q,,!: 2-' 4q

zmocnitele

MĚSTO CHODOV
Komenského 1o77
357 35 chodovTuto plnou moc přijímám
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Místní akění skupina SOKOIOYSKO o.p.s.
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Zápis z jednání Proeramového výboru MAS Sokolovsko o.p.s.

Datumzasedání: 17.1,7oL9

12:00 až 14:00

Kulturní dům v Krásně, Náměstí 13, Krásno

dle prezenční listiny (přítomno 5 z8 členů a 1na základě plné moci}

dále přítomná lng. Markéta Hendrichová (manažer Programového rámce
lRoP)

1) Úvod - schválení programu, zapisovatele a ověřovatele zápi§u

Jednání bylo zahájeno ve 14:00 hodin konstatováním usnášeníschopnosti. Za zapisovatele byla

navržena lng. Markéta Hendrichová, za ověřovatele lcDr. Jiří Majkov.

Byla provedena kontrola usnesení z minulóho zasedání Programového výboru. Výzvy lRoP byly dle
harmonogramu pro rok 2019 vyhlášeny 3. 1. 2019. V případě oPZ probíhají konzultace změny SCLLD

s Řo opz, po schválení změny oPZ může být vyhlášena výzva.

Následovalo schváleni programu.

Pro8ram iednání Programového výboru dne 17. 1. 2019:

1) Úvod - schválení programu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.

2) Projednání a schválení změn v partnerech MAS Sokolovsko
3) Projednání a schválenívýzev OPŽP

4) lnformace o per rollam hlasování k výzvě PRV

NáVrh usnesení:

Programový vlibor MAS Sokolovsko schvaluje výše uvedený program jednání a určuje zapisovatele
jednání lng. Markétu Hendrichovou a ověřovatele zápisU lcDr. Jiřího Majkova.

Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

čas zasedání:

Místo 2asedání:

Přítomni:

Pro 6 hlasú protí 0 hlasů zdržel se 0 hIasů

Usnesení č, 1/1/2019/PV:

ProBramový výboř MAS Sokolovsko schvaluje výše uvedený program jednání a určuje zapisovatele
jednání lng. Markétu Hendrichovou a ověřovatele zápisu lCDr. Jiřího Majkova.

2) Projednání a schválení změn v partnerech MAS Sokolovsko

Byla sdělena informace, že o ukončení partnerství s MAS Sokolovsko požádala paní Eva Burdová a

pan Vlastimil Argman. NoVě obdržené žádosti o přistoupení partnera jsou od dobrovolníků Mgr. Karla
Fialy a PhDr. PaVla Feigla.

Dále manažerka MAS lng. Hendrichová sdělila, že se změnami v partnerech souvisí také žádost obce
Citice o přistoupení k MAS Sokolovsko. Jedná se o obec, která nebyla dosud v MAS územím zahrnuta,
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tzv. bílé místo na mapě. Změny území MAs jsou možné jen zahrnutím obcí, které byly dosud mimo
MAs, není možné, aby obec přešla územím od jedné MAs k druhé. Dle pravidel MMR může tato
změna území proběhnout až po schválení střednědobé evaluace. Formálně se Citice stanou
partnerem a jejich území bude zahrnuto do MAs sokolovsko až po schválení žádosti o změnu SCLLD

související se změnou území ze střany MMR, přičemž tato žádost může být podána až po schválení
střednědobé evaluace. Předpokládáme, že se tak stan e v 6-7 /ZO1,9.

NáVrh usnesení:

Pro8ramový Výbor MAs Sokolovsko bere na vědomí žádost o ukončení paítnerství ze strany paní Evy

Burdové a pana Vlastimila Argmana. Programový výbor projednal a schvaluje žádost o přistoupení
partnerů Mgr. Karla Fialy a PhDr. Pavla Feigla. Programový výbor předává toto k dalšímu projednánl
správní radě.

VÝsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro 6 hlasů proti 0 hlaSů zdržel se o hlasů

usnesení č. 2 hl 2ot9 l Pv I

Programový výbor MAS Sokolovsko bere na vědomí žádost o ukončení partnerství ze strany paní
Evy Burdové a pana vlastimila Ar8mana. Programový Výbor projednal a schvaluje žádost o
přistoupení partnerů M8r. Karla Fialy a PhDf. Pavla Feigla. Pro8ramov,ý V,ýbor předává toto
k dalšímu projednání správní radě.

Návrh usnesení:

Programový Výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje žádost obce citice o partnerství a zahrnutí
katastrálního území obce Citice k územnímu vymezení působnosti MAS Sokolovsko. Programový
výbor předává toto k dalšímu projednání správní radou a valnou hromadou partnerů MAs
sokolovsko.

VÝsIedek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

P!-o 6 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

Usnesení č. 3hl 2O79 l PY l

Programový Výbor MAs Sokolovsko projednal a schvaluie žádost obce citice o partnerství a
zahrnutí katastrálního území obc€ citice k územnímu vymezení působnosti MAS §okolovsko.
Programový výbor předává toto k dalšímu projednání správní radou a valnou hromadou partnerŮ
MAs sokolovsko,

3l Projednání a schválení výzev oPŽP

Přítornní členové Programového vrý,boru byli seznámeni s podrobnosti k připravovaným výzvám OPŽP.
D|e rozhodnutí ne,|Vyššího orgánu Valné hromady partnerů MAs Sokolovsko budou vyhlášeny výzvy
oPŽP zaměřené na ÚsEs 1alokace 1,8 mil. Kč) a sídelní zeleň (alokace 8,2 mil. Kč). obě výzvy budou
vyhlášeny 28. 2. ZO78 a ukončení příjmu žádostí bude 30. 9. 2019.

Návrh usnesení:
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Programový výbor MAS Sokolovsko proiednal a schvaluje vÝzvy OPŽP na ÚSES a sídelní zeleň a
pověřuje manažerku programového rámce OPŽP Mgr. Annu Marii Schróckovou k přípravě výzev dle
požadavků Řo opŽp.

VÝsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro 6 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

Usn€sení č. 4/1/2019/PV:

Programový výbor MAS 5okolovsko projednal a schvalu|e výzvy oPŽP na ÚsEs a sídelní zeleň a
pověřuie manažeřku programového rámce oPŽP Mgr. Annu Maríi schróckovou k přípravě v,ýzev

dle požadavků Řo opžp.

4) lnformace o per rollam hlasování k výzvě PRV

lng, Hendrichová připomněla, že ve dnech 3. 1. 2019 až IO. L Z0I9 proběhlo hlasování per rollam
č|enů Programového výboru. Na základě tohoto hlasování Programovli výbor schválil výzvu č. 3 PRV
lvlAS Sokolovsko pro rok 2019 celkem 6 hlasy z 8. Nikdo z členů Programového výboru nehlasoval
proti, ani neměl k této výzvě připomínky.

vÝsledek per rollam hlasování:

Pro 6 hlasů proti 0 h|asŮ zdržel se 0 hlasů

Usnesení č. 5/1/2019/PV:

Pro8ramový Výbor MAs sokolovsko schvaluje výzvu č.3 PRv MAs §okolovsko pro rok 2019.

V Krásně, dne 1l. 1,. zol9

Zapsala: lng. Markéta Hendrichová

Předseda: lng. Petr Janurá
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