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lntegroýaqi regionální opí

Datum konání:

Místo konání:

Přííomní:

Omluveni:

l l . června 20l9 od l 4.30 hod.

kancelář MAS Sokolovsko, 2. patro MěÚ Březová

Obec Lomnice zastoupená Ing. Josefem Janurou - předseda MV
Spíáva pamětihodností s.r.o. zastoupená zmocněncem Hanou Baškovou
AT Konzult, s.r.o. zastoupený zmocněncem J, Janurou
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. zastoupená Ing. Pavlem Bráborcem
Ing. Ivana Jágriková - ředitelka MAS

Program:
1. Zahájeni
2. Přehled plnění minulých usnesení
3. Projednání Výroční zprávy MAS za rok 2018
4. Projednání a schváleni Evaluačni zprávy zpracované v rámci střednědobé evaluace

realizace SCLLD
5. Závér - diskuse, ruzné

Jednrirrí zahájila ve 14:30 Ivana Jágriková, ředitelka MAS, uvítátúm všech přítomných a
konstatováním usnášeníschopnosti orgfuu.

Dále Ing. Jágriková informovala přítomné, že v zápisll z jedúni Monitorovacího výboru ze
dne 19.6.2018 chybí informace o volbě předsedy Monitorovacího výboru, Monitorovací
výbor toto potvrdil a z tohoto důvodu toto usnesení doplňujeme do stávajícího zápisu
následovně.

Usneseni 02l0 l /20 1 8/]\{V
Monitorovací výbor
s c h v a l u j e
za svého předsedu Josefa Januru, zfutupce obce Lomnice.

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Monitorovacího výboru (4

hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Byla provedena kontrola usneseni z minulého zasedání Monitorovacího výboru. Z tohoto
zasedání vyplynul 1 úkol v rámci Usnesení 03l02/2018lMV, to předloženi Zprávy o ěinnosti
Monitorovacího výboru za rok 2018 Valné hromadě paťtneru. Toto bylo provedeno v lednu
2019.

Předmětem jednání Monitorovacího výboru bylo projednání Výroční zprávy MAS za rok
2018. Tabyla zaslána členům orgánu v předstihu elektronicky.

Členové Monitorovacího výboru se seznámili s předloženým dokumentem, a vzhledem
k tomu, že nebyly zjištěny nesrovnalosti, doporučují Valné hromadě partnerů MAS Výroční
zprávuke schválení.
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Usnesení 0l/01/20l 9A/tV
Monitorovací výbor provedl přezkoumáni Výroční zprávy MAS za rok 2018 a nenašla
pochybení. Monitorovací výbor
d o p o r u č u j e
Valné hromadě partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. dokument ke schválení.

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichli přítomni členové Monitorovacího výboru (4
hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Dalším bodem jednání bylo projednrání a schválení Evaluační zprávy zpracované v rámci mid-
term (střednědobé) evaluace realizace Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS
Sokolovsko. Dokument byl zpracován s daty platnými k31.12.20l8, V rámci procesu
zpracováni Evaluace byla uskutečněna 2 veřejná setkání, tzv. focus group.
Členům Monitorovacího výboru byl tento dokument zaslán v předstihu elektronicky, ti se
s ním seznámili a po jeho projednani jej schválili.

Usnesení 02101 12019 ll|tlY
Monitorovací qfbor schvaluje Evaluační zprávu mid-term evaluace rca|izace SCI-LD MAS
sokolovsko.

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Monitorovaciho výboru (4

hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Tento zápis současně slouží 1'ako zpráva o výsledcích své činrulst pro nejl,yšší orgán, tj.

Valnou hromadu partnerů MAS.

V Březové dne 1 1.6.201 9

Zapsala Ing. lvana Jágriková, ředitelka MAS

Zápis ověřil: Ing. Josef Janura, předseda monitorovacího výboru
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prezenční listina ze zasedání

11, června 2019 od 14:30 hodin

Kancelář MAS, 2. patro MěÚ Březová

Členovó programového výboru

Zájmolá skupina Název/jméno partnera Jméno a příjmení
zástupce partnera Podpis

l . vzdělávání. zaměstnanost
a sociálrrí koheze

Spfá.ja pamětihodností
s.r.o.

Miroslav Makovička rnl. -rt§^ iloc,,

2, Občansl_á spcrlečnost
DenIrí centrum
Mater'ídouška- o.p.s.

pavel Bráborec ty
3. Lidržite|nÝ Venkov AT Konzult s.r,o. Harra Holnová

It
Jl,vn u00

A

,,[. KYalila života obec Lomnice Joseť.Ianura (,
llrl

ZMOCNENEC

Název/jméno
partnera/organizace Jméno a příjmení Zmocněnce
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Název/j méno
partnera/organizace Jméno a přiimeni
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Podpis
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Název projektu: ,,Posíleni kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 20l8-2023"
Projekt financovaný z Integrovaného regionálního operačního píogfirmu, specifický cíl 4.2.

Reg. č, projektrr CZ.O 6.4.59 / 0.0 /0.0 / l 5_003/00093 l 5

Monitorovacího výboru MAS Sokolovsko o.p.§.
konaného dne l1. 6.2019

zmocniíel
Nazev: Správa pamětihodností s.r.o.
Sídlo: Šachetnl l35,35':. 4l KrálovskéPoříčí
IČ: 26407493
V zastoupení : Miroslavem Makovičkou, stafutáLrní zásfupce
jakoáo partner MA§ Sokolovsko o.p.s,

uděluje tímto plnou moc

zmocněnci
Jméno, Pňjmeni:
Trvalé bydliště:
Datum narození:

Plná moc k iednání a hlasování na jednání

Hana Bašková

k zastupovárrí a hlasovárrí za Zmocnitele na jednrá,ní Valné hromady partneru, které se
uskutečni dne 11. 6. 2019.

Tato plná moc nabýwá ptatnosti a úěinnosti dnem podpisu,

v královském pofičí dne 11.6.2019

---,)

-''-'á,
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Podpis zrnocnitele

L.
Tuto plnou moc přijímám

Podpis zmocněnce



Plná moc k jednání a hlasování na jednání Monitorovacího
výboru MA§ Sokoloy$g o.p.s. konané dne l1. 6. 2019

zmocnitel
Nálev: AT KONZUI.T. s.r.o.
Sídlo: 5.května655,3560l Sokolov
IČ: 26409950
V zastoupení : Ing,Bc. Hana Homová,MBA statutímí zastupce
jakožo člena programového výboru MAS Sokolovsko o.p.s.

udělujc tímto plnou moc

zmocněnci
Jméno, Příjmení: Ing, Josef Janura. Dis
Trvalé bydliště:
Datum narozeni:

k zastupováni ahlasováni za Zmocnitele na jednifutí Monitorovacího výboru MAS

Sokolovsko, které se uskuteční dne 1l. 6. 2019.

Zmocněnec je v této souvislosti oprávnén za Zmocnitele jednat a hlasovat jako zástupce
Zmocnitele v Programovóm výboru MAS Sokolovsko.

Tato plná moc nabývá platnosti a účirrrrosti dnem podpisu.
V Habartově dne 6.6.2019

AT KONZ[]t.:l]. s.r,o.
Eýidoýául I Ko oi" llaholých'ponulců ČR

5. května 655, 356 0t sokolov

Pcldpis zmocnitele

Tuto plnou moc p

Podpis zmocněnce


