
Zápis z iednání Programového vúboru MAS Sokolovsko o.p.s.

Datum zasedání: 1. 10.2019

čas zasedání:

Místo zasedání:

Přítomni:

10:00 až 11:00

Nám. Míru 230, Březová

dle prezenční listiny (přítomno 7 z 8 členů)

dále přítomná Anna Maria Schrócková (manažerka Programového rámce

OPŽP)a Michaela Polláková (manažerka Programového rámce PRV)

1) Úvod - schválení programu, zapisovate!e a ověřovatele zápisu

Jednání bylo zahájeno v 10:00 hodin konstatováním usnášeníschopnosti. Za zapisovatele byla

navržena Michaela Polláková. Za ověřovatele zápisu paníHelena Farová.

Následovalo schválení programu, který byl součástí pozvánky zaslané členům Programového výboru,

která byla zaslána předem elektronicky. Programový výbor hlasoval o níže uvedeném programu
jednání a navrženém zapisovateli a ověřovateli zápisu.

Program jednání Programového výboru dne 1. 10. 2019:

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

2) Schválení výzvy OPŽP

3) Úprava alokace pro rok 2020 výzvy PRV

4) Diskuse, různé

Návrh usnesení:

Programový výbor MAS SÓkolovsko schvaluje výše uvedený program jednání a určuje zapisovatele
jednání Michaelu Pollákovou a ověřovatele zápisu Helenu Farovou.

Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro 6 hlasů proti0 hlasů zdržel se 1 hlasů

Usnesení č. 1/6/2019/PV:

Programový výbor MAS Sokolovsko schvaluje v,ýše uvedený program jednání a určuje zapisovatele
jednání Michaelu Pollákovou a ověřovatele zápisu Helenu Farovou.

2| SchválenívYzvy OPŽP

Manažerka programového rámce OPŽP připomněla obsah materiálů zaslaných členům
Programového výboru před jednáním. Přítomní členové Programového výboru byli seznámeni s

podrobnostmi k připravované výzvě OPŽP (3, výzva OPŽP - Sídelní zeleň). Výzva bude vyhlášena 2.

10. 2019.



Návrh usnesení:

Programový výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje výzvu OPŽP na sídelní zeleň a pověřuje

manažerku programového rámce OPŽP Vtgr. Annu Marii Schróckovou k přípravě a úpravě výzev dle
požadavků Řo opŽp.

VÝsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro 7 hlasů proti0 hlasů zdržel se 0 hlasů

Usnesení č. 2/6/2019/PV:

Programový v,ýbor MAS Sokolovsko projednat a schvaluje výzvu OPŽP na sídelní zeleň a pověřuje

manažerku programového rámce OPŽP Mgr. Annu Marii Schróckovou k přípravě a úpravě výzev dle
požadavků Řo opŽp.

3) Úprava alokace pro rok 2020 výzvy PRV

Manažerka Programového rámce PRV seznámila přítomné s připomínkami ŘO k finančnímu plánu

PRV, na základě nichž je třeba upravit výši vyhlašované alokace pro rok 2020. Úprava alokace pro

vyhlašované fiche je součástí přílohy č. 3.

Návrh usnesení:

Programový výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje úpravu alokace pro fiche vyhlašované
v roce 2020.

VÝsledek hlasování:

Pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

Usnesení č. 3/6/2019/PV:

Programový výbor MAS Sokolovsko projednal a schvaluje úpravu alokace pro fiche vyhlašované
v roce 2020.

V Březové, dne 1, I0,2o19 
l r> r'7 .ď - /,

zapsala: Michaela polláková ,.4 ....R&..ý.::...1.'..
Ověřila: Helena Farová .... , . .., :. ..A."l..........

Předseda Programového výboru: Petr Janura...



EVROPSKÁ UNlE
Evropshý fond pro regionální rozvoj
lntegrovaný regionálni operačni program

Přílohy:

Příloha č, 1- prezenční listina

Příloha č. 2 - Dokumenty k výzvě OPŽP - Sídelní zeleň

Příloha č. 3 - Přesuny alokacía výše alokace pro rok 2020 výzvy PRV

MlNlsTERsTVo
PRO MÍSTNÍ
RozVoJ ČR
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EVROPSKÁ UNIE
Evropsk fond pro regionální rozvoj
lntegrovanli regionální operační program

pREzENčruí LlsTlNA

prezenční listina ze zasedání programového vÝboru MAs sokolovsko o.p.s.

01. 10.2019 od 10:00 hodin
Kancelá MAS -.VrUÚ Bíezová,nám. Míru 230,356 01 B ezová

Záimová
skupina

Jméno a p íimení Funkce
Podpis

4
Ing. PettJanura (město Habartov) / ve ejny

sektor
P edseda ptogramového

rrybor-u

1,

Ing. Petr Beránek (Srdce a čin, o. p. s.) /
neve ein sektor

Clen ptogtamového w. boru *A

2

-IsrKalffia (Benefin PFC s.t.o.) / neve ejny
sektot

: j .- ., r- (._ l /. rJ a.<' - ,v l, * ' . ," č71l/,

Clen programového l-. botu

zZ /z, ri
l

3
Helena Farová / neveiejny sektot Clen progmmového r,ryboru Y,,t

2

IcDr. Majkov Ji í (Rímskokatolická farnost
Loket) / neve ejn} sektor

Clen progtamového ryboru

1
Mgt. StanisIav Išíž (Iftajská hospodá ská

komota I{<) / neve ejny sektot
Clen programového irybotu fu

4
Ing. Zdeněk Gaudek (město Chodov) / ve ejny Clen programového {boru A-""1 )

\\
SridajibudenakládánovsouladusNaízenímEvropskéhoparlamentuaRady (EU)20161619zedne2'7.dubna2016\{ranělzick chosobvsouvislostise
osobních daj a o volném pohybu těchto ridajri. Dále dle zákona č.
oprávněného zájmu správce. T etím osobám budou p edány polze za
fotografií za ričelem projektu a souhlasím s q še uveden; m.

101/2000 Sb,, o ochraně osobních ridajri.
rjčelem kontroly. Podpisem na prezenční

zpracovánim
Udajď budou zpracovávány pouzl za ričelem naplnění
listině jsem seznámen s po izováním a zve ejňováním

\
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MlNlsTERsTVo
PRo uísrruí
RozVoJ ČR

EVRoPSKÁ uNte
Evropskli fond pro regionální rozvoj
lntegrovan regionální operaění program

Záimová
skupina

Jméno a p íjmení Funkce

/Pfr7
3

I(utt Hnát (AGRO & KOMBINAT D.
Zanďov spol. s ,. 

".) / 
neve ein} sektor

Clen ptogramového v.jĎoru &^U
f1,,c 4.,-r/a., F?. //^7o * o' -nÁS ,'*Z

/

f=*-á*?*--
flnna Haňa ,%hto"eh,al , |17s *,t.. /ho'"/"fu/

Název/j m én o partn er a l or ganizace Jméno a p íjmení Zmocněnce Podpis

s |idaji bude mkládátro v souladu s Na ízením E!Ťopského parlmlentu a Rady @ú) 2016/679 ze óna 2'7. dubDn 20160 ocbraně Bzickych o ob v souvislosti se 4ría.ováníín
osobních lidaj a o vo]ném pohybu těchto daj . Dále dle ákona č, l0l,2000 sb., o ocbrané osobnlch daj . Udaje budou z!/íaíoÁlány ponzf, za čelern napinění
oprá\,]rěného zájmu správce. TŤetftn osobfol budou p edáry pouze za ričelem kontroly, Podpi em ns prez nčlí listi!ě j em sez!ómen s po izováínn a zvelEjňov&ím
fotografií za čelem projektu a souhla.sím s v še uv den rn,


