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Zápis ze 40. zasedání výkonné rady (VR) 
MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

 
 

 

 

 

 

 

Datum a místo konání: 1. června 2021, od 09:00, Kancelář MAS 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: viz prezenční listina 

Program:  

1. Zahájení zasedání 

2. Schválení programu zasedání 

3. Volba zapisovatele 

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání 

5. Přistoupení nového člena - členství Spolek BESKYDHOST 

6. Členství MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. ve Spolku Beskydhost 

7. Projednání a schválení kontrolního listu pro hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti a věcného hodnocení žádostí o podporu ve výzvě č. 13 IROP 

(infrastruktura základních škol) 

8. Projednání a schválení koncepční části Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy na období 2021 – 2027 

9. Projednání a schválení navýšení nové alokace v rámci dvouletého přechodného 

období PRV 

10. Schválení programu a termínu VH 

11. Informace z kanceláře MAS 

12. Diskuse  

13. Závěr 
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1. Zahájení zasedání 

Pavol Lukša, předseda výkonné rady: 

• Přivítal přítomné a konstatoval, že VR je usnášeníschopná – z celkového počtu 7 

členů VR je přítomno 6 členů, což je nadpoloviční většina jejich členů, jak vyžadují 

stanovy spolku a zároveň jsou přítomni členové, kteří nezastupují veřejný sektor 

s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů (3 veřejný sektor, 3 soukromý 

sektor). 

• Konstatoval, že v souladu s jednacím řádem výkonné rady byla pozvánka na 

dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (24.5.2021). 

• Upozornil na skutečnost, že zasedání VR nejsou přístupná veřejnosti. 

 

2. Schválení programu zasedání  

Předseda VR přednesl program zasedání a vyzval k případným návrhům na doplnění nebo 
změnu programu. Návrhy na změnu nebyly vzneseny a bylo možno přistoupit k hlasování o 
schválení navrženého programu zasedání. 

 

Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

3. Volba zapisovatele 

Pavol Lukša navrhl zapisovatelku Ing. Zuzanu Pavliskovou. Nikdo z přítomných členů neměl 
námitky ani jiné návrhy, proto předseda nechal hlasovat o schválení navržené zapisovatelky:  

 

Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání 

Zuzana Pavlisková informovala o kontrole plnění usnesení z minulého zasedání:  

• Dne 19.1.2021 výkonná rada svým Usnesením 39. VR 2021-4 rozhodla o podaní 

změny strategie na přesun zbytkových alokací z jednotlivých opatření PR IROP do 

opatření 1.3 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 

celoživotní učení tak, aby mohla být vyhlášena výzva s alokací ve výši 507 589,32 

Kč, a ukládá kanceláři MAS tuto změnu SCLLD zapracovat a předložit ŘO ke 

konzultaci – změna strategie podána a schválena. 

• Ve dnech 23.2.2021 – 26.2.2021 schválila výkonná rada mimo zasedání (per 

rollam) podání žádosti o dotaci do výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území z 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a přenesení kompetencí 

spojených s podáním žádostí o dotaci na vedoucího zaměstnance SCLLD – žádost 

podána a schválena. 

• Ve dnech 13. 4. 2021–16. 4. 2021 schválila výkonná rada mimo zasedání (per 

rollam) harmonogram výzev na rok 2021 pro programový rámec IROP. V případě 
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změny harmonogramu výzev z důvodu schvalování podkladu ze strany ŘO, popř. 

jiných nepředvídatelných změn uložila výkonná rada kanceláři MAS tento 

harmonogram aktualizovat a informovat o tom potenciální žadatele na webových 

stránkách MAS – harmonogram zaslán na ŘO a zveřejněn na webových 

stránkách MAS. 

• Ve dnech 13. 4. 2021–16. 4. 2021 schválila výkonná rada mimo zasedání (per 

rollam) výzvu č. 13 z Integrovaného regionálního operačního programu, včetně 

všech jejich příloh a přenesení kompetence na vedoucího zaměstnance SCLLD v 

případě změn výzvy dle požadavků MMR či potřebnosti změny dat ze strany MAS, 

či v případě nefunkčnosti systému MS2014+ - výzva vyhlášena. 

Usnesení 40. VR 2021-1 

Výkonná rada bere na vědomí zápis z minulého 39. zasedání VR spolku a zápisy ze zasedání 

konané prostřednictvím per rollam ve dnech 23.2.2021 – 26.2.2021 a 13. 4. 2021 – 16. 4. 

2021. 

 

5. Přistoupení nového člena - členství Spolek BESKYDHOST 

Zuzana Pavlisková informovala členy výkonné rady o tom, že MAS eviduje nového zájemce o 

členství: spolek BESKYDHOST (IČ: 26646803), který se přihlásil k zájmové skupině 

podnikatelé v cestovním ruchu (neziskový sektor), přihláška byla podána dne 10.5.2021. 

Přijetím nového člena by se zvýšil počet členů ze současných 39 na 40. Přijetím nového člena 

žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nebude mít více než 49 % hlasovacích práv (15 

veřejný sektor a 25 neveřejný sektor). 

Předseda VR vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal 

hlasovat o navrženém usnesení: 

Usnesení 40. VR 2021-2 

Výkonná rada schvaluje členství v MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. spolku Beskydhost (IČ: 

26646803) s okamžitou účinností. 

 

 

 

 

6. Členství MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. ve Spolku Beskydhost 

Hlavní činností spolku je projekt „Po medvědích tlapkách“. Jedná se o několik značených tras 

procházejících územím členů spolku, k těmto trasám spolek každoročně tiskne několik tisíc 

map, a kterým udržuje webové stránky. Cílem projektu je přilákat do Beskyd nové návštěvníky 

a ty stávající motivovat k opakovaným návštěvám. V rámci spolku se řeší i záležitosti týkající 

se cestovního ruchu, a to zejména společně se zástupci některých obcí. 

Spolek Beskydhost bude v letošním roce žádat o udělení certifikátu „Lokální destinační 

management“. Tím by se měl zařadit do struktury řízení cestovního ruchu v ČR. Hlavním cílem 

v této oblasti je monitorovat a koordinovat turismus v okolí Lysé hory a pomocí projektů ho 

budovat ku prospěchu místních obyvatel, turistů a podnikatelů. Kancelář MAS se domnívá, že 

Hlasování Pro:  6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

https://organizace.csks.cz/cs/certifikace-organizaci-destinacniho-managementu/
https://organizace.csks.cz/cs/certifikace-organizaci-destinacniho-managementu/
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spolupráce obou spolků může být přínosná a navrhuje zažádat o členství ve spolku 

BESKYDHOST. V rámci spolku BESKYDHOST bylo schváleno, že naše členství by bylo 

bezplatné. Přihláška ke členství byla přílohou č. 1 pozvánky. 

Předseda VR vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal 

hlasovat o navrženém usnesení: 

Usnesení 40. VR 2021-3 

Výkonná rada schvaluje členství MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. ve spolku Beskydhost. 

 

 

 

Výkonná rada neschválila členství MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. ve spolku Beskydhost. 

 

7. Projednání a schválení kontrolního listu pro hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti a věcného hodnocení žádostí o podporu ve výzvě č. 13 IROP 

(infrastruktura základních škol) 

Martina Havelková informovala členy výkonné rady o tom, že veškerá dokumentace k výzvě 

č. 13 byla předmětem rozhodování per rollam ve dnech 13.4.2021 – 16.4.2021. Nicméně 

kontrolní listy podléhají kontrole ze strany MMR až v průběhu vyhlášení výzvy, proto nebylo 

možné tyto kontrolní listy schválit současně s dokumentací k výzvě. Kontrolní listy, které jsou 

předmětem schvalování, byly přílohou č. 2 pozvánky. 

Předseda VR vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal 

hlasovat o navrženém usnesení: 

Usnesení 40. VR 2021-4 

Výkonná rada schvaluje kontrolní listy formálních náležitostí a přijatelnosti a k věcnému 

hodnocení k 13. výzvě z Integrovaného regionálního operačního programu. 

 

 

 

 

8. Projednání a schválení koncepční části Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy na období 2021 – 2027 

Zuzana Pavlisková představila harmonogram prací na koncepční části SCLLD MAS 

Frýdlantsko – Beskydy pro období 2021 – 2027 (příloha č. 3 pozvánky), seznámila přítomné 

se strukturou dokumentu a podrobněji je seznámila s analýzou problémů a potřeb, cíli a 

opatřeními SCLLD. Přítomným byl vysvětlen schvalovací proces žádosti podané přes 

MS2014+. 

Předseda VR vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal 

hlasovat o navrženém usnesení: 

Usnesení 40. VR 2021-5 

Hlasování Pro:  1 Proti: 0 Zdržel se: 5 

Hlasování Pro:  6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Výkonná rada schvaluje koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Frýdlantsko – Beskydy na období 2021 – 2027 a pověřuje kancelář MAS k podání tohoto 

dokumentu do výzvy k předkládání koncepčních částí integrovaných strategií CLLD 21+ 

v rámci MS2014+. 

 

 

 

 

9. Projednání a schválení navýšení nové alokace v rámci dvouletého přechodného 

období PRV 

Dne 24.5.2021 byla do datové schránky MAS doručena informace Ministerstva zemědělství o 

přechodném období PRV a možnosti využít novou alokaci (příloha č. 4 pozvánky). Konkrétně 

v rámci naší MAS se jedná o 5.089.300 Kč. Řídící orgán PRV (MZe) nás žádá o oficiální 

odpověď, zda máme o tuto alokaci zájem v celé výši, popř. v ponížené výši, nebo zda zájem 

nemáme. Po obdržení informace ze všech oslovených MAS vydá ŘO dodatky k akceptačním 

dopisům s konkrétní výši, která se může mírně lišit v případě, že nebudou souhlasit s plnou 

výši všechny oslovené MAS. Na základě tohoto dodatku bude MAS povinna upravit SCLLD 

2014 - 2020 včetně finančních a indikátorových plánů s ohledem na navýšení rezervovaných 

finančních prostředků.  

Předseda VR vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal 

hlasovat o navrženém usnesení: 

Usnesení 40. VR 2021-6 

Výkonná rada souhlasí s navýšením rezervovaných finančních prostředků o celou nabízenou 

alokaci a pověřuje předsedu spolku k podpisu odpovědi na dopis ŘO PRV k informaci o 

přechodném období a možností využít novou alokaci. 

 

 

 

 

10. Schválení programu a termínu VH 

Zuzana Pavlisková informovala o vypršení mandátu výběrové rady MAS a nutnosti schválení 

výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2020 a účetní 

závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2020. Z těchto důvodů kancelář MAS navrhuje 

termín zasedání valné hromady 22.6.2021 a program dle přiložené přílohy  

č. 5 pozvánky na dnešní zasedání.  

 

Předseda VR vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal 

hlasovat o navrženém usnesení:  

Usnesení 40. VR 2021-7 

Výkonná rada schvaluje předložený program valné hromady a pověřuje kancelář MAS 

k přípravě podkladů pro valnou hromadu spolku, k zajištění místa zasedání a ke svolání valné 

Hlasování Pro:  6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Hlasování Pro:  6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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hromady spolku jménem předsedy výkonné rady dne 22.6.2021 a dále schvaluje, že případné 

změny v programu jsou v kompetenci kanceláře MAS. 

 

 

 

 

11. Informace z kanceláře MAS 

Zuzana Pavlisková přítomné informovala o: 

• propagaci MAS (tištěna publikace o podpořených projektech, video), 

• úpravě webových stránek, 

• projektu TAČR (resilience), 

• projektu MAP III, 

• programu V Beskydech to žije, 

• čerpání v letech 2014 – 2020, 

• dalších krocích v přípravě na období 2021 - 2027 

K jednotlivým bodům proběhla diskuse a na závěr předseda VR vyzval přítomné členy VR 

k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení: 

Usnesení 40. VR 2021-8 

Výkonná rada bere na vědomí předložené informace z kanceláře MAS. 

 

 

 

 

 

12. Diskuze  

Předseda VR vyzval přítomné k závěrečné diskusi.  

 

 

13. Závěr  

Předseda VR poděkoval za aktivní účast a konstruktivní jednání a ukončil 40. zasedání 

výkonné rady. 

 

 

 

Hlasování Pro:  6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Hlasování Pro:  6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina  

 
V Čeladné 1. 6. 2021 
 
 

 
Pavol Lukša………………………………………………... 

Předseda výkonné rady  

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.  
 

 

Zapisovatelka: 

Ing. Zuzana Pavlisková ………………………………………………. 

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. 


