
 

                         
 

   
 

 

 

Zápis z 11. zasedání kontrolní rady (KR) 

MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum a místo konání: 28. března 2022, od 16:30, sál Kulturního centra Frýdlant 

nad Ostravicí, Hlavní 1755, Frýdlant nad Ostravicí 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: viz prezenční listina 

Program:  

 

1. Zahájení zasedání 

2. Schválení programu zasedání 

3. Volba zapisovatele 

4. Volba předsedy kontrolní rady 

5. Volba místopředsedy kontrolní rady 

6. Diskuse 

7. Závěr  



 

                         
 

   
 

1. Zahájení zasedání 

 

 přivítaní přítomných a konstatování, že kontrolní rada (KR) je usnášeníschopná – 

přítomni jsou všichni členové kontrolní rady, 

 v souladu s jednacím řádem kontrolní rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána 

minimálně 7 dní předem (21.3.2022), 

 zasedání kontrolní rady nejsou přístupná veřejnosti. 

 

2. Schválení programu zasedání  

 

Zuzana Pavlisková přednesla program zasedání a vyzvala 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: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
3. Volba zapisovatele 

 

Členové navrhli zapisovatelku Ing. Zuzanu Pavliskovou a nechali hlasovat o schválení navržené 

zapisovatelky: 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
 
4. Volba předsedy kontrolní rady 

 
Členové kontrolní rady navrhli svého předsedu obec Janovice, zastoupenou Ing. Svatoplukem 
Běrským a nechali hlasovat o jeho zvolení. 
 
Usnesení: 11. KR 2022-1 
 

Kontrolní rada volí z řad svých členů předsedu obec Janovice, zastoupenou Ing. Svatoplukem 

Běrským. 

 

 

 

 

5. Volba místopředsedy kontrolní rady 

 

Členové kontrolní rady navrhli svého místopředsedu obec Pržno, zastoupenou Petrem Blokšou 

a nechali hlasovat o jeho zvolení. 

Usnesení 11. KR 2022-2 
 
Kontrolní rada volí z řad svých členů místopředsedu obec Pržno, zastoupenou Petrem Blokšou. 

Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1 



 

                         
 

   
 

 

6. Diskuze  

Předseda kontrolní rady vyzval přítomné k závěrečné diskusi 
 

7. Závěr  

Předseda kontrolní rady poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 11. zasedání kontrolní 
rady. 

 
 
Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina  

V Čeladné 28.03.2022 

 

 

 

Ing. Svatopluk Běrský ………………………………………………... 

Místopředseda kontrolní rady  

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. 

 

 

Zapisovatelka: 

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

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. 

 


