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Zápis ze 45. zasedání výkonné rady (VR) 
MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

 
 

 

 

 

 

 

Datum a místo konání: 9. srpna 2022, od 8:30, 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. Schválení Akčního plánu SCLLD pro programový rámec OP Zaměstnanost+ MAS 

Frýdlantsko-Beskydy 

6. Informace o podání žádosti o dotaci do výzvy v rámci OPZ+ 

7. Sestavení finálního Seznamu vybraných a nevybraných žádostí ve výzvě č. 5 

Programu rozvoje venkova 

8. Informace o zprávě o plnění ISg za období 01.01.2022-30.06.2022 

9. Informace o možných prostorách pro kancelář MAS 

10. Diskuze 

11. Závěr 
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1. Zahájení zasedání 

Pavol Lukša, předseda výkonné rady:  

• Přivítal přítomné a konstatoval, že VR je usnášeníschopná – z celkového počtu 9 

členů VR je přítomno 7 členů, což je nadpoloviční většina jejich členů, jak vyžadují 

stanovy spolku. 

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

dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (2.8.2022). 

• 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. 

Usnesení 45. VR 2022-1 

Výkonná rada schvaluje program 45. zasedání výkonné rady spolku. 

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

3. Volba zapisovatele 

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

Usnesení 45. VR 2022-2 

Výkonná rada schvaluje Ing. Radanu Malouškovou jako zapisovatelku. 

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání 

Ing. Zuzana Pavlisková informovala o kontrole plnění usnesení z minulého zasedání:  

• Dne 30.05.2022 se uskutečnilo 44. zasedání výkonné rady, které se týkalo 

hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 5 Programu rozvoje venkova. Výkonná 

rada svým Usnesením 44. VR 2022-1 schválila projekty 1-4 ve fichi č. 21 a projekty 

1-19 ve fichi č. 29 k financování. Dále pak Usnesením 44. VR 2022-2 schválila 

přesunutí zbylé alokace výzvy ve výši 391 944,- Kč do fiche č. 29. Usnesením 44. 

VR 2022-3 výkonná rada schválila podpořit k financování hraniční projekt výzvy. 
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Usnesením 44. VR 2022-4 výkonná rada pověřila kancelář MAS k sestavení 

finálního Seznamu vybraných a nevybraných žádostí, a to po oslovení žadatelů a 

na základě písemného vyjádření žadatele/žadatelů se snížením výdajů, ze kterých 

je stanovena dotace, takovým způsobem, aby požadovaná dotace činila tolik, kolik 

chybí MAS k vyčerpání celkové alokace – výsledek viz.  bod 7 programu jednání. 

Usnesení 45. VR 2022-3 

Výkonná rada bere na vědomí zápis z minulého 44. zasedání VR spolku. 

 

 

5. Schválení Akčního plánu SCLLD pro programový rámec OP Zaměstnanost+ MAS 

Frýdlantsko-Beskydy 

Ing. Zuzana Pavlisková seznámila přítomné s problematikou OPZ+ na období 202I-2027. 
V OPZ+ je oproti předchozího období nově žadatelem MAS. Ve spolupráci s partnerem, ORP 
Frýdlant nad Ostravicí a jednotlivými obcemi na území MAS a v souladu se SCLLD 2021-2027 
vznikl Akční plán OPZ+ na období 2023-2028, který bude MAS realizovat dvěma projekty pro 
období 2023-2025 a 2026-2028. MAS bude první projekt v OPZ+ realizovat ve spolupráci s 
partnerem Andělé stromu života p.s. Akční plán bude ŘO předkládán společně s 1. projektem. 
Finanční alokace na MAS je stanovena dle počtu obyvatel na území MAS. Max. alokace pro 
MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. činí 15 000 000,- Kč. Pro získání této maximální částky je 
potřebné nastavit rozpočet 1. projektu ve výši alespoň 50 % (7 500 000,- Kč.).  
Paní Pavlisková dále popsala postup tvorby akčního plánu a představila jednotlivé aktivity a 
indikátory vybrané do 1. projektu, které vzešly ze vzájemného jednání partnera, obcí, a 
především zástupkyň sociálního odboru ORP Frýdlant nad Ostravicí. 
Dále byl představen rozpočet na první projekt na období 2023-2025 v celkové výši 7.519.529, 
- Kč. Na druhý projekt tedy potencionálně zbyde max. 7.480.471, - Kč.  
 
Předseda VR vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal 

hlasovat o navrženém usnesení: 

Usnesení 45. VR 2022-4 

Výkonná rada schvaluje AKČNÍ PLÁN SCLLD pro programový rámec OPZ+ MAS Frýdlantsko-
Beskydy dle přílohy č. 2 zápisu a jeho podání do výzvy MPSV. Dále opravňuje kancelář MAS 
k následnému vypořádání případných připomínek obdržených ze strany ŘO k tomuto plánu. 

 

 

 

 

6. Informace o podání žádosti o dotaci do výzvy v rámci OPZ+ 

Výzva č. 03_22_008 „Podpora komunitně vedeného místního rozvoje“ byla ze strany MSPV 
vyhlášena 1.7.2022, zahájení příjmu žádostí probíhá od 27.7.2022 do 15.12.2022. Výzva je 
průběžná. 

Členové VR byli obeznámeni s náplní a rozpočtem 1. projektu MAS. Délka projektu: 
01.01.2023-31.12.2025 (36 měsíců). Míra spolufinancování činí 0 %. Projektový záměr má 
tyto tři hlavní linie: 

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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• Podpora neformálních pečujících včetně pečujících v paliativní a domácí hospicové 

péči. 

• Posílení výkonu sociální práce na obcích. 

• Posílení vzájemné spolupráce obcí s dalšími aktéry v území. 

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

hlasovat o navrženém usnesení: 

Usnesení 45. VR 2022-5 

Výkonná rada pověřuje kancelář MAS k podání žádosti o dotaci do výzvy MPSV v rámci OPZ+ 
03_22_008 – Podpora komunitně vedeného místního rozvoje a dále opravňuje kancelář MAS 
k následnému vypořádání případných připomínek obdržených ze strany ŘO k tomuto projektu. 

 

 

 

7. Sestavení finálního Seznamu vybraných a nevybraných žádostí ve výzvě č. 5 

Programu rozvoje venkova 

Na posledním jednání výkonné rady dne 30.5.2022 výkonná rada usnesením č. 44 VR 2022-

4 pověřila kancelář MAS k sestavení finálního Seznamu vybraných a nevybraných žádostí ve 

výzvě č. 5 Programu rozvoje venkova, a to po oslovení žadatelů a na základě písemného 

vyjádření žadatele/žadatelů se snížením výdajů, ze kterých je stanovena dotace, takovým 

způsobem, aby požadovaná dotace činila tolik, kolik chybí MAS k vyčerpání celkové alokace. 

Oslovený žadatel v prvním pořadí, Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, z.s. s přiděleným reg. 

číslem 2022-008-005-029-127, souhlasil se snížením výdajů, ze kterých je stanovena dotace, 

z částky 58 000,- na částku 57 930,- Kč. Tímto krokem byl finalizován Seznam vybraných a 

nevybraných žádostí (viz příloha č. 3), který by VR měla vzít na vědomí. 

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

hlasovat o navrženém usnesení: 

Usnesení 45. VR 2022-6 

Výkonná rada bere na vědomí finální Seznam vybraných a nevybraných žádostí ve výzvě č. 5 
Programu rozvoje venkova. 

 

8. Informace o zprávě o plnění ISg za období 01.01.2022-30.06.2022 

Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy VR o povinnosti zpracovat a odevzdat k 20. 1. a k 

20. 7. daného roku Zprávu o plnění Integrované strategie, která shrnuje základní informace 

ohledně realizace strategie MAS za dané sledované období (vždy data vztažená k 30.6. a 

31.12. daného roku). Zpráva slouží jako podklad pro zpracování doporučení pro přípravu 

harmonogramu výzev a dále jako podklad pro Zprávu o pokroku integrovaných nástrojů, kterou 

zpracovává MMR–ORP. 

Zpráva, která byla VR předložena (příloha č. 4 pozvánky), se týká období 1. 1. 2022 – 30. 6.  

2022. Zpráva obsahuje přehled vyhlášených výzev, popisuje, co se ve sledovaném období 

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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událo v rámci jednotlivých opatření, podává informace o potenciálních rizicích a o 

předložených změnách strategie. Zpráva se vyplňuje v modulu CSSF14+ dle pokynů MMR a 

po vyplnění jednotlivých záložek se generuje ze systému automaticky a nelze cokoliv 

doplňovat či měnit. 

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

hlasovat o navrženém usnesení: 

Usnesení 45. VR 2022-7 

VR schvaluje předloženou Zprávu o plnění Integrované strategie za období 1.1.2022 – 

30.6.2022.  

 

 

 

9. Informace o možných prostorách pro kancelář MAS 

Ing. Zuzana Pavlisková informovala přítomné, že v současné chvíli má kancelář MAS 4 

zaměstnance a od ledna 2023, pokud se bude realizovat projekt z OPZ+, se počet 

zaměstnanců zvýší na 5. Z tohoto důvodu jsou současné prostory nedostačující. V současné 

chvíli se nabízí prostor ve Frýdlantu nad Ostravicí (bývalá budova Finančního úřadu). Bohužel 

termín převodu budovy na Město Frýdlant n. O. se posouvá nejdřív na prosinec roku 2022 a 

není možné s Městem pracovat na konkrétních smluvních podmínkách dříve. 

Ing. Zuzana Pavlisková navrhuje, že výpověď Nájemní smlouvy s obcí Čeladnou by byla 

ukončena dohodou na konci roku 2022, a to k 31.12.2022 a to pouze v případě, že bude již 

jisté, že bude moci proběhnout stěhování do Frýdlantu n. O. 

Podrobnější informace budou VR předloženy na podzimním jednání VR. 

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

hlasovat o navrženém usnesení: 

Usnesení 45. VR 2022-8 

Výkonná rada bere informace o prostorách kanceláře MAS na vědomí. 

 

10. Diskuze 

Předseda VR vyzval přítomné k závěrečné diskuzi. 
 
 
 

11. Závěr 

Předseda VR poděkoval za aktivní účast a konstruktivní jednání a ukončil 45. zasedání 

výkonné rady. 

 

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Přílohy zápisu 

1. Prezenční listina   

2. AKČNÍ PLÁN SCLLD pro programový rámec OPZ+ MAS Frýdlantsko-Beskydy 

 
 
V Čeladné 9.8.2022 

 
 

 

Pavol Lukša ………………………………………………... 

Předseda výkonné rady   

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.  
 

 

 

 

Zapisovatelka: 

Ing. Radana Maloušková ………………………………………………. 

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s 


