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    Zápis ze 47. zasedání výkonné rady (VR) 
     MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum a místo konání: 26. ledna 2023, od 09:00, Zasedací místnost MěÚ 

Frýdlant n.O. 

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. Projednání a schválení zprávy o plnění ISg za období 1.7.2022-

31.12.2022 

6. Projednání a schválení interní směrnice o poskytování příspěvku na 

stravování zaměstnanců 

7. Projednání a schválení darovací smlouvy s MAS Pobeskydí, z. s. na 

koordinaci regionální značky Beskydy originální produkt 

8. Projednání a schválení smlouvy o partnerství k projektu „Posilujeme 

sociální práci na obcích v území MAS Frýdlantsko-Beskydy“ registrační 

číslo CZ.03.02.01/00/22_008/0000068 

9. Schválení podání žádosti o dotaci do výzvy „07_22_003 OPTP Výzva 

č. 3“ na provoz MAS 

10. Výběr projektů z výzvy „V Beskydech to žije – 2023“ 

11. Projednání a schválení dokumentace k 6. výzvě v rámci Programu 

rozvoje venkova 

12. Schválení rozdělení alokace pro programový rámec IROP 2021-2027 

13. Diskuse 

14. 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 (18.1.2023). 

• 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 47. VR 2023-1 

Výkonná rada schvaluje program 47. zasedání výkonné rady spolku. 

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

3. Volba zapisovatele 

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

Usnesení 47. VR 2023-2 

Výkonná rada schvaluje Zuzanu Pavliskovou zapisovatelkou. 

Hlasování Pro: 7 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 31.10.2022 výkonná rada svým Usnesením 46.VR 2022-4 a 46.VR 2022-5 

pověřila předsedu spolku k podpisu 2 smluv o provedení auditu – splněno, 

smlouvy podepsány. 

• Dne 31.10.2022 výkonná rada svým Usnesením 46. VR 2022-6 pověřila předsedu 

spolku a místopředsedu k podpisu Darovací smlouvy s příkazem – splněno, 

smlouva podepsána. 

• Dne 31.10.2022 výkonná rada svým Usnesením 46. VR 2022-7 pověřila kancelář 

MAS ke všem úkolům souvisejících s vyhlášením výzvy „V Beskydech to žije – 

2023“, příjmem žádostí a hodnocením projektů – splněno, výzva vyhlášena, 

projekty zhodnoceny. 
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• Dne 31.10.2022 výkonná rada svým Usnesením 46. VR 2022-8 schválila 

předložený program valné hromady a pověřila kancelář MAS k přípravě podkladů 

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

spolku jménem předsedy výkonné rady prezenčně, popř. per rollam – splněno, 

valná hromada se uskutečnila dne 5.12.2022. 

Usnesení 47. VR 2023-3 

Výkonná rada bere na vědomí plnění usnesení z minulého 46. zasedání VR spolku. 

 

 

 

 

5. Projednání a schválení zprávy o plnění ISg za období 1.7.2022-31.12.2022 

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. 1 pozvánky), se týká období 1. 7. 2021 - 31. 12. 
2022. Zpráva obsahuje přehled vyhlášených výzev, popisuje, co se ve sledovaném období 
událo v rámci jednotlivých opatření, podává informace o potenciálních rizicích a o 
předložených změnách strategie.  

Předseda VR vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal 
hlasovat o navrženém usnesení: 

Usnesení 47. VR 2023-4 

VR schvaluje předloženou Zprávu o plnění Integrované strategie za období 1.7.2022 – 

31.12.2022 a pověřuje manažerku MAS k případným úpravám této zprávy vyžadovaných 

MMR. 

 

 

 

6. Projednání a schválení interní směrnice o poskytování příspěvku na stravování 

zaměstnanců 

Příspěvek na stravování z pohledu daňové uznatelnosti na straně zaměstnavatele byl pro rok 
2023 stanoven vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí (č.467/2022 Sb.) na 153 Kč. V 
souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bodu 4 zákona o daních z příjmů navrhuje Zuzana Pavlisková 
v roce 2023 zaměstnancům MAS přispívat částku 99 Kč (viz příloha č. 2 pozvánky). Maximální 
výše může být až 107,10 Kč (70 % ze stravného 153 Kč, tj. horní hranice stravného při 
pracovní cestě 5-12 hodin). Nicméně při schvalování rozpočtu valnou hromadou v prosinci 
2022 se vycházelo ze směrnice roku 2022 a rozpočet je schválen s příspěvkem 99,- Kč. 

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

https://bit.ly/3jK2MvY
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Předseda VR vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal 
hlasovat o navrženém usnesení:  

Usnesení 47. VR 2023-5 

VR schvaluje aktualizovanou směrnici ke stravování zaměstnanců s peněžitým příspěvkem 

99,- Kč s účinností od 1.1.2023 a pověřuje předsedu spolku k jejímu podpisu. 

 

 

 

7. Projednání a schválení darovací smlouvy s MAS Pobeskydí, z. s. na koordinaci 

regionální značky Beskydy originální produkt 

V rámci valné hromady spolku dne 5.12.2022 byl schválen příspěvek ve výši 15 000 Kč na 
značení Beskydy originální produkt. Tento příspěvek bude sloužit ke zviditelnění značky na 
území MAS Frýdlantsko – Beskydy. Pro tyto účely je vytvořen návrh darovací smlouvy (příloha 
č. 3 pozvánky). 

Pan Pavol Lukša vznesl dotaz, zda by na webových stránkách bylo možné zveřejnit seznam 
„Beskydy originální produkt“. 

Usnesení 47. VR 2023-6 

VR schvaluje předložený návrh darovací smlouvy s MAS Pobeskydí, z.s. a pověřuje předsedu 

spolku k jejímu podpisu. 

 

 

 

8. Projednání a schválení smlouvy o partnerství k projektu „Posilujeme sociální práci 

na obcích v území MAS Frýdlantsko-Beskydy“ registrační číslo 

CZ.03.02.01/00/22_008/0000068 

 

Martina O´Reilly představila návrh smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi MAS 
Frýdlantsko-Beskydy a organizací Andělé Stromu života p.s., což je pobočný spolek mobilního 
hospice Strom života se sídlem v Novém Jičíně (viz příloha č. 4 pozvánky). Předmětem této 
smlouvy je úprava postavení příjemce a jeho partnera, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i 
úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování účelu této smlouvy. Účelem této 
smlouvy je zajištění realizace projektu „Posilujeme sociální práci na obcích v území MAS 
Frýdlantsko-Beskydy“ podpořeného finančními prostředky z ESF+ a ze státního rozpočtu v 
rámci programu Operační program Zaměstnanost+.  

Datum zahájení realizace projektu a platnosti smlouvy: 01.01.2023 

Datum ukončení realizace projektu a platnosti smlouvy: 31.12.2025 

Hlavní činnost partnera je realizace klíčové aktivity „Podpora a edukace neformálních 
pečujících v paliativní a domácí hospicové péči“ na území obcí: Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant 

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Malenovice, Metylovice, 
Ostravice, Pržno, Pstruží, Staré Hamry. 

Celkový finanční podíl příjemce a jednotlivých partnerů na projektu činí:  

a) Příjemce: 5.613.984,80,- Kč, z čehož přímé náklady činí 3.781.548,- Kč a paušální náklady 
činí 1.832.436,80,- Kč.  

b) Partner: 1.905.544,- Kč, z čehož přímé náklady činí 1.589.544,- Kč a paušální náklady činí 
316.000, - Kč.  

Paní Zuzana Pavlisková seznamuje přítomné s body Smlouvy o partnerství k projektu, ke 
kterým má partner připomínky, zejména s indikátory obslužnosti (které sami uvedli), 
k předkládání dokladů k finančnímu leasingu, které by měl mobilní hospic Andělé Stromu 
života p.s. splnit. 

Pokud nám partner smlouvu nepodepíše, nabourá nám to koncept celého projektu, část 
finančních prostředků by se musela vrátit, nebo vzít nového partnera např. CHARITA Frýdek-
Místek, ale to není jisté nebo vzít ještě jednu sociální pracovnici. 

Pan Pavol Lukša uvádí, že indikátory jsou nastaveny vysoko nejen pro partnera ale i pro MAS. 
Navrhuje pozvat paní Ryškovou, ředitelku hospice na schůzku. 

Příští týden ve středu 1.2. je sjednána schůzka s mobilním hospicem Andělé Stromu života 
p.s. v kanceláři MAS na Čeladné, kde bude pozvána paní ředitelka hospice za účastí i pana 
Pavola Lukši. 

Usnesení 47. VR 2023-7 
 
Výkonná rada bere na vědomí informace o návrhu znění smlouvy o partnerství k projektu 
„Posilujeme sociální práci na obcích v území MAS Frýdlantsko-Beskydy registrační číslo 
CZ.03.02.01/00/22_008/0000068 a pověřuje předsedu a místopředsedu spolku k podpisu 
konečného znění smlouvy.  
 

 
 

 

9. Schválení podání žádosti o dotaci do výzvy „07_22_003 OPTP Výzva č. 3“ na provoz 

MAS 

Zuzana Pavlisková informovala, že k 31.12.2022 skončila realizace projektu Administrace a 
řízení MAS Frýdlantsko – Beskydy II (CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011611), kterým byl 
financován provoz kanceláře MAS. Část provozních nákladů bude od 1.1.2023 hrazena 
z projektu Posilujeme sociální práci na obcích v území MAS Frýdlantsko-Beskydy 
(CZ.03.02.01/00/22_008/0000068), část provozních nákladů z projektu MAP III na území 
Frýdlantsko – Beskydy (CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019932). Na provoz MAS je dále 
vyhlášena výzva z MMR („07_22_003 OPTP Výzva č. 3“), do které kancelář MAS Frýdlantsko 
– Beskydy chystá v následujících měsících podat žádost o dotaci. Náklady je možno nárokovat 
zpětně, tj. v našem případě od 1.1.2023. Projekt se bude předkládat s termínem ukončení 
realizace k 30.9.2024 (potom se předkládají navazující projekty). První projekt bude ŘO 
schválen až po vyúčtování dotace z předešlého projektu (předpoklad-březen-duben 2023). 
Výše dotace: 95 %. Způsobilými výdaji jsou osobní náklady osob přímo zapojených do 

Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 
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realizace projektu. Veškeré ostatní způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z paušální částky, 
která je stanovena ve výši 20 % ze způsobilých osobních nákladů.  

Usnesení 47. VR 2023-8 

Výkonná rada pověřuje kancelář MAS k podání žádosti o dotaci do výzvy MMR: 07_22_003 

OPTP Výzva č. 3 na provoz kanceláře MAS s termínem realizace od 1.1.2023 do 30.9.2024. 

 

 

 

10.   Výběr projektů z výzvy V Beskydech to žije – 2023 

Nejprve členové výkonné rady dostali základní informace o průběhu čerpání 3. výzvy 
V Beskydech to žije-2022 a byli informováni o nevyčerpané alokaci ve výši 15.675, - Kč. 
Částka bude vrácena zpět Zájmovému sdružení Frýdlantsko – Beskydy v poměrné části 
11.756,25,- Kč (příspěvek Zájmového sdružení je ve výši 75 %). 

Usnesení 47. VR 2023-9 

Výkonná rada bere na vědomí informace o průběhu 3. výzvy V Beskydech to žije a informace 
o nevyčerpané finanční alokaci, která bude vrácena v poměrné části Zájmovému sdružení 
Frýdlantsko-Beskydy.  

 

 

 

Dále Martina O´Reilly předala členům výkonné rady základní informace k výzvě č. 4 
z programu V Beskydech to žije. Výzva byla vyhlášena 1.11.2022 a ukončena 30.11.2022 a 
její alokace byla 150 000 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů byla 5 000, - Kč a 
maximální výše celkových způsobilých výdajů 10 000,- Kč. Celkem bylo podáno do výzvy 40 
žádostí o dotaci v celkové alokaci 392.500, - Kč. Třicet osm předložených žádostí o dotaci 
splnilo podmínky formálních náležitostí a postoupily tak do věcného hodnocení. Dvě žádosti o 
dotaci nesplnily podmínky formálních náležitostí, a to z důvodu, že projekty se nezaměřují na 
realizaci podporovaných aktivit daných výzvou V Beskydech to žije-2023.  

Výběrová rada na svém jednání 12.12. 2022 dle předložených podkladů jednotlivé projekty 
zhodnotila a obodovala. Na základě tohoto bodového hodnocení byl vytvořen přehled 
hodnocených projektů, který je seřazen sestupně podle dosažených bodů, a který byl přílohou 
č. 5 pozvánky. Na základě tohoto seznamu výběrová rada svým Usnesením 20. VyR 2022-2 
doporučuje výkonné radě prvních 15 projektů v celkové alokaci 145.500,- Kč k podpoře. Další 
dva projekty v pořadí „č. 2023-004-005 Oslava výročí kostela sv. Jindřicha a pomníku Maryčky 
Magdonové v Ostravici“ a „č. 2023-004-020 Dětský hravě-sportovní den před prázdninami 
s rodiči a prarodiči pod taktovkou hasičů ve Lhotce“ doporučuje podpořit jako náhradní projekty 
v případě navýšení alokace 4. výzvy. Toto navýšení bude podmíněno schválením navýšení 
daru Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, aby byly podpořeny všechny projekty s 
bodovým hodnocením 17-13 bodů.  

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Předseda VR vyzval přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal 
hlasovat o navrženém usnesení: 

Usnesení 47. VR 2023-10 

Výkonná rada schvaluje podporu projektů dle přílohy č. 2 zápisu – Seznam vybraných projektů 

ze 4. výzvy „V Beskydech to žije-2023“.  

 

 

 

Usnesení 47. VR 2023-11 

Výkonná rada schvaluje navýšení alokace výzvy MAS „V Beskydech to žije-2023“ o 15.675,- 
na 165.675,- Kč za předpokladu, že Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy schválí navýšení 
daru o 15.675,- Kč. 

 

 

 

V souvislosti s předešlými body tohoto jednání bude předložen požadavek na dodatek 
k Darovací smlouvě s příkazem se Zájmovým sdružením Frýdlantsko-Beskydy.  

Usnesení 47. VR 2023-12 

Za předpokladu, že Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy schválí dodatek k Darovací 
smlouvě s příkazem, výkonná rada schvaluje uzavření tohoto dodatku a pověřuje předsedu a 
místopředsedu spolku k jejímu podpisu. 

 

 

 

 

11. Projednání a schválení dokumentace k 6. výzvě v rámci Programu rozvoje venkova 

Radana Maloušková seznámila členy výkonné rady s 6.výzvou z Programu rozvoje venkova, 
jejíž dokumentace byla přílohou č. 6 pozvánky. Šestá výzva se týká jedné fiche, a to článku 
20 (Fiche 29 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech – v jedné oblasti 
podpory, tzn. f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). 

Termín vyhlášení výzvy je plánován na 06.02.2023, termín příjmu žádostí: od 15.02.2023 do 
08.03.2023. Alokace 6. výzvy se předpokládá na částku 320.976, - Kč, což je veškerá zbylá 
alokace v PRV. Termín finální registrace na RO SZIF: 12.5.2023 (změna termínu z 24.4.2023 
na 12.5.2023 – z administrativních a časových důvodů). 
 
Součástí vyhlášené Výzvy MAS z Programu rozvoje venkova musí být příloha/odkaz na interní 

postupy MAS (= Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení 

transparentnosti v Programu rozvoje venkova MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.), kterým je 

stanoven způsob výběru projektů na MAS. Tento postup zároveň zaručí transparentnost 

výběru projektů a zamezí střetu zájmů. Interní postupy nepodléhají schválení na CP SZIF 

Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 
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(centrální pracoviště státního zemědělského intervenčního fondu). Řídící orgán PRV 

aktualizoval dne 27. 10. 2022 Pravidla, kterými se musí řídit MAS a na základě těchto byly 

interní postupy PRV upraveny. Změny spočívají především v možnosti podpory hraničního 

projektu výzvy v plné výši požadované dotace. 

Dle Pravidel PRV pro MAS byla v Portálu Farmáře provedena úprava k plánované 

vyhlašované Fichi 29. Fiche byla zaslána přes Portál Farmáře ke schválení CP SZIF. 

Schválení preferenčních kritérií bylo MAS doručeno přes Portál Farmáře 20.01.2023. 

Pan David Pavliska uvedl, že na schůzce se starosty dne 17.1.2023 byla představena paní 

Radanou Malouškovou možnost výzvy z Programu rozvoje venkova_Hraniční projekt výzvy, 

kde právě přednesl možnost vybavení (židle, ozvučení, osvětlení) Kulturního centra ve 

Frýdlantě n.O., s ostatními kolegy to bylo projednáno (ti kteří byli zúčastněni tohoto jednání) a 

odsouhlašeno. 

Součástí výzvy je tedy aktuální znění vyhlášené fiche 29 a tři přílohy:  
Příloha č.1: Pravidla Programu rozvoje venkova pro Operaci 19.2.1 

Příloha č.2: Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti 

v Programu rozvoje venkova MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. 

Příloha č.3: Seznam členů MAS Frýdlantsko-Beskydy 

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

Předseda VR nechal hlasovat o navrženém usnesení: 

Usnesení 47. VR 2023-13 

Výkonná rada schvaluje výzvu č. 6 z PRV, včetně fiche 29 a všech jejich příloh (dle přílohy č. 

3 zápisu) a přenesení kompetence na manažerku MAS v případě změn výzvy (popř. jejich 

příloh) dle požadavků SZIF či potřebnosti změny dat ze strany MAS, či v případě nefunkčnosti 

systému Portálu farmáře. 

 

 

 

 

12. Schválení rozdělení alokace pro programový rámec IROP 2021-2027 

Zuzana Pavlisková informovala přítomné o možnostech v rámci IROP pro MAS. 

❖ Alokace (=dotace) nové období: až 38 069 211,- Kč (dle rychlosti čerpání a kurzových 
rozdílů) 

❖ Nejprve se žádá o 70%: 26 648 447,- Kč (cca 28 mil. Kč v celkových způsobilých 
výdajích) 

❖ V podaných žádostech o platbu musí být 24,4 % (ze 70%) CZV (28 050 997,- Kč) do 
30.6.2025: 6 844 443,- Kč 

O dalších 30% můžeme zažádat v roce 2026 žádostí o změnu, ve které dojde k úpravě celkové 
alokace v návaznosti na splnění nebo nesplnění finančního milníku v roce 2025. 

Byl odprezentován Harmonogram výzev IROP (podmínky pro MAS v jednotlivých oblastech). 
Bohužel v této fázi ještě neznáme specifické podmínky jednotlivých výzev: 

Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 
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• Sociální služby ➔ 11/2022 (21.11.2022) 

• Hasiči ➔ asi 02/2023 

• Vzdělávání ➔ asi 02/2023 

• Doprava ➔ asi 02/2023 

• Veřejná prostranství ➔ asi 03/2023 

• Kultura ➔ asi 03/2023 

• Cestovní ruch ➔ asi 03/2023  

Na základě zaslaných podkladů 9 obcí (projektové záměry) bylo zjištěno, že největší zájem 
obcí je v oblasti vzdělávání (školy-učebny) a dopravy (chodníky). 

17.01.2023 proběhlo setkání starostů MAS a závěrem je doporučení schválit rozdělení alokace 
v této podobě: 

• Hasiči    8 mil. Kč 

• Vzdělávání   5 mil. Kč 

• Doprava           12 mil. Kč 

• Cestovní ruch  3 mil. Kč 

 

Usnesení 47. VR 2023-14 

Výkonná rada schvaluje rozdělení alokace v celkových způsobilých výdajích v rámci 

programového rámce IROP do těchto opatření: 

• Hasiči    5.000.000 Kč 

• Vzdělávání   5.050.997 Kč 

• Doprava           12.000.000 Kč 

• Cestovní ruch  6.000.000 Kč 

 

 

 

Usnesení 47. VR 2023-15 

Výkonná rada pověřuje kancelář MAS k vypracování programového rámce IROP v sytému 

MS2021+ a jeho předložení ke kontrole na MMR. 

 

 

 

13. Diskuze  

Předseda VR vyzval přítomné k závěrečné diskusi.  

 

14. Závěr  

Předseda VR poděkoval za aktivní účast a konstruktivní jednání a ukončil 47. zasedání 

výkonné rady. 

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 
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Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina  

2. Seznam vybraných projektů ze 4. výzvy V Beskydech to žije-2023 

3. Dokumentace výzvy č. 6 PRV 

 
V Čeladné 26.01.2023 
 

 
Pavol Lukša………………………………………………... 

Předseda výkonné rady  

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.  
 

 

Zapisovatelka: 

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

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. 


