Zápis z jednání Výboru MAS
konaného dne 4. dubna 2018 v zasedací místnosti kanceláře MAS Hranicko
Přítomni:
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Jaroslav Šindler, Obec Partutovice
Petr Pajdla, Obec Střítež n/L
Troup Mirko, FO Hranice
Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n.B.
Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd
Marcela Tomášová, MR Hranicko
Jana Černá, TJ Střítež n/L
Filip Konečný, Ski klub Hranice
Alena Veličková, SDH Horní Újezd – přišla později
(platných hlasů: 10)

Omluveni:
Petra Kočnarová, Obec Skalička

Přítomni za kancelář MAS:
František Kopecký, Žaneta Rosová, Hana Gaďurková

Upravený program jednání:
1.

Kontrola plnění usnesení

2.

Forma odměny členů orgánů MAS Hranicko 2018

3.

Smlouva o výkonu funkce předsedy Výboru MAS Hranicko

4.

Členské příspěvky na rok 2018

5.

Změna Strategie CLLD – Rozšíření o programový rámec OPŽP

6.

MAP II.

7.

Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o půjčce ze dne 19.5.2008 z MR Hranicko

8.

Prodloužení 2. výzvy MAS Hranicko-OPZ-Prorodinná opatření I.

9.

Různé - Infrastruktura MŠ v IROP

Má někdo ze členů Výboru MAS námitky proti programu nebo návrhy na jeho změnu?
Výbor MAS projednal navržený program jednání. Výbor MAS schvaluje navržený program
v předneseném znění (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0).

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová
Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel
Přítomno členů: 9

1. Kontrola plnění usnesení
V. Skácel uvedl, že se jedná se o kontrolu plnění usnesení z posledního jednání Výboru MAS ze dne
8.3.2018
UVMAS/16/2018
a) Výbor MAS projednal zprávu o průběhu hodnocení a pořadí projektů Výzvy č. 1 MAS-PRV
b) Výbor MAS schválil pořadí projektů za každou vyhlášenou Fichi Výzvy č. 1 MAS-PRV předložené
Výběrovou komisí MAS
c) Výbor MAS schvaluje seznam vybraných Žádostí o dotaci Výzvy č.1 MAS-PRV
d) Výbor MAS schvaluje navýšení finanční alokace Fiche MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků o
159.373,-Kč a Fiche MAS-PRV 13 Drobné podnikání o 41.696,-Kč
Žadatelé této výzvy byli o výsledcích informováni. Dne 9.3.2018 proběhla registrace všech vybraných
žadatelů na SZIF přes portál farmáře.
UVMAS/17/2018
a) Výbor MAS projednal aktualizaci Harmonogramu výzev programu MAS-PRV
b) Výbor MAS schválil aktualizaci Harmonogramu výzev programu MAS-PRV

Usnesení splněno. Aktualizovaný Harmonogram výzev byl zveřejněn na webových stránkách MAS.
UVMAS/18/2018
a) Výbor MAS projednal Výzvu č. 2 OPZ – Prorodinná opatření
b) Výbor MAS schválil Výzvu č. 2 OPZ – Prorodinná opatření
Usnesení splněno. Výzva byla vyhlášena 14.2. 2018, uzavření výzvy 23.3. 2018.
UVMAS/19/2018
a) Výbor MAS projednal podobu a znění kontrolních listů MAS pro MAS-IROP č.1-5
b) Výbor MAS schválil podobu a znění kontrolních listů MAS pro MAS-IROP č.1-5
Usnesení splněno.
UVMAS/20/2018
a) Výbor MAS bere na vědomí zapojení MAS Hranicko do projektu COCOBELA
UVMAS/21/2018
a) Výbor MAS bere na vědomí informace k programovému rámci OP ŽP v SCLLD

A o kontrolu plnění usnesení per rollam hlasování Výboru MAS 28.3.2018
UVMAS/22/2018
Výbor MAS schvaluje modifikaci 5. Výzvy MAS-IROP Cyklodoprava a to posunutí ukončení příjmu žádostí o
10 pracovních dnů, tj. do 18.4.2018
Usnesení splněno. Výzva prodloužena.

UVMAS/23/2018
a) Výbor MAS projednal zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejícího jednání Výboru MAS
b) Výbor MAS schválil zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejícího jednání Výboru MAS
v předneseném znění
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)

2. Forma odměny členů orgánů MAS Hranicko 2018 (Výboru MAS a KK MAS)
V. Skácel uvedl, že v roce 2017, byly na doporučení z CRR, uzavřeny se členy orgánů MAS (kromě
předsedy Výboru MAS) dohody o provedení práce (DPP), což se osvědčilo i při vyúčtování těchto
dohod v Režiích MAS. Management MAS proto navrhuje, aby odměňování členů orgánů MAS

Hranicko v roce 2018 bylo opět formou DPP s délkou trvání na celé volební období tzn. do 7.2.2021
(Vzor DPP pro členy orgánů byl zaslán členům výboru v podkladech).
Obecně k DPP: do 10.000 Kč se z nich neodvádí odvody, jen srážková daň, dělají se výkazy práce,
limit v režiích MAS na DPP je 120Kč/hod.
Management MAS navrhuje, aby byla výplata DPP byla sdružována do časových úseků, aby
pověřený pracovník managementu MAS spolu s předsedou výboru MAS hlídali množství
odpracovaných hodin tak, aby nebyl překročen limit 10 tis. Kč tzn., že průběžně bude doplňována
tabulka Docházka členů na jednání a práce na SCLLD, dle které Výbor MAS rozhodne o termínu
vyplacení odměn členům orgánů MAS.

UVMAS/24/2018
a) Výbor MAS bere na vědomí formu odměny Výboru MAS a Kontrolní komise MAS Hranicko
pro roky 2018 -2021 formou DPP.
b) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit jako formu odměny členům Výboru MAS a Kontrolní
komise Dohodu o provedení práce na funkční období 2018-2021
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)

3. Smlouva o výkonu funkce předsedy Výboru MAS Hranicko
V. Skácel uvedl, že od 1.7.2017 byl předseda Výboru MAS odměňován na základě Smlouvy o výkonu
funkce (SOVF), s odměnou ve výši 5.000,-Kč/měsíc vyplácenou jednou za 3 měsíce. Ve SOVF
předsedy Výboru MAS je uvedeno v odstavci 6 Trvání smlouvy a závěrečná ustanovení bodu 6.2
„V případě, že Výbor MAS zvolí opakovaně předsedu na další funkční období, zůstává tato smlouva
v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce jako předsedy Výboru MAS i v tomto dalším funkčním
období“. Byl tedy sepsán Dodatek č. 1 ke SOVF předsedy Výboru MAS Hranicko 2018 (vzor Dodatku
č. 1 ke SOVF předsedy Výboru MAS Hranicko 2018 byl součástí podkladových materiálů), kterým
došlo k úpravě dat v odstavci 2 Předmět smlouvy a v odstavci 6 Trvání smlouvy a závěrečná
ustanovení.

Dodal, že schválení Dodatku č. 1 ke SOVF předsedy Výboru MAS i ponechání výše odměny musí
projednat nejprve Výbor MAS a poté i VH MAS. Členové Výboru MAS nevznesli žádné námitky proti
tomuto postupu.

UVMAS/25/2018
a) Výbor MAS projednal odměňování předsedy na základě Smlouvy o výkonu funkce předsedy
Výboru MAS ze dne 1.7.2017
b) Výbor MAS projednal Dodatek č. 1 ke SOVF předsedy Výboru MAS Hranicko od 1.1.2018 do
7.2.2021
c) Výbor MAS schválil Dodatek č. 1 ke SOVF předsedy Výboru MAS Hranicko od 1.1.2018 do
7.2.2021
d) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit Dodatek č. 1 ke SOVF předsedy Výboru MAS
Hranicko na funkční období 2018-2021
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)

Jednání opustil J. Šindler, na jednání dorazila A. Veličková.
Přítomno členů: 9

4. Členské příspěvky na rok 2018
V. Skácel uvedl, že členské příspěvky MAS Hranicko v roce 2017 byly v této výši:
 Fyzická osoba nepodnikající 800 Kč
 Fyzická osoba podnikající 1000 Kč
 Právnická osoba podnikající 2000 Kč
 Nestátní nezisková organizace 800 Kč
 Příspěvkové organizace obcí, subjekty se státní či krajskou účastí 800 Kč
 Obec 1000 Kč + 5 Kč/obyvatele
 Dobrovolný svazek obcí 1000 Kč/členská obec

Všichni členové MAS Hranicko uhradili čl. příspěvky za rok 2017, kromě Klubko Malhotice z.s.,
které proto bylo vyloučeno z MAS Hranicko VH dne 7.2.2018. Bylo nám sděleno, že Klubko
Malhotice z.s. čl. příspěvek za rok 2017 neuhradí.
V roce 2017 činila suma zaplacených čl. příspěvků MAS Hranicko 109.500,-Kč.
F. Kopecký uvedl, že management MAS vypracoval tab. Režie MAS spolufinancování, kterou
členové výboru obdrželi v podkladech. Tab. zobrazuje počet podaných Žádostí o platbu (ŽOP)
v rámci Režií MAS, množství požadovaných fin. prostředků v rámci podaných ŽOP, míru
spolufinancování, výši udělených korekcí v rámci ŽOP.

ŽOP či Průb. Platba
průb. Platba
ŽOP I. etapa
Podán námitek proti
korekci výdajů
průb. Platba
ŽOP II. etapa
průb. Platba
ŽOP III. etapa
průb. Platba
Celkem

za období
07/2015 - 09/2016
7/2015 - 10/2016
za ŽOP I. etapa
11-12/2016 - 1/2017
11/2016 - 4/2017
5/2017 - 7/2017
5/2017 - 10/2017
11/2017 - 1/2018

Požadované fin.
prostředky z
Režií
1 311 767,00 Kč
1 656 999,31 Kč

korekce
34 245,11 Kč
270 167,84 Kč

5%
100% dotace
spolufinancování Připsáno na BÚ
1 277 521,89 Kč
63 876,00 Kč 1 213 645,80 Kč
1 386 831,47 Kč
69 341,57 Kč
103 844,09 Kč

284 666,00 Kč
765 883,81 Kč
448 179,00 Kč
1 080 771,04 Kč
466 243,00 Kč
6 014 509,16 Kč

0,00 Kč
5 803,15 Kč
4 077,25 Kč
0,00 Kč
2 218,62 Kč
0,00 Kč
276 463,71 Kč

0,00 Kč
278 862,85 Kč
761 806,56 Kč
448 179,00 Kč
1 078 552,42 Kč
466 243,00 Kč
5 697 997,19 Kč

0,00 Kč
213 155,70 Kč
13 943,14 Kč
264 919,71 Kč
38 090,33 Kč
458 796,65 Kč
22 408,95 Kč
425 770,05 Kč
53 927,62 Kč
598 854,74 Kč
23 312,15 Kč
442 930,85 Kč
284 899,76 Kč 3 721 917,59 Kč

Datum
Datum
připsání na
podání
BÚ
31.10.2016
30.11.2016
29.11.2016
27.2.2017
29.11.2016
1.3.2017
2.8.2017
25.8.2017
28.11.2017
27.2.2018

Pozn: k ŽOP I. etapa – korekcím 270.167,84,-Kč (211.744,-Kč mzda Kopeckého omylem přidána do ŽOP
Rosovou, i když již byla proplacena z jiného dotačního titulu, Celkem korekce tedy byly 58.423,84,-Kč).

Dále pak management MAS vytvořil tab. vývoje fin. situace MAS vůči čerpání Režií 07/2015
až 03/2018:
Neuznatelné náklady
07/2015 (odhad)
Neuznatelné náklady 2016

40 000,00 Kč
67 592,00 Kč

Členské příspěvky 2015
Členské příspěvky 2016

126 375,00 Kč
119 595,00 Kč

Neuznatelné náklady 2017

115 043,00 Kč

Korekce celkem
5% spolufinancování
celkem
Celkem výdaje MAS

276 463,71 Kč

Členské příspěvky 2017
Ostatní příchozí platby
vrácená korekce

109 500,00 Kč
122 917,00 Kč
213 155,70 Kč

284 899,76 Kč
783 998,47 Kč

Celkem příjmy MAS

691 542,70 Kč

Rozdíl (příjmy-výdaje)

-92 455,77 Kč

1.8.2017
24.3.2017
25.10.2017
18.10.2017
14.3.2018
22.3.2018

Členové Výboru MAS diskutovali nad možností navýšení čl. příspěvků pro rok 2018 a jednohlasně
se shodli na tom, že se čl. příspěvky pro rok 2018 se prozatím navyšovat nebudou, jelikož je reálná
možnost, že půjčka od Ol. Kraje bude změněna na dar, což by výrazně vylepšilo fin. situaci MAS.

UVMAS/26/2018
a) Výbor MAS po projednání schválil výši členských příspěvků pro rok 2018 ve stejné výši jak
v roce 2017
b) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit výši členských příspěvků pro rok 2018 ve stejné
výši jako v roce 2017
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)

5. Změna Strategie CLLD – Rozšíření o programový rámce OPŽP
V. Skácel uvedl, že Národní síť MAS ČR vyjednala s Řídícím orgánem OP Životní prostředí možnost
rozšíření programových rámců strategií CLLD o programový rámec OPŽP. MASky, které této
možnosti využijí tak mohou vyhlásit vlastní dotační program OP ŽP s vlastní dosud neupřesněnou
alokací (mluvilo se zatím o cca 10 milionech Kč/MAS).
Podpora by se týkala 3 oblastí:
a) Realizace ÚSES (100 nebo 80% dotace)
b) Protierozní opatření (80% dotace)
c) Realizace sídelní zeleně v obcích nad 500 obyvatel (60% dotace)
F. Kopecký absolvoval informační seminář v Praze, ze kterého vyplynula jedna zásadní věc: OPŽP
má v těchto oblastech už nyní problém rozdělovat finanční alokace, pravidelně ve Výzvách OPŽP
zůstávají nerozdělené prostředky kvůli malému zájmu. Podmínky pro čerpání dotací přes MAS
nepřináší žadatelům žádné výhody oproti čerpání napřímo a je tedy otázkou, zda se pouštět do
administrativně náročné přípravy dotačního programu nebo spíše vybídnout obce k tomu, aby
podávaly projekty do OPŽP. Na druhou stranu alokace by byla jasně vyhrazena pro náš region, ŘO
OPŽP v případě většího zájmu MASek zvažuje, že by omezilo přímé Výzvy a dotace do těchto

oblastí by šla už jen přes MAS. MAS by pomáhala žadatelům v roli konzultantů a „nárazníkové
zóny“ mezi ŘO OPŽP a žadateli.
Kancelář provedla průzkum zájmu mezi obcemi. Reagovalo 5 obcí/měst viz tato tabulka:
obec

Město Potštát

Býškovice

Realizace
ÚSES

1 projekt?

1 projekt??

Protierozní
opatření

0 projektů

1 projekt??

Realizace
sídelní
zeleně

2 projekty

1 projekt??

Stručný
Parková výsadba v
popis
podzámčí 2019 projektu č.1 2020

Bělotín

Všechovice Hranice
1 projekt

0 projektů
0 projektů

1 projekt

1 projekt

0 projektů

parkové
úpravy ve
středu obce

Stručný
Parková výsadba u
popis
spodního kostela
projektu č.2 2019 - 2021
Stručný
Poldr Modrá
popis
Hvězda 2019 projektu č.3 2021
Mám
vyhlédnuty 2 3 oblasti.
Musím s tím
seznámit ZO,
které musí
daný záměr
schválit. Ptám
Prostor pro
se? Kdy je
Vaše
Rozpočty se budou nejzašší
komentáře, muset aktualizovat termín sdělení
vzkazy,
vše za cca
případného
poznámky
9000000,-Kč
zájmu?
Zvažované
projekty
chci raději
podat do:

tam i tam podle
toho, kde budou
dříve vyhlášené
výzvy

Odmítnout
nárokových 10
milionů bych
považoval za
chybu.

Zatím nám všechny
projekty podané do
OPŽP i v minulosti v
těchto oblastech
byly schváleny,
necítíme tudíž
potřebu čerpat jinde.

pouze individuální
výzvy OP ŽP

Dále uvedl, že budeme ještě dodatečně zjišťovat, proč tyto záměry nebyly podány do přímých
výzev OPŽP, informace podáme přímo na jednání. Podrobná prezentace k podporovaným
aktivitám viz zde:
http://nsmascr.cz/content/uploads/2018/03/doporuceni-pro-MAS-nove-aktivity-OPZP.pdf

Členové Výboru MAS poté diskutovali nad rozšířením SCLLD o programový rámec OPŽP, shodli se
na tom, že bychom si neměli tuto možnost uzavírat, proto Výbor MAS navrhuje, aby MAS podala
změnu SCLLD (rozšíření o programový rámec OPŽP) a o rozběhu dotačního programu OPŽP (tj.
příprava výzvy, tvorba preferenčních kritérií, rozdělení alokace) rozhodne během léta 2018, podle
aktuální připravenosti projektových záměrů a zájmů obcí.

UVMAS/27/2018
a) Výbor MAS po projednání doporučuje Valné hromadě rozšíření SCLLD o programový rámec OP
Životní prostředí.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)

6. MAP II.
H. Gaďurková uvedla, že v průběhu ledna a února 2018 proběhly schůzky na základních školách
v regionu Hranicko. Smyslem a cílem bylo zjistit od ředitelů a také od zřizovatelů, co by chtěli na své
škole zlepšit a jak by jim k tomu mohl pomoci projekt MAP II, návštěvy probíhaly formou rozhovorů.
Ze schůzek vyplynulo, že by školy v rámci projektu MAP II uvítali:


Centrální poradenské pracoviště s dostatkem odborníků – obzvláště speciální pedagog a
školní psycholog



Spolupráci při tvorbě „regionálních vzdělávacích plánů či osnov“



Pravidelné setkávání ředitelů ZŠ, MŠ, ZŠ + MŠ



„Metodické kabinety“



Pravidelné setkávání informatiků (již proběhlo jedno setkání ve Stříteži n. L., ve 2. dekádě
dubna je plánováno další setkání pravděpodobně v Hranicích na ZŠ Struhlovsko – toto
setkání bude zaměřeno na 2 témata:
o Jak na „digitální šablony“ ve výzvě Šablony II
o Kam nasměřovat regionální „digitální“ projekt v rámci MAP II?



Témata v rámci Implementace MAP I:
1. Rozvoj gramotností a kompetencí
2. Polytechnické vzdělávání

10 x 24 b
9 x 22 b

3.
4.
5.
5.

Předškolní vzdělávání
otevřená škola
Tvořivost, iniciativa a podnikavost
Inkluzivní vzdělávání

9x
4x
4x
4x

15 b
7b
6b
6b

Dále uvedla, že dne 27. 3. 2018 proběhla schůzka s uchazečkou o pozici manažer projektu MAP II.
pro region Hranicko, paní Petrovou, která z našeho pohledu dopadla pozitivně, ale nakonec naši
nabídku písemně odmítla. Proto budou v nejbližší době uskutečněny další schůzky s možnými
uchazeči.
Termín podání žádosti MAP II: do 15. 5. 2018.

UVMAS/28/2018
Výbor MAS bere na vědomí informace o MAP II.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)

7. Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o půjčce ze dne 19.5. 2008 z MR
Hranicko
V červnu 2015 byl mezi MAS Hranicko z. s. a DSO MR Hranicko uzavřen Dodatek č. 3 ke Smlouvě o
půjčce ze dne 19. 5. 2008. V tomto dodatku byly stanoveny termíny a částky splátky půjčky
500.000,- Kč. V roce 2016 byla uhrazena první splátka ve výši 50.000,- Kč, v roce 2017 druhá
splátka taktéž ve výši 50.000,- Kč a do 30. 6. 2018 by měla být uhrazena zbývající část 400.000,- Kč.
Rádi bychom požádali MR Hranicko a uzavřeli Dodatek č. 4 k výše uvedené smlouvě se změnou
termínu a výše splátek. Jedním z důvodů této žádosti o uzavření dodatku ke smlouvě je prozatím
neuzavřené „překlopení“ částky 400.000,- od Olomouckého kraje z půjčky na dar, dále pak dalšími
důvody jsou opožděné proplácení finančních prostředků (Režie, MAP I.), např. otevření „státní
pokladny“ až od března letošního roku, a taktéž zajištění průběžného předfinancování Režií MAS.
Návrh termínů a výše splátek: - do konce roku 2018

50.000,- Kč

–

do 31. prosince 2019

50.000,- Kč

–

do 31. prosince 2020

100.000,- Kč

–

do 31. prosince 2021

200.000,- Kč

V. Skácel navrhuje oslovení Rady MR Hranicko s žádostí o uzavření Dodatku č. 4 k výše uvedené
smlouvě. M. Tomášová sdělila, že tento bod zařadí na jednání Rady MR Hranicko 13.4.2018.

UVMAS/29/2018
a) Výbor MAS po projednání schválil žádost změny podmínek splátky půjčky od MR Hranicko
b) Výbor MAS pověřuje předsedu výboru MAS a management MAS podáním žádosti změny
podmínek splátky půjčky od MR Hranicko, Radě MR Hranicko
c) Výbor MAS po projednání schválil návrh znění Dodatku č. 4 ke Smlouvě o půjčce ze dne 19. 5.
2008
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)

8. Prodloužení 2. výzvy MAS Hranicko-OPZ-Prorodinná opatření I.
V. Skácel uvedl, že 2. výzva MAS-OPZ na Prorodinná opatření končí 16.4. 2018 ve 12h. Aktuálně
máme pouze jednoho vážného žadatele, tím je Hranická rozvojová agentura (HRA), která připravila
projekt na příměstské tábory. Přes opakovanou propagaci podnikových/dětských skupin se dosud
nenašel žádný zájemce, který by projekt na DS připravoval. Data k projektu příměstských táborů
byla zpracována v roce 2015 (kdy byla žádost podána do velkého OPZ a uspěla ve věcném
hodnocení, ale nebyla podpořena vzhledem k vyčerpání alokace výzvy). MAS bylo ŘO OPZ sděleno,
že žadatel musí doložit v žádosti vždy aktuální data, proto projektová manažerka MAS HRA
upozornila, že by dotazníkový průzkum měl být aktualizován. Žadatelka HRA nás kontaktovala
s tím, že aktuálně zpracovává 500 ks dotazníků, které poslouží pro doložení potřebnosti projektu a
stanovení klíčových aktivit. Vzhledem k objemu a náročnosti zpracování dat a faktu, že se jedná o
jediného vážného zájemce, navrhujeme vyjít žadateli vstříc a výzvu prodloužit o 10 pracovních dní
do 2.5.2018, abychom neriskovali, že do výzvy nebude podán žádný projekt a výzvu budeme
muset následně vyhlásit znovu (což bude mít za následek ještě větší časovou prodlevu).

UVMAS/30/2018

Výbor MAS schvaluje modifikaci 2. Výzvy MAS – OPZ/Prorodinná opatření I. a to posunutí ukončení
příjmu žádostí o 10 pracovních dnů, tj. do 2.5.2018
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)

9. Různé
 Infrastruktura MŠ v IROP
V. Skácel uvedl, že Výbor MAS alokoval do 4. výzvy MAS-IROP Infrastruktura ZŠ celkem 9 853 971 Kč
celkových způsobilých výdajů. V rezervě pro budoucí výzvu ponechal 1 634 318 Kč určených pro
Infrastrukturu MŠ a 1 052 631 Kč určených pro Infrastrukturu ZŠ. Před rozhodnutím Výboru MAS o
vybraných/nevybraných projektech ve 4. výzvě MAS-IROP a možnému navýšení alokace z budoucí
rezervy provedla kancelář MAS finální průzkum mezi MŠ, zda opravdu nemá nikdo z nich zájem o
přípravu projektu do MAS-IROP. NA zaslaný email nikdo nereagoval, Kopecký se dotazoval ještě na
Semináři k šablonám, kde mu 18 účastníků tento nezájem potvrdilo.

V. Skácel všem přítomným poděkoval za účast na jednání a následně jednání ukončil.
Zapsala: Žaneta Rosová

..............................................
Vojtěch Skácel
Předseda Výboru MAS

