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Výsledek 
z rozhodování výkonné rady MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

 
které se uskutečnilo 16. 9. 2019 - 20. 9. 2019 formou per rollam 

 
 

Předmět rozhodnutí: 
 

Schválení výzvy č. 4 z Operačního programu zaměstnanost, včetně všech jejich příloh a 
přenesení kompetence na vedoucího zaměstnance SCLLD v případě změn výzvy dle 
požadavků MPSV či potřebnosti změny dat ze strany MAS, či v případě nefunkčnosti systému 
MS2014+. 

 

Způsob rozhodování per rollam schválil předseda výkonné rady dne 16. 9. 2019. 
 
Toto schvalování mimo zasedání probíhalo od 16. 9. 2019 do 20. 9. 2019, 12:00.  
 
Přijato bylo rozhodnutí od 5 členů výkonné rady. Rozhodnutí mimo zasedání je platné. 
 
Výsledek rozhodnutí: 
 
Výzva rozhodnutí byla všem členům výkonné rady rozeslána 16. 9. 2019 emailem: 
 

- Obec Čeladná, Pavol Lukša, lpavol@seznam.cz 
- Město Frýdlant nad Ostravicí, RNDr. Helena Pešatová, hpesatova@frydlantno.cz 
- Obec Baška, Irena Babicová, i.babicova@baska.cz 
- Sportovní klub Pržno, Petr Blokša, ou@przno.cz 
- Sbor dobrovolných hasičů Ostravice, Jiří Pavlán, jiri.pavlan@centrum.cz 
- Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r. o., MUDr. Milan Bajgar, bajgar@brc.cz 
- Sportovní klub Metylovice, Ing. Radomír Kulhánek, radomirkulhanek@tiscali.cz  

 
Zúčastnilo se (odpověděli na výzvu emailem, popř. osobní předání) 5 členů výkonné rady: 

- Obec Čeladná, Pavol Lukša, osobní předání 16.9.2019 
- Město Frýdlant nad Ostravicí, RNDr. Helena Pešatová, kpopelarova@frydlantno.cz, 

17.9.2019 
- Sportovní klub Pržno, Petr Blokša, ou@przno.cz, 19.9.2019 
- Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r. o., MUDr. Milan Bajgar, pavlu@brc.cz, 

17.9.2019 
- Sportovní klub Metylovice, Ing. Radomír Kulhánek, radomirkulhanek@tiscali.cz, 

20.9.2019 
 

Nezúčastnili se (neodpověděl na výzvu emailem) 2 členové výkonné rady: 
- Obec Baška, Irena Babicová 
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- Sbor dobrovolných hasičů Ostravice, Jiří Pavlán 
 
Všichni členové výkonné rady, kteří se schvalování účastnili, vyjádřili souhlas 
s předmětem rozhodnutí. 
 
Usnesení: 
Výkonná rada schvaluje výzvu č. 4 z Operačního programu zaměstnanost, včetně všech 
jejich příloh a přenesení kompetence na vedoucího zaměstnance SCLLD v případě změn 
výzvy dle požadavků MPSV či potřebnosti změny dat ze strany MAS, či v případě 
nefunkčnosti systému MS2014+. 
 

 
 
 

 

 

 

 

Zapsala: 20.9.2019, Ing. Zuzana Pavlisková 

 

 

Zápis schválil: Pavol Lukša, předseda výkonné rady 

 

 

Přílohy (v tištěné podobě):  

Souhlasy členů výkonné rady 


