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

 
které se uskutečnilo 18.2.2020 – 20. 2. 2020 formou per rollam 

 
 

Předmět rozhodnutí: 
 

 
1. Schválení hodnotících kritérií pro výzvu "V Beskydech to žije-2020". 

 
2. Schválení podání žádosti o dotaci do dotačního programu Podpora Místních akčních skupin 

MSK 2020. 
 

3. Schválení plné moci a zmocnění Ing. Zuzany Pavliskové k zastupování MAS Frýdlantsko – 
Beskydy z.s. na všech zasedáních valné hromady Krajského sdružení NS MAS 
Moravskoslezského kraje. 

 
Způsob rozhodování per rollam schválil předseda výkonné rady dne 18.2.2020.  
 
Toto schvalování mimo zasedání probíhalo od 18.2. 2020 do 20. 2. 2020, 10:00. 
 
Přijato bylo rozhodnutí od 5 členů výkonné rady. Rozhodnutí mimo zasedání je platné. 
 
Výsledek rozhodnutí: 
 
Výzva k rozhodnutí byla všem členům výkonné rady rozeslána 18. 2. 2020 emailem: 
 

- Obec Čeladná, Pavol Lukša, starosta@celadna.cz 
- Město Frýdlant nad Ostravicí, RNDr. Helena Pešatová, hpesatova@frydlantno.cz 
- Obec Baška, Irena Babicová, i.babicova@baska.cz 
- Sportovní klub Pržno, Bc. Pavla Skotnicová, macurova.p@seznam.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  

 
 
Zúčastnili se (odpověděli na výzvu emailem nebo osobně) 5 členů výkonné rady: 

- Obec Čeladná, Pavol Lukša, starosta@celadna.cz (osobně) 
- Sportovní klub Metylovice, Ing. Radomír Kulhánek, radomirkulhanek@tiscali.cz (emailem) 
- Sportovní klub Pržno, Bc. Pavla Skotnicová, macurova.p@seznam.cz (emailem) 
- Město Frýdlant nad Ostravicí, RNDr. Helena Pešatová, hpesatova@frydlantno.cz (osobně) 
- Sbor dobrovolných hasičů Ostravice, Jiří Pavlán, jiri.pavlan@centrum.cz (emailem) 
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Nezúčastnili se (neodpověděl na výzvu emailem) 2 členové výkonné rady: 
- Obec Baška, Irena Babicová, i.babicova@baska.cz  
- Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r. o., MUDr. Milan Bajgar, bajgar@brc.cz  

 
Všichni členové výkonné rady, kteří se schvalování účastnili, vyjádřili souhlas s předmětem 
rozhodnutí. 

 
 
Usnesení 1: 

 
Výkonná rada schvaluje hodnotící kritéria pro výzvu "V Beskydech to žije-2020". 
 

Usnesení 2: 
 

Výkonná rada schvaluje podání žádosti o dotaci do dotačního programu Podpora Místních akčních 
skupin MSK 2020 a zároveň ukládá vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD zpracovat žádost o 
dotaci. 
 

Usnesení 3: 
 

Výkonná rada schvaluje předloženou plnou moc a zmocňuje tak Ing. Zuzanu Pavliskovou 
k zastupování MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. na všech zasedáních valné hromady Krajského 
sdružení NS MAS Moravskoslezského kraje. 

 
 

 

Zapsala: 20.2.2020, Ing. Zuzana Pavlisková 

 

 

 

Zápis schválil: Pavol Lukša, předseda výkonné rady 

 

 

 

Přílohy (v tištěné podobě):  

Souhlasy členů výkonné rady 
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