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

 
které se uskutečnilo 20.3.2020 – 24. 3. 2020 formou per rollam 

 
 

Předmět rozhodnutí: 
 
1. Výběr projektu k podpoře z 12. výzvy IROP zaměřenou na Bezpečnost dopravy. 

2. Schválení navýšení alokace výzvy č. 1 MAS v Beskydech to žije. 

3. Výběr projektů k podpoře z výzvy č. 1 MAS V Beskydech to žije. 

4. Schválení programu valné hromady. 

5. Schválení možnosti konání zasedání valné hromady v náhradním termínu.  

6. Schválení změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko-Beskydy. 

7. Rozšíření území MAS Frýdlantsko-Beskydy. 

8. Prodloužení výzvy č. 3 z Programu rozvoje venkova. 

 
Způsob rozhodování per rollam schválil předseda výkonné rady dne 19.3.2020.  
 
Toto schvalování mimo zasedání probíhalo od 20.3. 2020 do 24. 3. 2020, 12:00. 
 
Přijato bylo rozhodnutí od 6 členů výkonné rady. Rozhodnutí mimo zasedání je platné. 
 
Výsledek rozhodnutí: 
 
Výzva k rozhodnutí byla všem členům výkonné rady rozeslána 20. 3. 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) 6 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 (osobně) 
- 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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- Obec Baška, Irena Babicová, i.babicova@baska.cz (emailem). 
 
Nezúčastnil se (neodpověděl na výzvu emailem) 1 člen výkonné rady: 

- Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r. o., MUDr. Milan Bajgar, bajgar@brc.cz  
 

Výkonná rada je v rámci rozhodování per rollam usnášeníschopná – z celkového počtu 7 členů 
výkonné rady se zúčastnilo rozhodování 6 členů a zároveň se zúčastnili členové, kteří nezastupují 
veřejný sektor s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů (3 veřejný sektor, 3 soukromý 
sektor). Členové výkonné rady, kromě paní RNDr. Heleny Pešatové, se necítí být ve střetu zájmu a 
podepsali etický kodex. 
 
Všichni členové výkonné rady, kteří se schvalování účastnili, vyjádřili souhlas s předmětem 
rozhodnutí, kromě Usnesení č. 1, v rámci kterého se paní RNDr. Helena Pešatová zdržela hlasování, 
neboť se u tohoto bodu schvalování cítí být ve střetu zájmu. 

 
Usnesení 1:  

 
Výkonná rada schvaluje výběr projektu 12. výzvy IROP a zároveň projekt 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013521 Vybudování chodníku podél silnice č. II/483 po odbočku na 
Pstruží doporučuje k podpoře. 

 
Usnesení 2:  

 
Výkonná rada schvaluje navýšení alokace 1. výzvy MAS V Beskydech to žije o 36.500, - Kč na 
186.500, - Kč. 

 
Usnesení 3:  

 
Výkonná rada schvaluje podpořit prvních 19 projektů z předložené tabulky (příloha 2 zaslaného 
materiálu). V případě, že se některý z podpořených projektů neuskuteční z důvodu nouzového 
stavu, bude mu umožněn náhradní termín realizace, a to do 30.06.2021. 

 
Usnesení 4:  

 
Výkonná rada schvaluje předložený program valné hromady (příloha 3 zaslaného materiálu) a 
pověřuje kancelář MAS k přípravě podkladů pro valnou hromadu spolku, k zajištění místa zasedání 
a ke svolání valné hromady spolku jménem předsedy výkonné rady dne 20.4 od 15.00.  

 
Usnesení 5:  

 

V případě, že se s ohledem k mimořádné situaci v České republice vyplývající z vyhlášeného 
nouzového stavu a přijetí krizových opatření, nebude moct valná hromada konat, výkonná rada 
schvaluje, že o náhradním termínu rozhodne předseda výkonné rady ve spolupráci s kanceláří 
MAS.   
 
 

 

mailto:i.babicova@baska.cz
mailto:bajgar@brc.cz


 

 

 

 

3 

 

Usnesení 6:  
 

Výkonná rada schvaluje změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – 
Beskydy spočívající v úpravě finančních plánů IROP (příloha č. 4 zaslaného materiálu). Výkonná 
rada pověřuje kancelář MAS k provedení těchto změn. 

 
Usnesení 7:  

 

Výkonná rada schvaluje rozšíření území MAS Frýdlantsko – Beskydy o území obce Lhotka na 
období 2021–2027 a doporučuje toto ke schválení valní hromadě MAS. 
 

 
Usnesení 8:  

 

S ohledem k mimořádné situaci v České republice vyplývající z vyhlášeného nouzového stavu a 
přijetí krizových opatření výkonná rada schvaluje prodloužení výzvy č. 3 z PRV. Datum ukončení 
příjmu žádost nově zní do 30.4.2020. Výkonná rada pověřuje kancelář MAS k veškerým úkonům 
související se změnou výzvy.  

 
 
 

 

Zapsala: 24.3.2020  Ing. Zuzana Pavlisková 

 

 

 

Zápis schválil: Pavol Lukša, předseda výkonné rady 

 

 

 

Přílohy: 

Souhlasy členů výkonné rady (v tištěné podobě) 

Etické kodexy členů výkonné rady (v tištěné podobě) 

Přehled hodnocených projektů IROP (v elektronické podobě) 


