
 

 

 

1. 

 

Z Á P I S  

z rozhodnutí valné hromady MAS Pobeskydí, z. s., 

které se uskutečnilo 31. 5. – 4. 6. 2021 

Předmět rozhodnutí 

Předmětem rozhodování valné hromady bylo schválení 

• Strategie Pobeskydí 2021+ (a delegování na programový výbor pravomoci schvalovat změny 
této Strategie Pobeskydí 2021+ na základě požadavků Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
v rámci výzvy k předkládání koncepčních částí integrovaných strategií CLLD pro období 2021-
2027) 

• členství MAS Pobeskydí, z. s., ve spolku BESKYDHOST (IČ: 26646803) 
• délky funkčního období výběrové komise na tři roky od 4. června 2021 do 3. června 2024, 

počtu členů výběrové komise na 9 členů a následujícího složení výběrové komise: 
1. Rodinné centrum Bambulín, z. s., zastoupen Ing. Lucií Pupíkovou (VZDĚLÁVÁNÍ, DĚTI A 
MLÁDEŽ, soukromý sektor) 
2. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady zastoupen Janou Pohludkovou (ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ, INFRASTURKTURA A ROZVOJ ÚZEMÍ, veřejný sektor) 
3. Asociace soukromého zemědělství Těšínskou Slezska, z.s. zastoupen Ondřejem 
Novákem (ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ, soukromý sektor) 
4. TOZOS spol. s.r.o. zastoupen Janou Janišovou (ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ, soukromý 
sektor) 
5. Tělovýchovná jednota Dobratice, z.s., zastoupen Ing. Břetislavem Bortlíčkem 
(POSPOLITOST A KULTURNÍ DĚDICTVÍ, soukromý sektor) 
6. Základní škola a Mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace 
zastoupena Mgr. Karlou Peterkovou (VZDĚLÁVÁNÍ, DĚTI A MLÁDEŽ, veřejný sektor) 
7. Přemysl Motička (ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ, soukromý sektor) 
8. Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace, 
zastoupena Mgr. Alenou Lévovou (VZDĚLÁVÁNÍ, DĚTI A MLÁDEŽ, veřejný sektor) 
9. Myslivecký spolek Bruzovice, z.s., zastoupen Přemyslem Ondračkou (ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ, INFRASTURKTURA A ROZVOJ ÚZEMÍ, soukromý sektor) 

 
Rozhodnutí o tomto způsobu rozhodování bylo schváleno předsedou Jaroslavem Votýpkou 
dne 28. května. 2021. 
Všichni navržení členové výběrové komise souhlasili s členstvím a prohlásili, že 
• jsou si vědomi svých povinností člena orgánů spolku vyplývajících z platné legislativy a stanov 

MAS Pobeskydí, z. s., 
• jsou svéprávní a bezúhonní ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské 

podnikání, 
• souhlasí se zpracováním svých osobních údajů výše uvedených, jejich zveřejněním na 

webových stránkách MAS a předáním příslušným orgánů státní správě, kteří dozorují 
integrovaný nástroj Komunitně vedený místní rozvoj. 

 
 
Toto rozhodnutí mimo zasedání probíhalo od 31. května 2021 do 4. června 2021 
 



Zápis z rozhodnutí mimo zasedání valná hromada 31. května 2021. – 4. června. 2021 

 

 

 

 

2. 

Výsledek rozhodnutí 

Výzva k rozhodnutí byla všem 40 členům MAS Pobeskydí, z. s., rozeslána emailem 31. 5. 2021. 
K mailu byl přiložen hlasovací lístek, návrh Strategie Pobeskydí 2021+, zdůvodnění navržených 
usnesení a výčet členů spolku k 31. 5. 2021. Hlasování probíhalo vyplněním hlasovacího lístku, 
který členové měli možnost odevzdat v podepsané naskenované verzi, verzi s elektronickým 
podpisem nebo tištěném originále, a to buď mailem (na novakova@pobeskydi.cz), v kanceláři 
MAS (či do schránky) nebo prostřednictvím datové schránky. 
Přijato bylo rozhodnutí od 28 členů MAS Pobeskydí, z. s., (z toho 8 veřejný sektor), což je většina 
členů MAS Pobeskydí, z. s. Žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor neměl většinu hlasů. 
Rozhodnutí mimo zasedání je platné. 

Všichni členové MAS Pobeskydí, z. s., kteří se rozhodnutí zúčastnili, vyjádřili souhlas s předmětem 
rozhodnutí. 

Valná hromada schválila 

• Strategii Pobeskydí 2021+ (Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
Pobeskydí pro období 2021–2027) ve verzi 01 a deleguje na programový výbor pravomoc 
schvalovat změny této Strategie Pobeskydí 2021+ (Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2021–2027), na základě požadavků 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Výzvy k předkládání koncepčních částí 
Integrovaných strategií CLLD pro období 2021-2027 (28 hlasů pro) 

• členství MAS Pobeskydí, z. s., ve Spolku BESKYDHOST (IČ: 26646803) (26 hlasů pro, 2 se 
zdrželi) 

• délku funkčního období výběrové komise na tři roky od 4. června 2021 do 3. června 2024, 
počet členů výběrové komise na 9 členů a následující složení výběrové komise: 

1. Rodinné centrum Bambulín, z. s., zastoupen Ing. Lucií Pupíkovou (VZDĚLÁVÁNÍ, 
DĚTI A MLÁDEŽ, soukromý sektor) 

2. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady zastoupen Janou Pohludkovou 
(ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, INFRASTURKTURA A ROZVOJ ÚZEMÍ, veřejný sektor) 

3. Asociace soukromého zemědělství Těšínskou Slezska, z.s. zastoupen Ondřejem 
Novákem (ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ, soukromý sektor) 

4. TOZOS spol. s.r.o. zastoupen Janou Janišovou (ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ, 
soukromý sektor) 

5. Tělovýchovná jednota Dobratice, z.s., zastoupen Ing. Břetislavem Bortlíčkem 
(POSPOLITOST A KULTURNÍ DĚDICTVÍ, soukromý sektor) 

6. Základní škola a Mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková 
organizace zastoupena Mgr. Karlou Peterkovou (VZDĚLÁVÁNÍ, DĚTI A MLÁDEŽ, 
veřejný sektor) 

7. Přemysl Motička (ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ, soukromý sektor) 

8. Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková 
organizace, zastoupena Mgr. Alenou Lévovou (VZDĚLÁVÁNÍ, DĚTI A MLÁDEŽ, 
veřejný sektor) 

9. Myslivecký spolek Bruzovice, z.s., zastoupen Přemyslem Ondračkou (ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ, INFRASTURKTURA A ROZVOJ ÚZEMÍ, soukromý sektor) 

(27 hlasů pro, 1 se zdržel) 

mailto:novakova@pobeskydi.cz


Zápis z rozhodnutí mimo zasedání valná hromada 31. května 2021. – 4. června. 2021 

 

 

 

 

3. 

Přílohy (v tištěné podobě): Email s výzvou k rozhodnutí (vč. příloh), listina hlasování, přijaté 
hlasovací lístky, doložení doručení hlasovacích lístků mailem, Strategie Pobeskydí 2021+ (verze 
01) 

 

Zapsala: 4. 6. 2021 Ing. Krystyna Nováková       Zápis schválil: Ing. Jaroslav Votýpka 

 



 

1 

1 - Zájmové skupiny: 1. Podnikání a zaměstnanost (PZ); 2. Zemědělství a lesnictví (ZL); 3. Pomoc pro potřebné a sociální služby (PPS); 4. Vzdělávání, děti a 
mládež (VDM); 5. Pospolitost a kulturní dědictví (PKD); 6. Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území (ŽPIR) + vyznačení veřejného sektoru/sféry 

2 - Svým podpisem uděluji MAS Pobeskydí, z. s., souhlas (pokud neuvedu při podpisu jinak) se zachycením podoby mé osoby pořízením podobizny, obrazového 
nebo zvukově-obrazového záznamu v průběhu akce a s následným bezplatným a časově i územně neomezeným použitím takové podobizny či záznamu. MAS 

Pobeskydí, z. s., je do odvolání tohoto souhlasu oprávněna takto pořízené podobizny a záznamy dále šířit a reprodukovat při prezentaci své činnosti a pro své 
propagační účely (internetové stránky, sociální sítě, informační a propagační materiály apod.). Prezenční listina a osobní údaje uvedené na prezenční listině 
budou zpracovávány, uchovávány a předávány na základě požadavků metodických pokynů ministerstva pro místní rozvoj a pravidel pro poskytnutí dotace 
řídicích orgánů a na základě požadavků občanského zákoníku a legislativy ČR a EU upravujících fungování místních akčních skupin. 

L I S T I N A  H L A S O V Á N Í  

Rozhodování mimo zasedání valné hromady MAS Pobeskydí, z. s. 

konané od 31. 5. 2021 do 4. 6. 2021 

Zájmová 

skupina1 
Člen 

Zástupce člena 

Jméno, příjmení Kontakt 

Hlasování 

(pro – proti – zdržel se) 

Strategie 

Pobeskydí 2021+ 

Členství v 
BESKYDHOST 

Výběrová 
komise 

1. PZ 
Ing. Jaroslav 

Votýpka 

Ing. Jaroslav Votýpka luston@seznam.cz  
Pro Pro Pro 

  
   

1. PZ 

Kvalifikační a 
personální 

agentura, o. p. s. 

Bc. Aneta 

Nogawczyková 
aneta.nogawczykova@kapaops.cz   

Pro Pro Pro 

  
   

mailto:luston@seznam.cz
mailto:aneta.nogawczykova@kapaops.cz
mailto:aneta.nogawczykova@kapaops.cz


Listina hlasování valné hromady (31. května až 4. června 2021 )  

 
 

2 

1 - Zájmové skupiny: 1. Podnikání a zaměstnanost (PZ); 2. Zemědělství a lesnictví (ZL); 3. Pomoc pro potřebné a sociální služby (PPS); 4. Vzdělávání, děti a 
mládež (VDM); 5. Pospolitost a kulturní dědictví (PKD); 6. Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území (ŽPIR) + vyznačení veřejného sektoru/sféry 

2 - Svým podpisem uděluji MAS Pobeskydí, z. s., souhlas (pokud neuvedu při podpisu jinak) se zachycením podoby mé osoby pořízením podobizny, obrazového 
nebo zvukově-obrazového záznamu v průběhu akce a s následným bezplatným a časově i územně neomezeným použitím takové podobizny či záznamu. MAS 

Pobeskydí, z. s., je do odvolání tohoto souhlasu oprávněna takto pořízené podobizny a záznamy dále šířit a reprodukovat při prezentaci své činnosti a pro své 
propagační účely (internetové stránky, sociální sítě, informační a propagační materiály apod.). Prezenční listina a osobní údaje uvedené na prezenční listině 
budou zpracovávány, uchovávány a předávány na základě požadavků metodických pokynů ministerstva pro místní rozvoj a pravidel pro poskytnutí dotace 
řídicích orgánů a na základě požadavků občanského zákoníku a legislativy ČR a EU upravujících fungování místních akčních skupin. 

Zájmová 

skupina1 
Člen 

Zástupce člena 

Jméno, příjmení Kontakt 

Hlasování 

(pro – proti – zdržel se) 

Strategie 

Pobeskydí 2021+ 

Členství v 
BESKYDHOST 

Výběrová 
komise 

1. PZ 
MECON SERVICE 

s.r.o. 

Łukasz Niemiec 

(jednatel) 

info@albrechtickypivovar.cz 

604 742 478 
Pro Zdržel se Pro 

     

2. ZL 
AGRO – DOMINIK 

spol. s r.o. 

Ivo Dominík 

jednatel 
agrodom@tiscali.cz Pro Pro Pro 

     

2. ZL 
Družstvo 
Raškovice 

Ing. Michal Madzia 

předseda 
představenstva 

družstvo.raskovice@centrum.cz Pro Pro Pro 

     

2. ZL 
Farma Krásná 

s.r.o. 

Alena Krhutová, 

jednatelka 
farmakrasna@seznam.cz Pro Pro Pro 

mailto:info@albrechtickypivovar.cz
mailto:agrodom@tiscali.cz
mailto:družstvo.raskovice@centrum.cz
mailto:farmakrasna@seznam.cz


Listina hlasování valné hromady (31. května až 4. června 2021 )  

 
 

3 

1 - Zájmové skupiny: 1. Podnikání a zaměstnanost (PZ); 2. Zemědělství a lesnictví (ZL); 3. Pomoc pro potřebné a sociální služby (PPS); 4. Vzdělávání, děti a 
mládež (VDM); 5. Pospolitost a kulturní dědictví (PKD); 6. Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území (ŽPIR) + vyznačení veřejného sektoru/sféry 

2 - Svým podpisem uděluji MAS Pobeskydí, z. s., souhlas (pokud neuvedu při podpisu jinak) se zachycením podoby mé osoby pořízením podobizny, obrazového 
nebo zvukově-obrazového záznamu v průběhu akce a s následným bezplatným a časově i územně neomezeným použitím takové podobizny či záznamu. MAS 

Pobeskydí, z. s., je do odvolání tohoto souhlasu oprávněna takto pořízené podobizny a záznamy dále šířit a reprodukovat při prezentaci své činnosti a pro své 
propagační účely (internetové stránky, sociální sítě, informační a propagační materiály apod.). Prezenční listina a osobní údaje uvedené na prezenční listině 
budou zpracovávány, uchovávány a předávány na základě požadavků metodických pokynů ministerstva pro místní rozvoj a pravidel pro poskytnutí dotace 
řídicích orgánů a na základě požadavků občanského zákoníku a legislativy ČR a EU upravujících fungování místních akčních skupin. 

Zájmová 

skupina1 
Člen 

Zástupce člena 

Jméno, příjmení Kontakt 

Hlasování 

(pro – proti – zdržel se) 

Strategie 

Pobeskydí 2021+ 

Členství v 
BESKYDHOST 

Výběrová 
komise 

     

2. ZL TOZOS spol. s r.o. 

Robert Hába/JUDr 

Tomáš Pavlíček 

jednatelé 

tozos@lukrom.cz Pro Pro Pro 

     

2. ZL  
Zemědělská 

společnost s.r.o. 

Ing. Vladimír Křivka 

jednatel 
zsbruzovice@email.cz Pro   

     

2. ZL 

Zemědělské 
družstvo vlastníků 

Nošovice 

Zdeněk Škola 

předseda 
představenstva 

zdvnosovice@zdvnosovice.cz    

     

mailto:tozos@lukrom.cz
mailto:zsbruzovice@email.cz
mailto:zdvnosovice@zdvnosovice.cz


Listina hlasování valné hromady (31. května až 4. června 2021 )  

 
 

4 

1 - Zájmové skupiny: 1. Podnikání a zaměstnanost (PZ); 2. Zemědělství a lesnictví (ZL); 3. Pomoc pro potřebné a sociální služby (PPS); 4. Vzdělávání, děti a 
mládež (VDM); 5. Pospolitost a kulturní dědictví (PKD); 6. Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území (ŽPIR) + vyznačení veřejného sektoru/sféry 

2 - Svým podpisem uděluji MAS Pobeskydí, z. s., souhlas (pokud neuvedu při podpisu jinak) se zachycením podoby mé osoby pořízením podobizny, obrazového 
nebo zvukově-obrazového záznamu v průběhu akce a s následným bezplatným a časově i územně neomezeným použitím takové podobizny či záznamu. MAS 

Pobeskydí, z. s., je do odvolání tohoto souhlasu oprávněna takto pořízené podobizny a záznamy dále šířit a reprodukovat při prezentaci své činnosti a pro své 
propagační účely (internetové stránky, sociální sítě, informační a propagační materiály apod.). Prezenční listina a osobní údaje uvedené na prezenční listině 
budou zpracovávány, uchovávány a předávány na základě požadavků metodických pokynů ministerstva pro místní rozvoj a pravidel pro poskytnutí dotace 
řídicích orgánů a na základě požadavků občanského zákoníku a legislativy ČR a EU upravujících fungování místních akčních skupin. 

Zájmová 

skupina1 
Člen 

Zástupce člena 

Jméno, příjmení Kontakt 

Hlasování 

(pro – proti – zdržel se) 

Strategie 

Pobeskydí 2021+ 

Členství v 
BESKYDHOST 

Výběrová 
komise 

2.ZL Přemysl Motička 

Přemysl Motička 

(fyzická osoba 

podnikající) 

PremyslMoticka@seznam.cz     

     

2. ZL Karel Poncza 

Karel Poncza 

(fyzická osoba 

podnikající) 

K.Poncza@seznam.cz  Pro Pro Pro 

     

2. ZL 

Asociace 

soukromého 

zemědělství 
Těšínského 
Slezska z.s. 

Ondřej Novák 

(plná moc) 

 

farmanovak@seznam.cz 

 

Pro Pro Pro 

     

3. PPS 
Ing. Pavel Dyrčík 

ředitel 
ops1@volny.cz 

 

Pro 
Pro Pro 

mailto:PremyslMoticka@seznam.cz
mailto:K.Poncza@seznam.cz
mailto:farmanovak@seznam.cz
mailto:ops1@volny.cz


Listina hlasování valné hromady (31. května až 4. června 2021 )  
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1 - Zájmové skupiny: 1. Podnikání a zaměstnanost (PZ); 2. Zemědělství a lesnictví (ZL); 3. Pomoc pro potřebné a sociální služby (PPS); 4. Vzdělávání, děti a 
mládež (VDM); 5. Pospolitost a kulturní dědictví (PKD); 6. Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území (ŽPIR) + vyznačení veřejného sektoru/sféry 

2 - Svým podpisem uděluji MAS Pobeskydí, z. s., souhlas (pokud neuvedu při podpisu jinak) se zachycením podoby mé osoby pořízením podobizny, obrazového 
nebo zvukově-obrazového záznamu v průběhu akce a s následným bezplatným a časově i územně neomezeným použitím takové podobizny či záznamu. MAS 

Pobeskydí, z. s., je do odvolání tohoto souhlasu oprávněna takto pořízené podobizny a záznamy dále šířit a reprodukovat při prezentaci své činnosti a pro své 
propagační účely (internetové stránky, sociální sítě, informační a propagační materiály apod.). Prezenční listina a osobní údaje uvedené na prezenční listině 
budou zpracovávány, uchovávány a předávány na základě požadavků metodických pokynů ministerstva pro místní rozvoj a pravidel pro poskytnutí dotace 
řídicích orgánů a na základě požadavků občanského zákoníku a legislativy ČR a EU upravujících fungování místních akčních skupin. 

Zájmová 

skupina1 
Člen 

Zástupce člena 

Jméno, příjmení Kontakt 

Hlasování 

(pro – proti – zdržel se) 

Strategie 

Pobeskydí 2021+ 

Členství v 
BESKYDHOST 

Výběrová 
komise 

Obecně prospěšná 
společnost Sv. 
Josefa, o.p.s. 

     

3. PPS 

Římskokatolická 
farnost 

Domaslavice 

Ing. Karel Obluk 

plná moc dlouhodobá 
Karel.obluk@seznam.cz Pro Pro Pro 

     

3. PPS 

Farní sbor Slezské 

církve evangelické 

a. v. v Třanovicích 

Erich Bocek 
tranovice@sceav.cz 

 
   

     

3. PPS 

veřejný 

Integrovaný 

sociální ústav 

Komorní Lhotka 

čp. 184, 
příspěvková 
organizace 

Andrea Sztefková andrea.sztefkova@isukl.cz  Pro Pro Pro 

     

3. PPS Spolek Tulipán Vanda Holubová kctulipan@seznam.cz  Pro Pro Pro 

mailto:Karel.obluk@seznam.cz
mailto:tranovice@sceav.cz
mailto:andrea.sztefkova@isukl.cz
mailto:kctulipan@seznam.cz
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1 - Zájmové skupiny: 1. Podnikání a zaměstnanost (PZ); 2. Zemědělství a lesnictví (ZL); 3. Pomoc pro potřebné a sociální služby (PPS); 4. Vzdělávání, děti a 
mládež (VDM); 5. Pospolitost a kulturní dědictví (PKD); 6. Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území (ŽPIR) + vyznačení veřejného sektoru/sféry 

2 - Svým podpisem uděluji MAS Pobeskydí, z. s., souhlas (pokud neuvedu při podpisu jinak) se zachycením podoby mé osoby pořízením podobizny, obrazového 
nebo zvukově-obrazového záznamu v průběhu akce a s následným bezplatným a časově i územně neomezeným použitím takové podobizny či záznamu. MAS 

Pobeskydí, z. s., je do odvolání tohoto souhlasu oprávněna takto pořízené podobizny a záznamy dále šířit a reprodukovat při prezentaci své činnosti a pro své 
propagační účely (internetové stránky, sociální sítě, informační a propagační materiály apod.). Prezenční listina a osobní údaje uvedené na prezenční listině 
budou zpracovávány, uchovávány a předávány na základě požadavků metodických pokynů ministerstva pro místní rozvoj a pravidel pro poskytnutí dotace 
řídicích orgánů a na základě požadavků občanského zákoníku a legislativy ČR a EU upravujících fungování místních akčních skupin. 

Zájmová 

skupina1 
Člen 

Zástupce člena 

Jméno, příjmení Kontakt 

Hlasování 

(pro – proti – zdržel se) 

Strategie 

Pobeskydí 2021+ 

Členství v 
BESKYDHOST 

Výběrová 
komise 

     

3. PPS Spolek HIPONĚHA 

Ing. Pavla Kubátková chlebkovap@seznam.cz     

     

3. PPS 
MEDICA Třinec, z. 

ú. 

Andrea Szymeczek medica@seznam.cz  Pro Pro Pro 

     

4. VDM 
Rodinné centrum 

Bambulín, z. s. 

Ing. Lucie Pupíková 

předseda 
Lucie.pupikova@seznam.cz  Pro Pro Pro 

     

4. VDM Slunce Lilie Tyrlíková tranknihovna@centrum.cz  
 

Pro 
Pro Pro 

mailto:chlebkovap@seznam.cz
mailto:medica@seznam.cz
mailto:Lucie.pupikova@seznam.cz
mailto:tranknihovna@centrum.cz
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1 - Zájmové skupiny: 1. Podnikání a zaměstnanost (PZ); 2. Zemědělství a lesnictví (ZL); 3. Pomoc pro potřebné a sociální služby (PPS); 4. Vzdělávání, děti a 
mládež (VDM); 5. Pospolitost a kulturní dědictví (PKD); 6. Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území (ŽPIR) + vyznačení veřejného sektoru/sféry 

2 - Svým podpisem uděluji MAS Pobeskydí, z. s., souhlas (pokud neuvedu při podpisu jinak) se zachycením podoby mé osoby pořízením podobizny, obrazového 
nebo zvukově-obrazového záznamu v průběhu akce a s následným bezplatným a časově i územně neomezeným použitím takové podobizny či záznamu. MAS 

Pobeskydí, z. s., je do odvolání tohoto souhlasu oprávněna takto pořízené podobizny a záznamy dále šířit a reprodukovat při prezentaci své činnosti a pro své 
propagační účely (internetové stránky, sociální sítě, informační a propagační materiály apod.). Prezenční listina a osobní údaje uvedené na prezenční listině 
budou zpracovávány, uchovávány a předávány na základě požadavků metodických pokynů ministerstva pro místní rozvoj a pravidel pro poskytnutí dotace 
řídicích orgánů a na základě požadavků občanského zákoníku a legislativy ČR a EU upravujících fungování místních akčních skupin. 

Zájmová 

skupina1 
Člen 

Zástupce člena 

Jméno, příjmení Kontakt 

Hlasování 

(pro – proti – zdržel se) 

Strategie 

Pobeskydí 2021+ 

Členství v 
BESKYDHOST 

Výběrová 
komise 

     

4. VDM 
ŠOV Třanovice, 

o.p.s. 

Ing. Vladimír Baginský 

ředitel 
vladimir_b@ceis.cz Pro Pro Pro 

     

4. VDM 

(veřejná) 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Leoše Janáčka 

Hukvaldy, příspěv- 

ková organizace 

Mgr. Alena Lévová 

ředitelka 
info@zshukvaldy.cz pro Pro pro 

     

4. VDM 

(veřejná) 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Těrlicko, příspěv-

ková organizace 

PaedDr. Vladimír 

Balajka 

ředitel 
reditel@skolaterlicko.cz Pro Pro pro 

     

4. VDM 

(veřejná) 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Dobratice, okres 

Frýdek-Místek, p,o. 

Mgr. Karla Peterková 

ředitelka 
zs.dobratice@post.cz Pro Pro Zdržel se 

     

mailto:vladimir_b@ceis.cz
mailto:info@zshukvaldy.cz
mailto:reditel@skolaterlicko.cz
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1 - Zájmové skupiny: 1. Podnikání a zaměstnanost (PZ); 2. Zemědělství a lesnictví (ZL); 3. Pomoc pro potřebné a sociální služby (PPS); 4. Vzdělávání, děti a 
mládež (VDM); 5. Pospolitost a kulturní dědictví (PKD); 6. Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území (ŽPIR) + vyznačení veřejného sektoru/sféry 

2 - Svým podpisem uděluji MAS Pobeskydí, z. s., souhlas (pokud neuvedu při podpisu jinak) se zachycením podoby mé osoby pořízením podobizny, obrazového 
nebo zvukově-obrazového záznamu v průběhu akce a s následným bezplatným a časově i územně neomezeným použitím takové podobizny či záznamu. MAS 

Pobeskydí, z. s., je do odvolání tohoto souhlasu oprávněna takto pořízené podobizny a záznamy dále šířit a reprodukovat při prezentaci své činnosti a pro své 
propagační účely (internetové stránky, sociální sítě, informační a propagační materiály apod.). Prezenční listina a osobní údaje uvedené na prezenční listině 
budou zpracovávány, uchovávány a předávány na základě požadavků metodických pokynů ministerstva pro místní rozvoj a pravidel pro poskytnutí dotace 
řídicích orgánů a na základě požadavků občanského zákoníku a legislativy ČR a EU upravujících fungování místních akčních skupin. 

Zájmová 

skupina1 
Člen 

Zástupce člena 

Jméno, příjmení Kontakt 

Hlasování 

(pro – proti – zdržel se) 

Strategie 

Pobeskydí 2021+ 

Členství v 
BESKYDHOST 

Výběrová 
komise 

4. VDM  
Etická výchova, o. 

p. s. 

Mgr. Hana Kachtíková 

 
kachtikova.h@seznam.cz Pro Pro pro 

     

4. VDM 

(veřejná) 

Základní škola a 
Mateřská škola 
s pol. vyuč.jaz. 
Żwirki i Wigury 

Mgr. Barbara Smugala 

ředitelka 
pspcierlicko@seznam.cz Pro Pro pro 

     

5. PKD JK Vělopolí, z.s. 

Ing. Lucie Latochová 

předsedkyně 
jkvelopoli@seznam.cz     

     

5. PKD 

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných 

hasičů Dolní 
Domaslavice 

Adriana Skotalová 

starostka 
arianasko@yahoo.com     

     

mailto:jkvelopoli@seznam.cz
mailto:arianasko@yahoo.com
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1 - Zájmové skupiny: 1. Podnikání a zaměstnanost (PZ); 2. Zemědělství a lesnictví (ZL); 3. Pomoc pro potřebné a sociální služby (PPS); 4. Vzdělávání, děti a 
mládež (VDM); 5. Pospolitost a kulturní dědictví (PKD); 6. Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území (ŽPIR) + vyznačení veřejného sektoru/sféry 

2 - Svým podpisem uděluji MAS Pobeskydí, z. s., souhlas (pokud neuvedu při podpisu jinak) se zachycením podoby mé osoby pořízením podobizny, obrazového 
nebo zvukově-obrazového záznamu v průběhu akce a s následným bezplatným a časově i územně neomezeným použitím takové podobizny či záznamu. MAS 

Pobeskydí, z. s., je do odvolání tohoto souhlasu oprávněna takto pořízené podobizny a záznamy dále šířit a reprodukovat při prezentaci své činnosti a pro své 
propagační účely (internetové stránky, sociální sítě, informační a propagační materiály apod.). Prezenční listina a osobní údaje uvedené na prezenční listině 
budou zpracovávány, uchovávány a předávány na základě požadavků metodických pokynů ministerstva pro místní rozvoj a pravidel pro poskytnutí dotace 
řídicích orgánů a na základě požadavků občanského zákoníku a legislativy ČR a EU upravujících fungování místních akčních skupin. 

Zájmová 

skupina1 
Člen 

Zástupce člena 

Jméno, příjmení Kontakt 

Hlasování 

(pro – proti – zdržel se) 

Strategie 

Pobeskydí 2021+ 

Členství v 
BESKYDHOST 

Výběrová 
komise 

5. PKD 

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných 

hasičů Lučina 

Leona Funioková 

starostka 
I.funiokova@seznam.cz     

     

5. PKD 

Tělovýchovná 
jednota Dobratice, 

z.s. 

Ing. Břetislav Bortlíček 

předseda 
bretislav.bortlicek@seznam.cz Pro Pro PRO 

     

5. PKD 

Tělovýchovná 
jednota Stará Ves 

nad Ondřejnicí, z.s. 

Radim Hyneček hynec3150@gmail.com     

     

5. PKD 

Tělovýchovná 
jednota 

Tošanovice z.s. 

Tomáš Bělík 
rbh@seznam.cz 

tomas.belik@okd.cz  
Pro Pro  Pro 

     

mailto:I.funiokova@seznam.cz
mailto:bretislav.bortlicek@seznam.cz
mailto:hynec3150@gmail.com
mailto:rbh@seznam.cz
mailto:tomas.belik@okd.cz
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1 - Zájmové skupiny: 1. Podnikání a zaměstnanost (PZ); 2. Zemědělství a lesnictví (ZL); 3. Pomoc pro potřebné a sociální služby (PPS); 4. Vzdělávání, děti a 
mládež (VDM); 5. Pospolitost a kulturní dědictví (PKD); 6. Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území (ŽPIR) + vyznačení veřejného sektoru/sféry 

2 - Svým podpisem uděluji MAS Pobeskydí, z. s., souhlas (pokud neuvedu při podpisu jinak) se zachycením podoby mé osoby pořízením podobizny, obrazového 
nebo zvukově-obrazového záznamu v průběhu akce a s následným bezplatným a časově i územně neomezeným použitím takové podobizny či záznamu. MAS 

Pobeskydí, z. s., je do odvolání tohoto souhlasu oprávněna takto pořízené podobizny a záznamy dále šířit a reprodukovat při prezentaci své činnosti a pro své 
propagační účely (internetové stránky, sociální sítě, informační a propagační materiály apod.). Prezenční listina a osobní údaje uvedené na prezenční listině 
budou zpracovávány, uchovávány a předávány na základě požadavků metodických pokynů ministerstva pro místní rozvoj a pravidel pro poskytnutí dotace 
řídicích orgánů a na základě požadavků občanského zákoníku a legislativy ČR a EU upravujících fungování místních akčních skupin. 

Zájmová 

skupina1 
Člen 

Zástupce člena 

Jméno, příjmení Kontakt 

Hlasování 

(pro – proti – zdržel se) 

Strategie 

Pobeskydí 2021+ 

Členství v 
BESKYDHOST 

Výběrová 
komise 

6. ŽPIR 

(veřejná) 

Mikroregion 

Žermanické a 
Těrlické přehrady 

Jindřich Feber starosta@obecalbrechtice.cz Pro Pro pro 

     

6. ŽPIR 
Myslivecký spolek 

Bruzovice, z. s. 

Přemysl Ondračka 

 

604 141 188 

paleniceprema@email.cz 
Pro Zdržel se Pro 

     

6. ŽPIR 

(veřejná) 

Sdružení měst a 
obcí povodí 

Ondřejnice 

Ing. Dalibor Dvořák Dalibor.Dvorak@seznam.cz Pro Pro Pro 

     

6. ŽPIR 

(veřejná) 
Sdružení obcí 

povodí Morávky 

Jiří Blahuta obec@raskovice.cz     

     

mailto:starosta@obecalbrechtice.cz
mailto:paleniceprema@email.cz
mailto:Dalibor.Dvorak@seznam.cz
mailto:obec@raskovice.cz
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1 - Zájmové skupiny: 1. Podnikání a zaměstnanost (PZ); 2. Zemědělství a lesnictví (ZL); 3. Pomoc pro potřebné a sociální služby (PPS); 4. Vzdělávání, děti a 
mládež (VDM); 5. Pospolitost a kulturní dědictví (PKD); 6. Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území (ŽPIR) + vyznačení veřejného sektoru/sféry 

2 - Svým podpisem uděluji MAS Pobeskydí, z. s., souhlas (pokud neuvedu při podpisu jinak) se zachycením podoby mé osoby pořízením podobizny, obrazového 
nebo zvukově-obrazového záznamu v průběhu akce a s následným bezplatným a časově i územně neomezeným použitím takové podobizny či záznamu. MAS 

Pobeskydí, z. s., je do odvolání tohoto souhlasu oprávněna takto pořízené podobizny a záznamy dále šířit a reprodukovat při prezentaci své činnosti a pro své 
propagační účely (internetové stránky, sociální sítě, informační a propagační materiály apod.). Prezenční listina a osobní údaje uvedené na prezenční listině 
budou zpracovávány, uchovávány a předávány na základě požadavků metodických pokynů ministerstva pro místní rozvoj a pravidel pro poskytnutí dotace 
řídicích orgánů a na základě požadavků občanského zákoníku a legislativy ČR a EU upravujících fungování místních akčních skupin. 

Zájmová 

skupina1 
Člen 

Zástupce člena 

Jméno, příjmení Kontakt 

Hlasování 

(pro – proti – zdržel se) 

Strategie 

Pobeskydí 2021+ 

Členství v 
BESKYDHOST 

Výběrová 
komise 

6. ŽPIR 

(veřejná) 
Sdružení obcí 

povodí Stonávky 

Ing. Petr Martiňák 

předseda 
    

     

6. ŽPIR 
(veřejná) 

Třanovice služby, 
o.p.s. 

Robin Bilan Bilan.ops@tranovice.org Pro Pro pro 

     

6. ŽPIR 
KČT, odbor 

Beskydy 

Martin Stiller 
ms.broumovak@seznam.cz 

604 6018 400 
   

     

 
 

mailto:Bilan.ops@tranovice.org
mailto:ms.broumovak@seznam.cz

