
 

 
 

1. 

 

Z Á P I S  

z rozhodnutí programového výboru MAS Pobeskydí, z. s., 

které se uskutečnilo 10. – 13. 11. 2017 

Předmět rozhodnutí 

Schválení následujícího: 

• dokumentu „Memoranda o spolupráci při naplňování Místního akčního plánu vzdělávání ve 

správním obvodu ORP Frýdek-Místek“ a  

• rozhodnutí „prodloužit výzvu „1. výzva MAS Pobeskydí – OPŽP – Prevence invazních druhů 

(I.), číslo 001/05_17_087/CLLD_15_01_228 a požádat o prodloužení této výzvy na řídicím 

orgánu OPŽP.“ 

Výzva je prodloužena do 28. 2. 2018 a změna výzvy je platná od 29. 11. 2017. 

Rozhodnutí o tomto způsobu rozhodování schváleno předseda programového výboru dne 10. 11. 
2017. 

Toto rozhodnutí mimo zasedání probíhalo od 10. 11. 2017 do 13. 11. 2017, 13 hod. 

Přijato bylo rozhodnutí od 5 členů programového výboru. Rozhodnutí mimo zasedání je platné. 

Výsledek rozhodnutí 

Výzva k rozhodnutí byla všem členům programového výboru rozeslána 10. 11. 2017 emailem: 

- Sdružení obcí povodí Morávky, Jiří Blahuta, obec@raskovice.cz 

- LUSTON, o.p.s., Ing. Jaroslav Votýpka, luston@seznam.cz 

- JK Vělopolí, z.s., Ing. Lucie Latochová latochova@vodotop.com  

- ŠOV Třanovice, o.p.s., Ing. Vladimír Baginský, vladimír_b@ceis.cz 

- Farma Krásná s. r. o., Alena Krhutová, farmakrasna@seznam.cz 

Zúčastnili se (odpověděli na výzvu) 5 členů programového výboru a to: 

- LUSTON, o.p.s., Ing. Jaroslav Votýpka, luston@seznam.cz (emailem 10. 11. 2017) 

- Sdružení obcí povodí Morávky, Jiří Blahuta, obec@raskovice.cz (písemně z 10. 11., dor. 13. 

11.) 

- ŠOV Třanovice, o.p.s., Ing. Vladimír Baginský, vladimír_b@ceis.cz (emailem 10. 11. 2017) 

- JK Vělopolí, z.s., Ing. Lucie Latochová latochova@vodotop.com (emailem 12. 11. 2017) 

- Farma Krásná s. r. o., Alena Krhutová, farmakrasna@seznam.cz (emailem 13. 11. 2017) 

Všichni členové programového výboru, kteří se rozhodnutí zúčastnili, vyjádřili souhlas s předmětem 

rozhodnutí. 

Programový výbor schválil: 

• dokument „Memorandum o spolupráci při naplňování Místního akčního plánu vzdělávání ve 

správním obvodu ORP Frýdek-Místek“ a  
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Zápis z rozhodnutí mimo zasedání programového výboru 10 .-13. 11.. 2017 

 

 

 
 

2. 

• rozhodnutí „prodloužit výzvu „1. výzva MAS Pobeskydí – OPŽP – Prevence invazních druhů 

(I.), číslo 001/05_17_087/CLLD_15_01_228 a požádat o prodloužení této výzvy na řídicím 

orgánu OPŽP.“ 

Výzva je prodloužena do 28. 2. 2018 a změna výzvy je platná od 29. 11. 2017. 

 

Přílohy (v tištěné podobě): Výzva k rozhodnutí, Doložení rozeslání výzvy, Rozhodnutí a hlasování 

členů. 

 

Zapsala: 13. 11. 2017 Ing. Krystyna Nováková 

 

Zápis schválil: Ing. Jaroslav Votýpka 


