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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK 

Zápis 

 

 

Akce:   písemné projednávání řídicího výboru 

Termín konání: pondělí 25. července až pátek 5. srpna 2022 

Místo konání: -- 

ÚVOD 

Písemné projednávání řídicího výboru (dále jen „ŘV“) proběhlo za účelem: 

• projednání a schválení seznamu investičních priorit, 
• projednání a schválení strategického rámce priorit do roku 2025. 

Členové ŘV byli osloveni e-mailem (viz příloha) a následně hlasovali prostřednictvím elektronického dotazníku vy-
tvořeného na platformě Google. Součástí výzvy k písemnému projednávání byly informace pro rozhodování (viz 
příloha). Do písemného projednávání se v termínu zapojilo čtrnáct členů ŘV. 

SEZNAM INVESTIČNÍCH PRIORIT 

Návrh seznamu investičních priorit (verze 2022/07) byl zaslán ŘV společně s výzvou k písemnému projednávání (viz 
příloha). K tomuto bodu nebyly zaznamenány žádné připomínky, komentáře ani doporučení ze strany členů ŘV. 

Usnesení č. 1: Řídicí výbor schvaluje seznam investičních priorit (verzi 2022/07) v navrženém znění. 

Výsledek hlasování: 

• Pro: 14 

• Proti: 0 
• Zdržel(a) se hlasování: 0 

Usnesení bylo přijato. 
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STRATEGICKÝ RÁMEC PRIORIT DO ROKU 2025 

Návrh strategického rámce priorit do roku 2025 (verze 2022/07) byl zaslán ŘV společně s výzvou k písemnému 
projednávání (viz příloha). K tomuto bodu nebyly zaznamenány žádné připomínky, komentáře ani doporučení 
ze strany členů ŘV. 

Usnesení č. 2: Řídicí výbor schvaluje strategický rámec priorit do roku 2025 (verzi 2022/07) v navr-
ženém znění. 

Výsledek hlasování: 

• Pro: 14 
• Proti: 0 
• Zdržel(a) se hlasování: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Zapsal: David W. Novák 

Ověřil: Jaroslav Votýpka 

PŘÍLOHY 

Výzva k písemnému projednávání 



1

David W. Novák

Od: David W. Novák <novak@pobeskydi.cz>
Odesláno: pondělí 25. července 2022 10:59
Komu: David W. Novák
Předmět: MAP - Výzva k písemnému projednávání

Důležitost: Vysoká

Vážené dámy, vážení pánové, 
členky a členové řídicího výboru projektu Místní akční plán Frýdek‐Místek III, 
vzhledem k blížícím se výzvám k předkládání žádostí o dotace na projekty ve vzdělávání a výchově se na Vás obracím 
s prosbou o schválení aktualizovaných dokumentů, které tyto projekty nezbytně potřebují k doložení souladu s 
místním akčním plánem: 
‐ seznamu investičních priorit (verze 2022/07; návrh visí zde), 
‐ strategického rámce priorit (verze 2022/07; návrh visí zde), jehož je seznam přílohou. 
Prosím o hlasování či připomínky, komentáře a doporučení do 5. srpna 2022, a to prostřednictvím hlasovacího 
formuláře, který visí zde. 
Budete‐li mít k proceduře nebo k jednotlivým dokumentům dotazy, volejte. 
Děkuji a přeji krásný letní den! 
David W. Novák 
 
 

 
RNDr. David W. Novák, Ph.D. 
MAS Pobeskydí, z. s. 
Místní akční plán Frýdek‐Místek 
apoštol muzea vidlí 
Třanovice č. p. 1 
CZECHIA 
e‐mail: novak@pobeskydi.cz 
phone: +420 732 123 903 
skype: davidwnovak 
web: http://www.pobeskydi.cz/map‐frydek‐mistek/ 
Facebook: https://www.facebook.com/MAP.FM.II/ 
Photogallery: https://www.zonerama.com/mapfm 
 

 

 
 


