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Zápis z jednání Shromáždění partnerů 

Místní akční skupiny Horní Pomoraví 

 
 

ze dne 27. 1. 2016, Hanušovice 

přítomní dle prezenční listiny – viz. příloha č. 1 

1. Zahájení 

Ing. Renata Baslerová jako vedoucí zaměstnanec pro přípravu a implementaci Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje (SCLLD) z pověření předsedy Programového výboru Ing. Přemysla Čecha 

zahájila jednání v 15:10 hod. a seznámila přítomné s návrhem programu: 

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu jednání Shromáždění partnerů 

4. Přistoupení nových členů - schválení partnerských smluv 

5. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místí akční skupiny Horní Pomoraví 

- Představení 

- Schválení 

6. Volba členů výběrové komise 

7. Diskuse, různé 

Ověření usnášeníschopnosti v rámci místního partnerství – zastoupení v sektorech; 

zastoupení v zájmových skupinách 

 

Počet přítomných na jednání 52 partnerů z celkového počtu partnerů MAS Horní Pomoraví 78 osob.  

Zastoupení přítomných v sektorech a zastoupení partnerů dle zájmových skupin je uvedené v tabulce 

č. 1  

 

Tabulka č.1: Zastoupení partnerů 1 

Sektor Absolutní 
vyjádření 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
Hlasovacích 

práv 

Počet 
hlasovacích práv 

- Relativní 
vyjádření 

Veřejný 34 43,59 % 21 40,38 % 

Soukromý 44 56,41% 31 59,62% 

Celkem 78  52  
 

Zájmové skupiny  

1. Životní prostředí 15 19,23% 13 25,00% 

2. Podnikání a regionální produkce 3 3,85% 1 1,92% 

3. Komunitní život 24 30,77% 15 28,85% 

4. Regionální identita 5 6,41% 5 9,62% 
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5. Rozvoj obcí 31 39,74% 18 34,62% 

 

Shromáždění partnerů je tedy usnášeníschopné, bez nutnosti přepočtu hlasů. 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

 

Navrženy byly: 

Zapisovatelka:  Ing. Anna Bartošová 

Ověřovatelé:  Dana Hošková, Mgr. Alena Vokurková 

 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

52 --- --- 

 

Shromáždění partnerů schvaluje zapisovatelku jednání Ing. Annu Bartošovou a ověřovatelky zápisu 

paní Danu Hoškovou a Mgr. Alenu Vokurkovou 

 

3. Schválení programu jednání Shromáždění partnerů 

 

Program jednání Shromáždění partnerů byl oproti původnímu návrhu doplněn o bod 6 Volba člena 

Programového výboru, vzhledem ke skutečnosti, že v době od rozeslání pozvánek na jednání 

s programem do doby konání jednání přišla na kancelář MAS žádost o odstoupení člena 

Programového výboru, zástupce za SI klub St. M.pod Sněžníkem Bc. Jaroslava Mrázka. 

 

Návrh doplněného programu: 

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu jednání Shromáždění partnerů 

4. Přistoupení nových členů - schválení partnerských smluv 

5. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místí akční skupiny Horní Pomoraví 

- Představení 

- Schválení 

6. Volba člena Programového výboru 

7. Volba členů výběrové komise 

8. Diskuse, různé 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

52 --- --- 

Shromáždění partnerů schvaluje program jednání Shromáždění partnerů dle předloženého návrhu 

4. Přistoupení nových členů - schválení partnerských smluv 

 

Zájem stát se partnerem místního partnerství MAS Horní Pomoraví projevil nový člen 
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ZÁBŘEŽSKÁ LESNÍ s.r.o. 

Lukavice 115, 789 01  Zábřeh 

IČ: 451 93 185 

Zastoupená BC. Čeňkem Lachem 

Kontaktní osobou pro společnost je Ing. Petr Zajíček, tel.: 724 616 442; zajicek@leszabr.cz 

Společnost se zabývá těžební a pěstební činností již od roku 1992, a případě přijetí by patřila do 

zájmové skupiny místního partnerství č. 1 Životní prostředí. 

 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

52 --- --- 

Shromáždění partnerů schvaluje Zábřežskou lesní s.r.o. jako partnera Místní akční skupiny Horní 

Pomoraví.  

 

Nově příchozí: zástupce FC Dubicko p. Langer  (v 15:24 hod.) – přepočítání zastoupení partnerů 

 

Počet přítomných na jednání 53 partnerů z celkového počtu partnerů MAS Horní Pomoraví 78 osob.  

Zastoupení přítomných v sektorech a zastoupení partnerů dle zájmových skupin je uvedené v tabulce 

č. 2  

 

Tabulka č.2: Zastoupení partnerů 2 

Sektor Absolutní 
vyjádření 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
Hlasovacích 

práv 

Počet 
hlasovacích práv 

- Relativní 
vyjádření 

Veřejný 34 43,59 % 21 39,62 % 

Soukromý 44 56,41% 32 60,38% 

Celkem 78  53  
 

Zájmové skupiny  

1 - Životní prostředí 15 19,23% 13 24,53% 

2 - Podnikání a regionální produkce 3 3,85% 1 1,89% 

3 - Komunitní život 24 30,77% 16 30,19% 

4 - Regionální identita 5 6,41% 5 9,43% 

5 - Rozvoj obcí 31 39,74% 18 33,96% 

 

Shromáždění partnerů je nadále usnášeníschopné, bez nutnosti přepočtu hlasů. 

5. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místí akční skupiny Horní 

Pomoraví 

- Představení 

- Schválení 

Mgr. Karel Hošek představil Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS (SCLLD MAS) 

mailto:zajicek@leszabr.cz
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Partnerům byli zpřístupněny odkazy na úplné znění aktuální verze strategie na základě emailového 

odkazu rozeslaného ve čtvrtek 21. 1. 2016. 

 

Přehled jednání k programovým rámcům a jejich nastavení v rámci SCLLD 

4. 11. 2015 Hanušovice – Shromáždění partnerů – informace o finalizaci SCLLD, představení 

analytické a strategické části dokumentu, představení programových rámců 

2. 12. 2015 Hanušovice – OPZ setkání v rámci oblasti sociální  

12. 1. 2016 Ruda nad Moravou – PRV, setkání partnerů MAS k Programu rozvoje venkova 

13. 1. 2016 Zábřeh – IROP setkání ředitelů v rámci oblasti vzdělávání 

14. 1. 2016 Zábřeh – IROP setkání partnerů– doprava, krizové řízení, oblast sociální a oblast školství 

18. 1. 2016 Zábřeh – OPZ celé, IRIP setkání v rámci oblasti zázemí pro sociální inkluzi, zázemí pro 

sociální podnikání 

 

25.1.2016 jednání Programového výboru – došlo k úpravě návrhu  alokace vycházejících z analýzy 

území, absorpční kapacity a setkání v rámci programových rámců pro programový rámec IROP a PRV 

v rámci SCLLD v následující podobě 

 

Na jednání byly podrobně představeny především programové rámce SCLLD. 

 

Integrovaný regionální operační program (IROP) 

 

Tabulka č.3: IROP Přehled opatření 

Opatření Celková alokace na IROP:  66 mil. Kč na 6 let (do roku 2022) 

Doprava Bezpečnost dopravy – chodníky, přechody, zpomalovací dopravní 
prvky 
Dopravní terminály – autobusové zastávky, parkoviště 
Parkovací místa u nádraží a zastávek 

Jednotky požární 
ochrany 

Garážové prostory 
Elektrocentrály 
Technika a prostředky (evakuační vozidlo) 

Zázemí pro sociální 
inkluzi 

Komunitní centra 
Zázemí pro sociální služby 

Zázemí pro sociální 
podnikání 

Vznik a rozvoj sociálních podniků 

Školství Modernizace učeben 
Zařízení pro děti do 3 let 

 

 

Tabulka č.4: IROP Alokované finance na opatření 

Opatření 
Veřejné 

projednávání 
Absorpční 
kapacita 

Programový 
výbor 

Návrh 
alokace         

(v mil. Kč) 

Doprava 24% 34% 32% 21 

Jednotky požární 
ochrany 31% 8% 9% 6 
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Zázemí pro sociální 
inkluzi 14% 17% 14% 9 

Zázemí pro sociální 
podnikání 9% 4% 7% 5 

Školství 22% 37% 38% 25 

 

 

Diskuse k programovému rámci IROP: 

Připomínka: Úprava pracovního názvu „Dobrovolní hasiči“ – upravit název Jednotky požární ochrany 

(původní název je vzhledem k zaměření opatření matoucí) 

Dotaz:  proč došlo k tak rasantní úpravě procent v opatření JPO ve srovnání požadavků z  veřejného 

projednání 31% a následného doporučení programového výboru 9 %?  

Odpověď: kromě požadavků z veřejného projednávání, kde byli ve velké míře zastoupeni starostové a 

hasiči, byla důležitým podkladem k určení výše alokace i data z analýzy území, zásadní pro snížení 

alokace byla skutečná absorpční kapacita opatření JPO, kde je pouze 11 možných žadatelů v území 

MAS.. Je nutné se na alokace dívat z hlediska potřeb všech subjektů v území a strategie je především 

nástrojem pro rozvoj regionu. 

Doplnění z pléna: je důležitá i míra připravenosti projektů. Obava, že JPO jsou žadateli poprvé a lze 

tedy očekávat, že nebudou dostatečně připraveni. Současný návrh alokace je tedy zodpovědně 

nastavený.  

Doplnění ze strany prezentujících: V rámci střednědobého hodnocení se bude prokazovat skutečné 

čerpání, tedy počet proplacených dotací již 31. 12. 2018. 

Pro zvýšení schopnosti MAS toto naplnit předpokládáme, že první výzvy budou na větší peníze – 

např. 1/3 všech peněz, abychom byli schopní v polovině období prokázat čerpání – toto bude 

projednáváno na Programovém výboru v době přípravy prvních výzev. 

 

Hlasování ke schválení programového rámce IROP dle předloženého návrhu 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

53 --- --- 

 

Shromáždění partnerů schvaluje programový rámec IROP dle předloženého návrhu 

 

Program rozvoje venkova (PRV) 

V úvodu této části byl partnerům představen přístup řídícího orgánu k programu, kdy především 

kladou důraz na tvorbu pracovních míst (5,4 mil., Kč = 1 pracovní místo), tzn. MAS Horní Pomoraví 

musí v rámci PRV vytvořit 8 pracovních míst. Doba udržitelnosti pracovních míst je u malých a 

středních podniků 3 roky (velké podniky – 5 let).  

Programový výbor na jednání 25. 1. 2016 odsouhlasil následující návrh podporovaných opatření/fichí 

a rozvržení alokace v rámci PRV 

 

Tabulka č. 5: PRV Přehled opatření 

Fiche Celková alokace na PRV:  36 mil. Kč na 6 let (do roku 2022) 

Zemědělská Investice v živočišné a rostlinné výrobě, investice do zemědělských 
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prvovýroba staveb a technologií, mobilní stroje 

Potravinářství Investice do zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na 
trh – výstavba a rekonstrukce budov, pořízení strojů, nástrojů a 
zařízení pro zpracování, finální úpravu, balení, značení výrobků 

Rozvoj 
nezemědělského 
podnikání 

Investice do vybraných nezemědělských činností – např. průmysl, 
stavebnictví, služby, ubytování (jen agroturistika) atd. 

Lesnictví Pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních 
pozemcích, výstavba či modernizace dřevozpracujících provozoven, 
vč. technologického vybavení 

Relax v lese Posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a 
rekonstrukce stezek pro turisty, odpočívky, přístřešky, lávky atd. 

 

 

Tabulka č. 6: PRV Alokované finance na opatření 

Fiche 

Veřejné 
projednávání 

Absorpční 
kapacita 

Pracovní 
místa 

Programový 
výbor 

Návrh 
alokace (v 

mil. Kč) 

Zemědělská 
prvovýroba 25% 25% 0 22% 8 

Potravinářství 13% 10% 1 16% 6 

Rozvoj 
nezemědělského 
podnikání 32% 41% 6 42% 15 

Lesnictví 17% 11% 1 13% 4,5 

Relax v lese 13% 13% 0 7% 2,5 

 

Diskuse k programovému rámci PRV: 

Dotaz z pléna: Upozornění na úpravu procent v rámci tabulek – přepočítat !!! 

Odpověď: K nepřesnostem došlo zaokrouhlováním na celá procenta – procenta byla upravena, 

v zápise jsou uvedena již opravená data, součet procentuálního vyjádření za všechna opatření se 

rovná 100%. 

Dotaz na spoluúčast v rámci žádostí jednotlivých subjektů 

Odpověď: rozdílné u zemědělských podnikatelů (40, 50, 60%), nezemědělské podnikání, lesnictví 

(45%), neproduktivní investice v lesích – předpoklad, že žadatelé budou neziskové organizace a obce 

(dotace až 90%). Pravidla pro výzvy MAS však ještě nejsou k dispozici, tzn. může to být řídícím 

orgánem ještě změněno. 

Dotaz: je v lesnictví omezení žadatele vyplývající podle hektarů, který vlastní?  

Odpověď: Ano, ale nejsou známi přesné podmínky 

 

Dotaz: je možné, aby žadatel- podnikatel žádal i na mzdové náklady zaměstnaných osob?  
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Odpověď: V rámci představených programových rámců Ne…snad bude možné kombinovat 

s podporami z úřadů práce, případně projektů v rámci ESF, předpokládáme to. Pravidla zatím 

nemáme k dispozici. 

 

Dotaz: je pracovní místo vázané na konkrétního člověka?  

Odpověď: Ne jedná se o vázanost pracovního místa, je možné obsadit to pracovní místo postupně 

různými lidmi. 

 

Hlasování ke schválení programového rámce PRV dle předloženého návrhu 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

53 --- --- 

 

Shromáždění partnerů schvaluje programový rámec PRV dle předloženého návrhu 

 

 

Operační program Zaměstnanost  (OP Z) 

K nastavení programového rámce proběhla 2 jednání v průběhu ledna 2016 

OP Z bude pouze na měkké aktivity – mzdy, služby apod.;  

Přehled opatření 

Tabulka č.7: OP Z Přehled opatření 

Opatření  Celková alokace na OP Z:  15 mil. Kč na 6 let (do roku 2022) 

Sociální inkluze Činnosti dle zákona 108/2006 o sociálních službách (síť SS OK) 
Komunitní centra se sociálním pracovníkem 
Činnosti vedoucí k sociální inkluzi (prevence kriminality) 

Sociální podnikání Vznik či rozšíření sociálního podniku 
Uznatelné náklady: platy, malé investice, vzdělávání a marketing 

Prorodinná opatření Rozšíření družiny (kapacita/délka) 
Dětské skupiny (např. firemní) 
Chůvy / Nepobytové tábory aj. 

Nebude využito opatření Zaměstnanosti – křížení s činnostmi Úřadu práce ČR 

 

Programový výbor na jednání 25. 1. 2016 odsouhlasil následující návrh rozvržení alokace v rámci PRV 

Tabulka č. 8:  OP Z  Alokované finance na opatření 

 
Opatření 

1. veřejné 
projednávání 

2. veřejné 
projednávání 

Absorpční 
kapacita 

Programový 
výbor 

Návrh alokace 
(v mil. Kč) 

Sociální inkluze 45% 29% 36% 40% 6 
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Sociální podnikání 30% 45% 17% 34% 5 

Prorodinná opatření 25% 26% 47% 26% 4 

 

Nově příchozí: zástupce obce Kopřivná  - starostka Jana Gerešová (v 16:12 hod.) – přepočítání 

zastoupení partnerů 

 

Počet přítomných na jednání 54 partnerů z celkového počtu partnerů MAS Horní Pomoraví 78 osob.  

Aktualizované zastoupení přítomných v sektorech a zastoupení partnerů dle zájmových skupin je 

uvedené v tabulce č. 3  

 

Tabulka č. 9: Zastoupení partnerů 3 

Sektor Absolutní 
vyjádření 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
Hlasovacích 

práv 

Počet 
hlasovacích práv 

- Relativní 
vyjádření 

Veřejný 34 43,59 % 22 40,74 % 

Soukromý 44 56,41 % 32 59,26 % 

Celkem 78  54  
 

Zájmové skupiny  

1 - Životní prostředí 15 19,23% 13 24,07% 

2 - Podnikání a regionální produkce 3 3,85% 1 1,85% 

3 - Komunitní život 24 30,77% 16 29,63% 

4 - Regionální identita 5 6,41% 5 9,26% 

5 - Rozvoj obcí 31 39,74% 19 35,19% 

 

Shromáždění partnerů je nadále usnášeníschopné, bez nutnosti přepočtu hlasů. 

 

Diskuse k programovému rámci OP Z: 

Do diskuse k tématu se nikdo nepřihlásil 

 

Hlasování ke schválení programového rámce OP Z dle předloženého návrhu 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

54 --- --- 

 

Shromáždění partnerů schvaluje programový rámec OP Z dle předloženého návrhu 

 

Mgr. Karel Hošek představil přítomným harmonogram jednání ke schvalování SCLLD. Předpoklad 

vyhlášení výzev MAS Horní Pomoraví  SRPEN/ZÁŘÍ 2016. 
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Shromáždění partnerů přistoupilo k hlasování o dokumentu strategie SCLLD MAS Horní Pomoraví 

jako celku. 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místí akční skupiny Horní Pomoraví vznikla na 

základě 25 veřejných projednání v letech 2013 až 2015. Pracovní verze strategie byla představena: 

1) na shromáždění partnerů 20. 1. 2015 v Bohdíkově (hl. témata analytická a strategická část) 

2) na shromáždění partnerů 4. 11. 2015 v Hanušovicích (hl. témata strategická a imple. část) 

3) rozeslán emailem všem partnerům ve čtvrtek 21. 1. 2016 k pročtení – příprava na projednání 

na Shromáždění partnerů (kompletní dokument) 

4) na Shromáždění partnerů 27. 1. 2016 

Hlasování ke schválení znění SCLLD MAS Horní Pomoraví 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

54 --- --- 

 

Shromáždění partnerů schvaluje znění SCLLD MAS Horní Pomoraví dle předloženého návrhu. 

 

6. Volba člena Programového výboru 

 

Kancelář obdržela rezignaci pana Bc. Jaroslava Mrázka za SKI Klub Staré Město pod Sněžníkem 

v Programovém výboru místního partnerství MAS Horní Pomoraví. V rámci Programového výboru 

tedy chybí aktuálně jeden člen – nově byla navržena zástupkyně Charity Zábřeh paní Hrubá. Je 

koordinátorkou sociálních služeb, je zaměstnaná v Charitě 6 let, má zkušenosti s registrací sociálních 

služeb – disponuje odborností v oblasti sociálních služeb a sociální inkluze. Paní Hrubá byla 

doporučena i z pohledu osobnostních vlastností – jako nestranná osoba. 

Funkční období paní Hrubé bude 2 roky (2016 -2017). 

 

Hlasování ke schválení člena Programového výboru 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

53 --- 1 

 

Shromáždění partnerů schvaluje Paní Hrubou jako člena Programového výboru MAS Horní 

Pomoraví na dvouleté funkční období. 

 

7. Volba členů výběrové komise 

 

Výběrová komise MAS se volí vždy na jeden rok.  

Původní výběrová komise byla devítičlenná. Nově byly oslovovány další subjekty, které poslali své 

nominace. Celkový počet členů výběrové komise předložený ke schválení – 28 osob. Vzhledem ke 

skutečnosti, že se budou hodnotit projekty z různých tematických oblastí, budou oslovováni v rámci 

výzev vždy ti hodnotitelé, kteří uvedli do nominace odbornost v daném tématu. 
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Tabulka č. 10: Návrh nominovaných dle tematických oblastí 

jméno zájmová skupina odbornost 

Alena Vokurková 3. Komunitní život  vzdělávání, komunitní život, rozvoj obcí 

Alena Windová 4. Regionální identita 
zemědělství, potravinářství, lesnictví, podnikání, 

komunitní život 

Božena Sojáková 3. Komunitní život  
školství, sociální služby, rozvoj obcí, zaměstnanost 

a sociální podnikání 

Eva Pospíchalová 3. Komunitní život  sociální služby, sociální podnikání, zaměstnanost 

Hana Pospíšilová 2. Podnikání a reg. prod. vzdělávání, školství, zaměstnanost, podnikatelé 

Iva Kleinová 3. Komunitní život  komunitní život, rozvoj obcí 

Jan Kunčar 5. Rozvoj obcí 
rozvoj obcí, komunitní život, podnikaní, 

zaměstnanost, doprava, krizové řízení 

Jana Hrubanová 4. Regionální identita podnikání, komunitní život 

Jana Kapplová 3. Komunitní život  sociální služby, sociální podnikání 

Jana Kratochvílová 3. Komunitní život  vzdělávání, školství 

Josef Najman 5. Rozvoj obcí 
zemědělství, potravinářství, lesnictví, podnikání, 

rozvoj obcí 

Josef Přibyl 2. Podnikání a reg. prod. zemědělství, potravinářství, lesnictví, podnikání 

Josef Sobotík 5. Rozvoj obcí 
rozvoj obcí, komunitní život, podnikaní, 

zaměstnanost, doprava, krizové řízení 

Libor Diviš 1. Životní prostředí zemědělství, potravinářství, lesnictví, podnikání 

Lukáš Drlík 4. Regionální identita  zemědělství, potravinářství, lesnictví, podnikání 

Marie Effenberger 

Rychlá 
3. Komunitní život  vzdělávání, školství 

Marie Krausová 3. Komunitní život  vzdělávání, školství 

Marie Vychopeňová 3. Komunitní život  
školství, sociální služby, zaměstnanost a sociální 

podnikání 

Martin Paclík 3. Komunitní život  vzdělávání, školství 

Milan Langer 3. Komunitní život  podnikání, rozvoj obcí, komunitní život 

Miloš Spurný 1. Životní prostředí zemědělství, potravinářství, lesnictví, podnikání 

Oldřich Tanert 1. Životní prostředí 
rozvoj obcí, komunitní život, podnikaní, 

zaměstnanost, doprava, krizové řízení 

Petr Janků 3. Komunitní život  komunitní život, rozvoj obcí 

Petr Jorda 3. Komunitní život  vzdělávání, školství 

Petr Trávníček 1. Životní prostředí podnikání, zemědělství, potravinářství 

Slavěna Karkošková 3. Komunitní život  sociální služby, sociální podnikání 

Vít Komárek 2. Podnikání a reg. prod. podnikání, komunitní život 

Vladimír Zika 2. Podnikání a reg. prod. podnikání 

Zdeněk Axmann 5. Rozvoj obcí 
rozvoj obcí, komunitní život, podnikaní, 

zaměstnanost, doprava, krizové řízení 
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Hlasování ke schválení členů Výběrové komise 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

54 --- --- 

 

Shromáždění partnerů schvaluje úplný výčet členů Výběrové komise MAS Horní Pomoraví pro rok 

2016 dle předloženého návrhu 

 

8. Diskuse, různé 

 

- Výzva zástupců kanceláře MAS, aby potenciální žadatelé připravovali své projektové záměry – 

v prvních letech implementace strategie bude kladen zásadní důraz na připravenost projektů, 

především stavebních, abychom byli schopni ve střednědobém hodnocení prokázat řádné 

čerpání dle nastavených plánů 

- MAS se bude snažit mimo výše zmíněné rámce podporovat projekty také neziskových organizací, 

které jsou nedílnou součástí partnerství, a to v rámci pomoci přípravy projektů dotovaných 

Olomouckým krajem, případně zprostředkování spolupráce Česko-Polsko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 27.1.2016    

Ing. Anna Bartošová    …………………………………………….. 

 

 

 

 

Ověřila: 

Dana Hošková     …………………………………………….. 

 

 

 

 

Ověřila: 

Mgr. Alena Vokurková    …………………………………………….. 

 

    

 

 


