Zápis z jednání Výběrové komise
Místní akční skupiny Horní Pomoraví
Datum konání: od 15:30 dne 5. 3. 2019
Místo konání: komunitní centrum Sudkov, Sudkov 265, budova mateřské školy
Účastníci: dle prezenční listiny (příloha č. 1 zápisu)
Program jednání:
1. Zahájení, prezence
2. Volba předsedy/předsedkyně výběrové komise a ověřovatelů zápisu
3. Seznámení členů VK s pravidly PRV, proškolení o způsobu hodnocení žádostí
4. Představení projektů PRV
5. Kontrola střetu zájmu členů výběrové komise – podpis etického kodexu PRV
6. Předání žádostí o podporu předložených do 3. výzvy MAS pro PRV
7. Představení předložených žádostí o podporu do 3. výzvy MAS pro PRV
8. Představení předložených žádostí ve 12. výzvě MAS pro IROP (hasiči)
9. Hodnocení a schválení hodnotících listů žádostí ve 12. výzvě MAS pro IROP
10. Představení předložených žádostí ve 13. výzvě MAS pro IROP (sociální služby a KC)
11. Hodnocení a schválení hodnotících listů žádostí ve 13. výzvě MAS pro IROP
12. Představení předložených žádostí ve 16. výzvě MAS pro IROP (sociální podnikání)
13. Hodnocení a schválení hodnotícího listu žádosti ve 16. výzvě MAS pro IROP

1. Zahájení, prezence
Karel Hošek na základě prezenční listiny (příloha č. 1 zápisu) ověřila usnášeníschopnost a zastoupení
zájmových skupin a sektorů, s výsledkem, že jednání výběrové komise je usnášeníschopné a v souladu
s pravidly standardizace MAS bez přepočtení hlasů zástupců veřejného sektoru.
Zastoupení sektorů a zájmových skupin na jednání VK
Sektor

Počet osob

Veřejný
Soukromý
Celkem

4
5
9

Relativní
vyjádření
44 %
55 %

Počet
hlas. práv
----

33 %
0%
33 %
0%
33 %

------

Relativní
vyjádření
---

Zájmové skupiny
1. Životní prostředí
2. Podnikání a regionální produkce
3. Komunitní život
4. Regionální identita
5. Rozvoj obcí

3
0
3
0
3

------

Bylo přítomno 9 z 10 členů výběrové komise, proto jednání bylo usnášeníschopné. Veřejný sektor
neměl většinu. Žádná ze zájmových skupin na jednání neměla většinu, proto nemuselo dojít k přepočtu
hlasů.
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2. Volba předsedy/předsedkyně výběrové komise
Na základě diskuse došlo ke konsenzu na nominaci Oldřicha Tanerta na předsedu komise, který tuto
funkci vykonává již druhé funkční období.
Volba předsedy výběrové komise s funkčním obdobím do 6. března 2020
Navržen byl: Oldřich Tanert
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
8
0
1
Výběrová komise schvaluje do funkce předsedy výběrové komise Oldřicha Tanerta.
Na základě diskuse došlo ke konsenzu na nominaci ověřovatelky zápisů – Alena Vorkuková. Ověřovatel
zápisu je nová funkce dle Interních postupů MAS pro IROP.
Volba ověřovatele zápisu výběrové komise s funkčním obdobím do 6. března 2020
Navržen byl: Alena Vokruková
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
8
0
1
Výběrová komise schvaluje do funkce ověřovatelky zápis výběrové komise Alenu Vokurkovou.
Jelikož předseda komise bude při dnešní jednání muset opustit jednací sál z důvodu potenciálního
střetu zájmu, tak požádal Zdeňka Axmanna o zastoupení jeho funkce v době jeho nepřítomnosti.
Volba pověřeného člena výběrové komise
Navržen byl: Zdeněk Axman
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
8
0
1
Výběrová komise schvaluje Zdeněka Axmanna jako pověřeného člena výběrové komise

3. Seznámení členů výběrové komise s pravidly PRV, proškolení o způsobu hodnocení
žádostí
Členové výběrové komise byli seznámeni s pravidly PRV pro výzvu č. 3 MAS Horní Pomoraví pro PRV a
Interními postupy pro PRV. Členům byl představen formulář žádosti o dotaci, byli seznámeni
s obsahem vyhlášených fichí a jednotlivými preferenčními (hodnotícími) kritérii.
Dále byli proškoleni ve způsobu a postupu hodnocení projektů PRV – byly jim představeny hodnotící
tabulky a byli seznámeni se způsobem kontroly bodů za jednotlivá, žadatelem udělená, preferenční
kritéria. Nepřítomná členka výběrové komise z důvodu nemoci bude proškolena osobně při předání
podkladů.

4. Představení projektů PRV
Renata Baslerová poté představila všechny přijaté projekty ve třetí výzvě PRV. Bylo předloženo celkem
28 projektů pouze ve třech z čtyř vyhlášených fichí. V rámci AK administrativní kontroly a kontroly
přijatelnosti nebyla ukončena administrace žádosti. 28 projektů, které splnily administrativní kontrolu
a kontrolu přijatelnosti jsou předloženy výběrové komisi k hodnocení.
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Členové výběrové komise byli upozorněni, ať zváží, jestli nejsou s níže uvedenými žadateli ve střetu
zájmů, či se nepodíleli na tvorbě níže uvedených projektů (viz text etického kodexu).
Projekty předložené k hodnocení v rámci 3. výzvy PRV:
číslo
Č.
Název žadatele
Název projektu
projektu

Místo realizace
NUTS 5

Fiche 2 - Potravinářství
Klimeš Josef
Zemědělská
společnost Jedlí, a.s.

V3-F2-01

Nové stroje pro řeznictví a uzenářství

Bušín

V3-F2-02

Mlékárna Jedlí

Jedlí

3.

Lyopotraviny s.r.o.

V3-F2-03

Rozšíření a modernizace provozu

4.

Pitel Štefan

V3-F2-04

Investice do hmotného majetku

1.
2.

Zábřeh Hněvkov
Olšany

Fiche 3 - Rozvoj nezemědělského podnikání
1.

Kováč Julius

V3-F3-01

Nový stroj pro kamenictví

2.
3.
4.

Farma Jandrt s.r.o.
KUNERT AUTO s.r.o.
KROVSTAV s.r.o.
Pokrývačství Novák
s.r.o.

V3-F3-02
V3-F3-03
V3-F3-04

Diverzifikace zemědělské činnosti
Nové vybavení pro firmu
Modernizace výroby

Hanušovice Potůčník
Hanušovice
Rovensko
Hanušovice

V3-F3-05

Pořízení užitkového automobilu

Hanušovice

6.

Skopal Milan

V3-F3-06

Pořízení smykového nakladače

BohdíkovAloisov

7.

Pro-Galvotech

V3-F3-07

8.

J.V.Š. s.r.o.

V3-F3-08

5.

9. Pospíšil Petr
10. Talgron, s.r.o.
11. Facek Aleš

V3-F3-09
V3-F3-10
V3-F3-11

Pořízení nových svařovacích zdrojů pro
svařování nerezových a ocelových
konstrukcí
Pořízení nového svařovacího stroje pro
infra-červené svařování trubek PP, PVDF,
a PE
Nový stroj pro truhlářství
Pásové minirýpadlo
Vybavení servisu

12. Lužík Libor

V3-F3-12

Stavební stroj včetně příslušenství

13. Heger Martin
Relax centrum
14.
Kolštejn, s.r.o.
15. Mazáková Kateřina

V3-F3-13

Nákup vybavení pro rozvoj firmy Heger

V3-F3-14

Rozšíření minipivovaru Kolštejn

Branná

V3-F3-15

Vybavení veterinární ordinace

16. Skopal Tomáš

V3-F3-16

Pořízení mini rypadla

17. Přikryl Simon

V3-F3-17

CNC plazma

Hanušovice
BohdíkovAloisov
Leština
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Postřelmov

Postřelmov
Jedlí
Zábřeh
Dubicko
Malá Morava Vysoká
Bratrušov

18. Jiří Švéda
19. Tylich Adolf

V3-F3-18
V3-F3-19

Rozšíření kapacit zámečnické firmy
Pásové rypadlo

V3-F4-01
V3-F4-02
V3-F4-03
V3-F4-04

Lesnická technika pro obec Bratrušov
Zpracování dřevní hmoty
Lesnická technika
Pořízení lesnické techniky
Pořízení techniky pro hospodaření v lese
2019

Postřelmov
Staré Město

Fiche 4 - Lesnictví
1.
2
3.
4.
5.

Obec Bratrušov
Tomášek Libor
Krobot Pavel
Čech Přemysl
Pod Burdovým vrchem
s.r.o.

V3-F4-05

Bratrušov
Svébohov
Písařov
Rovensko
Ruda n. Mor. Bartoňov

5. Kontrola střetu zájmu členů výběrové komise – podpis etického kodexu PRV
Žádný z členů u sebe neidentifikoval střet zájmu a všichni přítomni členové výběrové komise podepsali
etický kodex. Obsah kodexu je platný pro všechna jednání ke 3. výzvě PRV, pokud členové nezjistí
dodatečně možný střet zájmů. Soubor všech podepsaných etických kodexů je přílohou č. 2 tohoto
zápisu. Nepřítomná členka výběrové komise z důvodu nemoci podepíše kodex při osobním předání
podkladů.

6. Předání žádostí o podporu předložených do 3. výzvy MAS pro PRV
Přítomným členům výběrové komise byly předány, na základě rozlosování, jednotlivé projekty
v papírové i elektronické podobě včetně příloh pro hodnocení, společně s projekty obdrželi také
hodnotící tabulky a formuláře odpovídajících fichí. Převzetí projektů stvrdili na předávacím protokolu.
Projekty prostudují, preferenční kritéria obodují a hodnotící tabulky s bodováním a případně
zdůvodněním krácení předají na příštím jednání zpět pracovníkům MAS. Nepřítomné člence výběrové
komise budou podklady předány osobně.

7. Představení předložených žádostí ve 12. výzvě MAS pro IROP (hasiči)
a. Kontrola střetu zájmu členů výběrové komise
Karel Hošek představil všechny projekty předložené do 12. výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP. Žádný
z projektů nebyl vyřazen v rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Celkově byly
předloženy na MAS tři žádosti o podporu.
Předložené žádosti do 12.výzva MAS Horní Pomoraví-IROP – Jednotky požární ochrany II.
Název žadatele
Obec Bratrušov
Město Hanušovice
Město Zábřeh

Název projektu
Stavební úpravy požární zbrojnice v
Bratrušově - I. etapa
Dovybavení JSDH Města Hanušovice 2
Rekonstrukce objektu pro potřeby JSDH
Zábřeh

Registrační číslo žádosti
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010911
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010914
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010923

František Winter jako zastupitel města Hanušovice se přes svému postavení v opozici se cítí podjatý
při hodnocení, proto opustil jednací sál. Na základě této změny došlo k změně usnášení schopnosti a
poměru veřejného a soukromého sektoru.
Zastoupení sektorů a zájmových skupin na jednání VK
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Sektor

Počet osob

Veřejný
Soukromý
Celkem

4
4
8

Relativní
vyjádření
50 %
50 %

Počet
hlas. práv
----

25 %
0%
37 %
0%
37 %

------

Relativní
vyjádření
---

Zájmové skupiny
1. Životní prostředí
2. Podnikání a regionální produkce
3. Komunitní život
4. Regionální identita
5. Rozvoj obcí

2
0
3
0
3

------

Bylo přítomno 8 z 10 členů výběrové komise, proto jednání bylo usnášeníschopné. Veřejný sektor
neměl většinu. Žádná ze zájmových skupin na jednání neměla většinu, proto nemuselo dojít k přepočtu
hlasů.

8. Hodnocení a schválení hodnotících listů žádostí ve 12. výzvě MAS pro IROP
Karel Hošek zopakoval základní podmínky 12. výzvy uvedené na školení 19. 2. 2019 tj. zaměření
podporovaných aktivit, celkové způsobilé výdaje, oprávnění žadatele aj. a ve vztahu k věcnému
hodnocení členům výběrové komise zopakoval charakteristiky žádosti o podporu a žadatelů.
Prvním projektem k hodnocení byla žádost „Stavební úpravy požární zbrojnice v Bratrušově - I. etapa“
a žádost o podporu získala 44 z 60 možných bodů a splnila podmínky věcného hodnocení. Vyplněný a
podepsaný hodnotící list je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. .06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010911 dle vyplněného
hodnotícího listu (příloha č. 3 zápisu)
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
8
0
0
Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010911. Projekt získáním 44 bodů splnil podmínky věcného hodnocení.
Druhým projektem k hodnocení byla žádost „Dovybavení JSDH Města Hanušovice 2“ a projekt získal
50 z 60 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení. Vyplněný a podepsaný hodnotící list je přílohou č.
4 tohoto zápisu.
Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010914 dle vyplněného
hodnotícího listu (příloha č. 4 zápisu)
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
8
0
0
Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010914. Projekt získáním 50 bodů splnil podmínky věcného hodnocení.
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Posledním projektem k hodnocení byla žádost „Rekonstrukce objektu pro potřeby JSDH Zábřeh“ a
projekt získal 37 z 60 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení. Vyplněný a podepsaný hodnotící list
je přílohou č. 5 tohoto zápisu.
Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010914 dle vyplněného
hodnotícího listu (příloha č. 5 zápisu)
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
8
0
0
Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010914. Projekt získáním 50 bodů splnil podmínky věcného hodnocení.

Tabulka č. 3: Pořadí žádosti o podporu po věcném hodnocení
Název žadatele

Název projektu

Město Hanušovice

Dovybavení JSDH Města Hanušovice 2
Stavební úpravy požární zbrojnice v Bratrušově - I.
etapa
Rekonstrukce objektu pro potřeby JSDH Zábřeh

Obec Bratrušov
Město Zábřeh

Bodové
hodnocení

Pořadí

50

1.

44

2.

37

3.

9. Představení předložených žádostí ve 13. výzvě MAS pro IROP (sociální služby a KC)
b. Kontrola střetu zájmu členů výběrové komise
Na jednání se vrátil František Winter. Karel Hošek představil všechny projekty předložené do 13. výzvy
MAS Horní Pomoraví – IROP. Žádný z projektů nebyl vyřazen v rámci hodnocení formálních náležitostí
a přijatelnosti. Celkově byly předloženy na MAS čtyři žádosti o podporu.
Předložené žádosti do 13.výzva MAS Horní Pomoraví-IROP – Sociální služby a komunitní centra I.
Název žadatele

Název projektu

Registrační číslo žádosti

Charita Šumperk

Modernizace vybavení Charity
Šumperk

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010901

Spolek Zvolská
čtyřka

Komunitní centrum Zvole

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010915

Charita Zábřeh
Město Hanušovice

Modernizace vybavení pro terénní
sociální služby Charity Zábřeh
Rodinné a komunitní centrum
Hanušovice

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010924
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010925

Oldřich Tanert oznámil, že díky svému postavení ve správní radě Charity Šumperk je ve střetu zájmů a
Radek Kól člen starosta obce Zvole, která uzavřela smlouvu o spolupráci se Spolkem Zvolská čtyřka se
cítí podjatý pro věcné hodnocení. František Winter zastupitele města Hanušovice přes své postavení
v opozici se cítí podjatý při hodnocení. Z výše uvedený důvodů jednání opustil Oldřich Tanert, Radek
Kól a František Winter. Na základě této změny došlo k změně usnášení schopnosti a poměru veřejného
a soukromého sektoru po přepočítání hlasovacích práv.
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Tabulka č.9: Zastoupení sektorů a zájmových skupin na jednání VK
Sektor

Počet osob

Veřejný
Soukromý
Celkem

Relativní
vyjádření

3
3
6

42 %
58 %

1
0
3
0
2

17 %
0%
50 %
0%
34 %

Počet hlas.
práv

Relativní
vyjádření

Zájmové skupiny
1. Životní prostředí
2. Podnikání a regionální produkce
3. Komunitní život
4. Regionální identita
5. Rozvoj obcí

------

------

Bylo přítomno 6 z 10 členů výběrové komise, proto jednání bylo usnášeníschopné. Veřejný sektor ani
žádná ze zájmových skupin na jednání neměla většinu, proto nemuselo dojít k přepočtu hlasů.

10. Hodnocení a schválení hodnotících listů žádostí ve 13. výzvě MAS pro IROP
Karel Hošek zopakoval základní podmínky 13. výzvy uvedené na školení 19. 2. 2019 tj. zaměření
podporovaných aktivit, celkové způsobilé výdaje, oprávnění žadatele aj. a ve vztahu k věcnému
hodnocení členům výběrové komise zopakoval charakteristiky žádosti o podporu.
Prvním projektem k hodnocení byla žádost „Modernizace vybavení Charity Šumperk“ a žádost o
podporu získala 62 z 82 možných bodů a splnila podmínky věcného hodnocení. Vyplněný a podepsaný
hodnotící list je přílohou č. 6 tohoto zápisu.
Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010901 dle vyplněného
hodnotícího listu (příloha č. 6 zápisu)
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
6
0
0
Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010901. Projekt získáním 62 bodů splnil podmínky věcného hodnocení.
Hlasování

Druhým projektem k hodnocení byla žádost „Komunitní centrum Zvole“ a projekt získal 58 z 82 bodů a
splnil podmínky věcného hodnocení. Vyplněný a podepsaný hodnotící list je přílohou č. 7 tohoto zápisu.
Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010924 dle vyplněného
hodnotícího listu (příloha č. 7 zápisu)
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
6
0
0
Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010924. Projekt získáním 58 bodů splnil podmínky věcného hodnocení.
Hlasování

Třetím projektem k hodnocení byla žádost „Modernizace vybavení pro terénní sociální služby Charity
Zábřeh“ a projekt získal 57 z 60 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení. Vyplněný a podepsaný
hodnotící list je přílohou č. 8 tohoto zápisu.
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Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010924 dle vyplněného
hodnotícího listu (příloha č. 9 zápisu)
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
6
0
0
Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010924. Projekt získáním 57 bodů splnil podmínky věcného hodnocení.
Hlasování

Posledním projektem k hodnocení byla žádost „Rodinné a komunitní centrum Hanušovice“ a projekt
získal 50 z 82 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení. Vyplněný a podepsaný hodnotící list je
přílohou č. 9 tohoto zápisu.
Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010925 dle vyplněného
hodnotícího listu (příloha č. 9 zápisu)
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
6
0
0
Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010925. Projekt získáním 50 bodů splnil podmínky věcného hodnocení.
Tabulka č. 3: Pořadí žádosti o podporu po věcném hodnocení
Název žadatele
Charita Šumperk
Spolek Zvolská
čtyřka
Charita Zábřeh
Město Hanušovice

Bodové
hodnocení

Pořadí

Modernizace vybavení Charity Šumperk

62

1.

Komunitní centrum Zvole

58

2.

57

3.

50

4.

Název projektu

Modernizace vybavení pro terénní sociální služby
Charity Zábřeh
Rodinné a komunitní centrum Hanušovice

11. Školení k hodnocení a představení projektu v 16. výzvě MAS Horní Pomoraví-IROP
a. Kontrola střetu zájmu členů výběrové komise
Na jednání se vrátil Oldřich Tanert, Radek Kól a František Winter. Karel Hošek na základě prezenční
listiny (příloha č. 1 zápisu) ověřila usnášeníschopnost a zastoupení zájmových skupin a sektorů,
s výsledkem, že jednání výběrové komise je usnášeníschopné a v souladu s pravidly standardizace MAS
bez přepočtení hlasů zástupců veřejného sektoru.
Zastoupení sektorů a zájmových skupin na jednání VK
Sektor

Počet osob

Veřejný
Soukromý
Celkem

4
5
9

Relativní
vyjádření
44 %
55 %

Počet
hlas. práv
----

33 %

--

Relativní
vyjádření
---

Zájmové skupiny
1. Životní prostředí

3
8

--

2. Podnikání a regionální produkce
3. Komunitní život
4. Regionální identita
5. Rozvoj obcí

0
3
0
3

0%
33 %
0%
33 %

-----

-----

Bylo přítomno 9 z 10 členů výběrové komise, proto jednání bylo usnášeníschopné. Veřejný sektor
neměl většinu. Žádná ze zájmových skupin na jednání neměla většinu, proto nemuselo dojít k přepočtu
hlasů.
Karel Hošek představil podmínky výzvy č. 16 MAS Horní Pomoraví – IROP a podrobně informoval o
předložené žádosti, která dnes prošla kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a žadatel se
depeší vzdal práva na podání žádosti o přezkumu rozhodnutí MAS, proto je možné projekt projednat a
hodnotit.
Předložené žádosti do 16. výzvy MAS Horní Pomoraví-IROP
Název žadatele
REPARTO Zábřeh s.r.o.

Název projektu

Registrační číslo žádosti

Zřízení nového pracoviště
sociálního podniku v Zábřehu

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0011111

b. Podpis etického kodexu
Žádný z členů výběrové komise není k předložené žádosti ve střetu zájmu viz podepsaný etický kodex
(příloha zápis č. 10).

12. Hodnocení a schválení hodnotícího listu žádosti ve 16. výzvě MAS pro IROP
Projektem k hodnocení byla žádost „Zřízení nového pracoviště sociálního podniku v Zábřehu“ a žádost
o podporu získala 50 z 70 možných bodů a splnila podmínky věcného hodnocení. Vyplněný a
podepsaný hodnotící list je přílohou č. 11 tohoto zápisu.
Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0011111 dle vyplněného
hodnotícího listu (příloha č. 11 zápisu)
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
9
0
0
Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0011111. Projekt získáním 62 bodů splnil podmínky věcného hodnocení.
Hlasování

Zapsal dne 8. 3. 2019
Karel Hošek

……………………………………………..

Ověřil dne 8. 3. 2019
Oldřich Tanert

……………………………………………..
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