
zÁpls
z jednání Programového výboru MAS č. 2018103 dne 6.4. 2018

konaného v Zasedací místnosti Měú Dobruška (Nám[  F.L[ Věka  11)

Př/'ťomn/..'  dle  prezenční  listiny

Průběh iednání:

i)   Předseda   MAS   zahájil  jednání  v  10:30   hodin.   Na   úvod   přivítal   všechny   přítomné   a

konstatoval,  že  Programový  výbor  je  v  počtu  s  přítomných  usnášeníschopný.   Předseda
informoval,  že  na jednání  byli  pozváni  zástupci  Kontrolní a  monitorovací  komise.

Přítomným  byl  představen  plán  dnešního jednání,  který  byl  následně schválen,

S±.h\ÍálenÝ Droqram Éednání
1,  Zahájení,  schválení  programu,  zapisovatele a  ověřovatelů.
2.  Výběr projektů  ve výzvě  OPZ  3  -  Prorodinná opatření 11
3. Výběr projektů ve výzvě IROP 7  -Infrastruktura  SŠ a VOŠ I
4.  Informace  k aktuálnímu  stavu  plnění  realizace SCLLD
5.  Zařazení  programového  rámce  OPŽP do  realizace  SCLLD
6.  Informace  k  regionálnímu  značení výrobků
7.  Financování  MAS

8.  Závěr
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Následně  byl  zapisovatelem  zvolen T.  Vidlák,  ověřovateli  V.  Klouček a  E.  Horáková.
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2)  Na  úvod  jednání  k výběru  projektů  ve  výzvě  OPZ  3  -  Prorodinná  opatření  11  byli

přítomní    členové    vyzváni    k  prostudování    Etického    kodexu    osoby    podílející    se    na
hodnocení  či  výběru  žádostí o  podporu  z OPZ  předložených  na  základě  výzvy  Místní  akční
skupiny,   čímž   byl   prověřen   střet   zájmů   jednotlivých   přítomných   členů   Programového
výboru  -ve střetu  zájmů  se v této výzvě  neocitl  žádný z přítomných  členů  rozhodovacího
orgánu  MAS.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Ič:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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Složení  Programového výboru  pro výběr pro_iektů  v této výz_vjě je tedy  následující:
Celkem    přítomno    s    členů    zll,    tzn.    nadpoloviční    účast    =    Programový    výbor   je
usnášeníschopný.

Sektor Počet Hlasovací práva
Veřejný 2 25  0/o37,50/o37,5%1000/o

Neziskový 3

Soukromý 3

CELKEM 8

Byla   splněna   podmínka,   že   při   rozhodování   o   výběru   projektů   minimálně   50%   hlasů
náleží partnerům,  kteří  nejsou  veřejnými  orgány.

Vedoucí  zaměstnanec  pro  realizaci  SCLLD  informoval  o  administraci  této  výzvy,  do  které
byly   předloženy   dvě   žádosti   o   podporu,   které   splnily   podmínky   kontroly   formálních
náležitostí  a   přijatelnosti.   Dne   5.3.   2018   proběhlo  zasedání  Výběrové   komise   MAS,   na

kterém    bylo    provedeno   věcné    hodnocení   projektů.    Dne    13.3.    2018    byly   výsledky
zveřejněny   žadatelům   v  MS2014+   a   rozeslány   interní   depeše.   Vzhledem   ktomu,   že
žádná   z žádostí  o   podporu   nebyla   na   základě  výsledku   věcného   hodnocení  vyloučena
z dalšího výběru,  postoupily obě žádosti  do fáze Výběru  projektů.

Na  výzvu   byla  alokována  částka  celkových  způsobilých  výdajů  ve  výši   i  101593,-   Kč,

přičemž  oba   projekty  v  souhrnu   požadují  částku   celkových   způsobilých  výdajů   ve  výši
1883   291,25,-   Kč.   Vzhledem   k tomu,   že  celková   suma   prostředků   z  rozpočtu   OPZ  za
všechny   žádosti,    které   uspěly   ve   věcném    hodnocení,   je   vyšší,    než   celkový   objem

prostředků   pro  danou  výzvu   MAS,   byl   pro  doporučení  žádosti   k financování  rozhodující

počet    bodů    zvěcného    hodnocení.    Sohledem    na    to    byla    kfinancování   svýhradou
doporučena   žádost   o   podporu   reg.   č.   CZ.03.2.65/O.0/0.0/i6_047/0009301   žadatele
OBEC  OHNIŠOV,  která  ve  věcném  hodnocení  získala  96,25  bodů.  Žádost  o  podporu  reg.
č.  CZ.03.2.65/0.0/0.0/i6_047/0009298  žadatele  Mateřské  centrum  Na  zámečku,  o.p.s.
byla  s ohledem  na  stanovenou  alokaci  ve  výzvě  zařazena  do  zásobníku   mezi   náhradní

projekty,  nebot' ve věcném  hodnocení získala  90  bodů.

Ktomuto   bodu   byl   dle   požadavků    ŘO   OPZ   vytvořen   Zápis   zjednání   rozhodovacího
orgánu  MAS,  který je  přílohou  tohoto  zápisu.
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Místní akční skupina POHODA venkova, z.s,
Ič:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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3)  V dalším  bodě T.  Vidlák  informoval  o  administraci  výzvy  z  programového  rámce  iROP
č.  7  zaměřené  na  lnfrastrukturu  středních  škol  a  vyšších  odborných  škol  i.  Dne
20.3.    2018   proběhlo   zasedání   Hodnoticí   a   Výběrové    komise   MAS,    na    kterém    bylo

provedeno    a    schváleno    věcné    hodnocení    obou    předložených    žádostí    o    podporu.
Následující   den   byly   výsledky   zveřejněny   žadatelům   v  MS2014+   a   rozeslány   interní
depeše.   Vzhledem   ktomu,   že   5.4.   2018  vypršela   lhůta   pro   možnost   podání  žádosti   o

přezkum  proti  výsledku  věcného  hodnocení,  přičemž  ani  jeden  z žadatelů  této  možnosti
ve  stanoveném  termínu  nevyužil,  mohl  Programový  výbor  na  svém  zasedání  rozhodnout
o výběru  projektů v této výzvě.

Na   úvod   výběru   projektů   z této   výzvy   byli   přítomní   členové   vyzváni   k prostudování
Etického  kodexu  osoby  podílející  se  na  hodnocení  či  výběru  projektů,  čímž  byl  prověřen
střet  zájmů  jednotlivých   přítomných  členů   Programového  výboru  -  ve  střetu  zájmů  se
v této výzvě  neocitl  žádný z  přítomných  členů  rozhodovacího orgánu  MAS.
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usnášeníschopný.

Sektor Počet Hlasovací práva

Veřejný 2 25  0/o37,50/o37,5%1000/o

Neziskový 3

Soukromý 38

CELKEM

Byla   splněna   podmínka,   že   při   rozhodování  o   výběru   projektů   minimálně   50%   hlasů
náleží  partnerům,  kteří  nejsou  veřejnými  orgány.

Do   výzvy   byly   předloženy   2   žádosti    o    podporu,    které   prošly   kontrolou   formálních

náležitostí    a    přijatelnosti    a    splnily    podmínky    věcného    hodnocení.    Na    výzvu    bylo

z  prostředků   EFRR  alokováno  celkem  2  mil.   Kč,  přičemž  oba  projekty  v souhrnu  z  EFRR

požadují  částku  3  999  963,60,-  Kč.  Při  výběru  projektů  v této  výzvě  Programový  výbor
přihlédl  k  plnění  indikátorů  a  finančního  plánu  v  SCLLD  -dle  aktuálně  platné  strategie  se
MAS   v   opatření   programového   rámce   CLLD   1.4   Infrastruktura   pro   oblast   vzdělávání
zavázala    podpořit   celkem    10   vzdělávacích    zařízení,    přičemž   vsoučasné   době    MAS
doposud    nevyhlásila    výzvy    na    aktivity    lnfrastruktura    pro    předškolní    vzdělávání    a

lnfrastruktura    pro    zájmové,    neformální   a    celoživotní   vzdělávání.    Sohledem    na    to
Programový  výbor  nenavýšil   alokaci   na  tuto  výzvu.   Do  Seznamu  vybraných   žádostí  o

podporu  tak  byla  zařazena  1  žádost,  do  Seznamu  nevybraných  žádostí  o  podporu  byla
zařazena  taktéž  1  žádost.  Seznam  náhradních  žádostí  nebyl  vytvořen,  nebot'  požadavky
uvedené v žádosti  převyšují  max,  hranici  stanovenou  ve výši  120  °/o  alokace výzvy  MAS.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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b aných žádostí o podporu ve výzvě IROP 7seznam vyDranycn zaqos[l 0 Poqporu Vt= Vyzvt= lhvr  ;
Název MAS= Místní akční skupina  POHODA venkova,  z.s. číslo výzvy MAS: 097/06_16_075/CLLD_15_01_0712000000,-Kč

S

číslo SCLLD: CLLD   15   01   071 Alokace vyzvy MAS z EFRR:

Název vyzvy MAS: 7.  výzva  MAS  POHODA  -IROP -Infrastruktura  středních  škol  a  vyšších  odborných  škol  1
11111111111111111-- Výsledek Příspěvek Datum a ca

Poř- Registrační číslo Název žadatele Název projektu IC Bodové
hodnoceni věcnéhohodnoceni Unie z EFRR registracevMS2014

1. CZ.06.4.59/O.O/0.0/16_075/0007985 Střední        škola         - Výuka  s  Wi-Fi  ve  škole  p ro 71340726 30 zadost      o      podporu 1  999 999,85,- 9.2.  201811:15:45

Podorlickévzdělávací  centrum,Dobruška techniky splnila             podmínkyvěcnéhohodnoceni

CELI(EM
1 999 999,85,-

Místní akční skupina POHODA venkova, z]s.
IČ:  27005577

Kancelář MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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Seznam nevybraných žádostí o podporu ve výzvě IROP 7
Název  MAS= Místní akční skupina  POHODA venkova,  z.s. Číslo výzvy MAS: 097/06_16_075/CLLD_15_01_071

Číslo SCLLD: CLLD   15   01   071 Alokace vyzvy MAS z EFRR: 2 000 000,-  Kč

Název vyzvy MAS: 7.  výzva  MAS  POHODA  -IROP -Infrastruktura  středních  škol  a  vyšších  odborných  škol  1

Poř. Registrační číslo Název žadatele Název projektu IČ Bodové Výsledek Příspěvek Datum a cas
hodnoceni věcnéhohodnoceni Unie z  EFRR registracevMS2014+

1. CZ.06.4.59/0.O/O.O/16_075/0007965 Gymnázium,Dobruška,  Pulická779 Vnější osobní výtah 60884762 25 žádost      o      podporusplnilapodmínkyvěcnéhohodnoceni 1  999 963,75,- 6.2.  201812:39:31

CELKEM 1 999 963,75,-

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Ič:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  0i  Dobruška
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4)  V dalším   bodě  jednání  vedoucí  zaměstnanec  strategie  CLLD   informoval   o  aktuálním

stavu  plnění  realizace SCLLD  podle jednotlivých  programových  rámců.

P[gg±aLmovýrámeciROP
Výzva  z  programového  rámce  IROP  č.  8  Infrastruktura  základních  škol  11  byla  v  souladu

se  schváleným   harmonogramem  vyhlášena   15.3.   2018,   příjem  žádostí  o  podporu   bude

probíhat  do  4.5.   2018   do   13   hodin.   Dne   20.3.   2018   proběhl   ktéto   výzvě   informační
seminář za  účasti  zástupců  4  různých  subjektů.

Do  výzvy  IROP  č.  6  zaměřené  na  Sociální  podnikání  byla  předložena  1  žádost o  podporu,

v současné době  probíhá  kontrola  formálních  náležitostí a  přijatelnosti.

ĚÍůgťaJíiamý-
Do   výzvy   z  programového   rámce   OPZ   č.   2   zaměřené   na   Sociální   začleňování,   byla

předložena   1   žádost   o   podporu   která   podle   odborného   posudku   a   Výběrové   komise
nesplnila  podmínky věcného  hodnocení.  žadatel  měl  do  28,3.  2018  možnost podat žádost
o  přezkum.  Do  stanovené  lhůty  nebyla  ze  strany  žadatele  žádost  o  přezkum  podána,  a

proto v této výzvě  nebyla vybrána žádná žádost.

Ve  výzvě  OPZ  4  zaměřené  na  Sociální  podnikání  byly  předloženy  2  žádosti  o  podporu,
které    splnily    podmínky    kontroly    formálních    náležitostí    a    přijatelnosti.    Zároveň    byl
zpracován   odborný   posudek.   Výběrová   komise   k provedení   věcného   hodnocení   bude
zasedat v  úterý  17.4.  2018.

E"ramovL±
Do   druhé   výzvy   z  programového   rámce   PRV   bylo   předloženo   10   žádostí   o   podporu,

přičemž  všechny  splnily  podmínky  administrativní  kontroly  po  doplnění.  V současné  době

probíhá  věcné  hodnocení žádostí,  finální verdikt  bude  udělen  Výběrovou  komisí dne  17.4.
2018.  Na  základě  ukončení věcného  hodnocení  bude  nutné  provést Výběr  projektů  z této
výzvy,   přičemž  v současné   době   MAS   musí  vycházet   z tiskové   zprávy   zveřejněné   na
webu  SZIFu.  Není tedy jasné,  zda  bude  možné  ve  výzvě  PRV2  využít  finanční  prostředky
ušetřené  z  projektů,  kterým  byla  ukončena  administrace  (HEJDUK  SPORT,  s.r.o.  a  Rudolf

Nyklíček),  nebot' žadatelé  podali  žádosti  o  přezkum.

Do  31.3.   2018   měla   být  předložena   žádost  o   platbu   u   žadatele  ATLAS-SBTI  Co.   Ltd.,

s.r.o.   z fiche   č.   3   Konkurenceschopnost   v oblasti   zpracování   zemědělských   produktů.
Kancelář  MAS  kontaktovala  žadatele  s žádostí o  doložení dokumentace  k podání  žádosti  o

platbu,   přičemž   žadatel   dne   20.3.   2018   zaslal   e-mail   s  informací,   že   projekt   nebude
realizovat,  nebot' nezískal  finanční  prostředky   na  zajištění  předfinancování.

EÉĚĚĚffi=Ě_±íffťÝEÉLĚffiĚÍÉffi  Beře  ňů  věď©ffií  iřií®i=ffiďei  ®  akttiáiňíffi  §€ďvu  Piňěňí
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Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Ič:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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5)  V  pátém  bodě  vedoucí  zaměstnanec  strategie  CLLD  poskytl  aktuální  informace  týkající
se   možnosti   rozšířit   realizaci   strategie   CLLD   o   nový   programový   rámec   OP   životní

prostředí.  Programový výbor  na svém jednání dne  1.12.  2017  přijal  následující  usnesení:

Usnesení č.17/PV-10/019
Programový   výbor   MAS-Pv   schvaluje   zapojení   MAS   do   programového   rámce   OPŽP   a
pověřuje T.  Vidláka  přípravou  změny strategie  CLLD.

Hlasování:  PRO  -11,  PROTI  -0,  Zdržel  se  -0.
SCHVÁLENO.

Dne  6.3.  2018  proběhl  v  Praze  informační  seminář  zaměřený  na  zařazení  nových  aktivit

z OP  Životního  prostředí  do  integrovaného  nástroje  CLLD.  Na  každou  MAS  je  vyčleněno
10  mil.  Kč,  které  mohou  místní akční skupiny  libovolně využít  na  následující  aktivity:

>    4.4.1  Revitalizace funkčních  ploch  a  prvků  sídelní zeleně  (pouze v obcích  nad  500
obyvatel),

>    4.3.2 Vytváření,  regenerace či  posílení funkčnosti  krajinných  prvků  a  struktur,

>   4.3.5  Podpora  opatření zamezujících  vodní a  větrné  erozi.

Vpřípadě,   že   MAS   bude   mít   o   využití   finančních   prostředků   zoP   ŽP   zájem,   musí
nejpozději  do  31.5.   2018  provést  změnu  strategie,   kterou   před   podáním   musí  schválit
Valná  hromada  MAS.

S  ohledem   na   zjištění  absorpční   kapacity   území   byla   dne   23.3.   2018   na   obce  zaslána
žádost  o  vyjádření,  zda  mají  o  nové  aktivity  z OP  ŽP  zájem,  přičemž  termín  pro  zaslání
odpovědí  byl  stanoven  do  5.4.  2018.  Ve  stanovené  lhůtě  na  MAS  dorazila  pouze  reakce
z Města   Opočno   a   Nového   Města   nad   Metují,   které   mají   zájem   realizovat   6   záměrů
v celkové  výši  cca  2,617  mil.  Kč,  což  by  při  60%  dotaci  znamenalo  vyčerpání  částky  ve
výši  cca  1,57  mil.  Kč,

T.  Vidlák  dále  informoval,  že  situace  ohledně  zapojení  MAS  do  programového  rámce  OP
ŽP  byla  s ostatními  místními  akčními  skupinami  Královéhradeckého  kraje  komunikována

na  společném  zasedání  dne  21,3.  2018  v  Krňovicích.  Z  diskuse  vyplynulo,  že  cca  i/2  MAS

tyto  finanční  prostředky  nevyužije,1/4  využije  a  1/4  prozatím  nevěděla.  Bylo  konstatováno,
že  podmínky jsou  stejné  jako  v  přímých  výzvách  a  žadatelé  si  tak  mohou  podat  žádosti
do  přímých výzev,  nebot' o tyto aktivity  není doposud  velký zájem.

Vzhledem  k  novým  informacím  týkajícím  se  rozšíření  SCLLD  o  programový  rámec  OPŽP

dal  předseda  znovu  hlasovat o zapojení  MAS  do  programového  rámce  OPŽP:
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Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Ič:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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6)   Následně   předseda   MAS   na  základě   podkladů   získaných   od   hlavní  koordinátorky  A.
Křížové  informoval  o  aktuálním  stavu  značení  regionálních  výrobků.   Bylo  konstatováno,

že   dne   13.3.   2018   proběhlo   v  Pohoří   zasedání   Certifikační   komise,   na   kterém   došlo

k obnově  propadlých  certifikátů  a  udělení  nových.   Na  jednání  byla  diskutována  činnost
Certifikační  komise  a  způsob  vlastního  jednání.   Bylo   konstatováno,   že  zasedání  splnilo

účel  a  došlo  k  nastartování činnosti.

Dále  byla  zmíněna  možnost o zařazení do  projektu  mezinárodní spolupráce  se sousedními
MAS   Sdružení  SPLAV,   z.s.,   NAD   ORLICÍ,   o.p.s.   a   polskými   partnery.   Pan   Daněk  zmínil

možnost   do   projektu   zařadit   některé   akce   pořádané   na   zámku   v  Novém   Městě   nad
Metují.  Přítomní vyjádřili  souhlas s  pokračováním  přípravy  projektu.
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7)   Vdalším   bodě   předseda   informoval,   že   dne   23.2.   2018   proběhl   audit.   Vzhledem

k tomu,  že  doposud  není  ze  strany  MŠMT  vydáno  rozhodnutí  k závěrečnému  vyúčtování

projektů    MAP,    byla    po    domluvě    sauditorkou    na    Finanční    úřad    podána    žádost    o
prodloužení  termínu  podání  daňového  přiznání  za  rok  20i7,  které  bylo  dne  27.3,   2018
vyhověno.  Z tohoto důvodu  není zatím  dokončena  auditorská  zpráva.

Předseda   dále   informoval,   že   od   16.2.   2018  je  v   kontaktu   s  lng.   Stránským   z české
spořitelny,   a.s.   ohledně   poskytnutí   úvěrů   na   předfinancování   projektů   MAP   11,   které
splnily   podmínky   kontroly  formálních   náležitostí  a   přijatelnosti   a  jsou   ve  fázi   věcného

hodnocení.  V současné  době  se  čeká  na  jejich  vyřízení  v  Praze.  Dále  bylo  konstatováno,
že  MAS  by  během  dubna  měla  obdržet dotaci  z  rozpočtu  Královéhradeckého  kraje ve výši
150   tis.    Kč,    která   bude   bez   povinné   spoluúčasti.    Poté   bylo   sděleno,   že   stále   není

schválena  výše  členských   příspěvků   na   rok  2018,  což  může  podle  stanov  učinit  Valná
hromada.    Toto    má    vliv    na    financování   výdajů    a    činností,    které    nejsou    způsobilé
v dotačních  titulech.

Usnesení č.18/F`V-03/008
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8)   V  posledním   bodě  se  členové   Programového  výboru   dohodli,   že   příští  jednání   bude

podle časových  možností členů  v  pondělí 23.4.  2018  nebo v  úterý  24.4.  2018 v  Dobrušce.
Na  závěr předseda  poděkoval  všem  přítomným  za  účast a  v  11:55  h.  ukončil jednání.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Ič:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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V  Dobrušce  dne  6,  dubna  2018

Za psa l :

\-.-,_sl
Ing.  Tomáš Vidlák

Ověřovatelé :

Vít  Klouček,  Dis.

Přílohy:

1)  Zápis z jednání  rozhodovacího orgánu  MAS  k výzvě  OPZ  3

Ester Horá

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška



Název MAS MÍstní akční skupina  POHODA venkova, z.s

čislo SCLLD CLLD   15   01    071

Číslo výzvy MAS 224/03   16   047/CLLD   15   01   071

Alokace výzvy MAS 1   101593,00

Alokace \ýzvy MAS - křížové 0,00
financování

8J®            .,                    ®V44©tBÉO           .i                  ®       ®         3i2`       .                !Á

Datumjednání 6.4.2018

čas jednání 10:30 hodin

Mistojednání Zasedací místnost  Měú  Dobruška (Nám   F.L Věka  11.  518  01  Dobruška)

Seznam účastniků
Pmgmmoyý výbor..  Bc, Zdenék Drašnaí. Ing   Petr Poláček, Jan Rozlnek. Ester Horáková, Vít í«ouček Dis„
Onďei  Daněk Dis„  lng   Jiřl  Čtvrtečka.  lng,  Jiří  PetT
KancQ/á;AIAS,.  lng   Tomáš Vidlák

Detail hlasováni ovýslednémhodnocen í
Pro.  8 Proti:  0 Zdržel se: 0
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Dětsky k[ub Ohnrvec OBEC  OHNIŠOV Obec 96,25 1  091  228,75.- Kč
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Stanovené Dodminkv realrzaoe Droieklu.1)Vrozpočtuproiektuupoložky11,11,4 Sociá!níazdravotnípojišténTpečuiiciosoby2změnrtměmouiednotkuzksnaPočetměsíců,2)Upoložkyrozpočtu1,132.204Murffunkčnízařizenívsouladustabulkouobvykýchcenamezdpokráftpoložkuo390,-Kč(z7690.-Kčpokráftna7300,-KČ)3)Dopadprojek(ubiidevýhradriěnaúzemlMAS,

-
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cz o3 2.65m om.o/16_o47moog298 Přimě5tské tiboíy v MC Na zamečku
Obecně prospěšná 90 792 062.50,- Kč
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Stanovoné Dodm[nkv realizace Droieldu:1)Upoložekrozpočtuuvéstměméiednotb/ vsouladuspopisemkllčovýchaktivL2)Uindikátoru60000zrevidovatpopisvýpočtucílovéhodnotypřípadněopra\ft
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?Žfflg*p FQ++lLitEn"ťm mazjťťť
zamečku, o p,s, společnost 3)Snažngesn'ÍžftpočetosobzcílovéskupinysdopademmimoúzemíMASnaminimum.videálnímpfipaděbydopadproúzemiMASměl být100%

JméT`o a příjmení Zájmová skupina Podpis

Bc. Zdeněk Drašnar
1  Základní vybavenost obcí, veřejnásprávaaspolupráce @-4,

lng.  Petr Poláček
1  Základní vybavenost obcí, veřejnáspravaaspolupráce zzt_ ,

1_
Jan Rozínek

2 Služby pro obyvatele a návštěvníky vč.cestovnihoruchu •-    .`     :-

Ester Horáková
2 Služby pro obyvatele a návštěvníky vč.cestovníhoruchu

• +-_-_--  `
Vít Klouček,  Dis.

2 Služby pro obyvatele a Íiávštěvníky vč.cestovníhoruchu

ll,h

Ondřej Daněk,  Dis.
2 Služby pro obyvatele a návštěvníky vč.cestovníhoruchu

lng.  Jiří  Čtvrtečka
3 Zemědělské a nezemědělsképodnikání,zaměstnanost,lesnictvía péčeokrajinuaprofesnívzdělávání

-:--it      `z~

lng.  Jiří  Petr
3 Zemědělské a nezemědělsképodnikání.zaměstnanost,lesnictvia péčeokraiinuaprofesnívzdělávání -/X / ..' 1

jí_


