
zÁpls
ze zasedání Výběrové komise MAS dne 17,4. 2018

konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)

Pří'fomr}Í...  dle  prezenční  listiny

Programjeďnán/'.'        1)  Schválení programu, jmenování zapisovatele a  ověřovatelů
2)  Informace  k hodnocení a  předvýběr projektů  ve výzvě PRV 2
3)  Informace  k hodnocení a  předvýběr projektů  ve výzvě OPZ 4
4)  Zahájení věcného  hodnocení ve výzvě OPZ  5
5)  Zahájení věcného  hodnocení ve výzvě iROP 6
6)  Závěr

Zapí.sovafe/.'  Ing.  Tomáš Vidlák

Ovčřovafe/é,.  Bc.  Michaela  Zemanová,  Ing.  Petra  Zilvarová

Průběh iednání:

1)   Předsedkyně  Výběrové  komise  zahájila  jednání  v  16:30  hodin.   Na  úvod   přivítala

všechny    přítomné   a    konstatovala,    že   Výběrová    komise   je    usnášeníschopná.
Přítomní členové  následně schválili  program jednání,  zapisovatelem jmenovali  lng[

Tomáše Vidláka  a  ověřovateli  Bc,  Michaelu  Zemanovou  a  lng.  Petru  Zilvarovou,

2)   Poté    vedoucí    zaměstnanec    strategie    CLLD    seznámil     přítomné    sprůběhem
hodnocení  projektů  ve výzvě  PRV  2.  členové Výběrové  komise  si  na  svém jednání
dne   20.3.    20is   vylosovali    projekty   khodnocení   a   zároveň   podepsali   Čestné

prohlášení  osoby  podílející  se   na   hodnocení  či  výběru   projektů.   Ve  stanoveném
termínu  bylo  provedeno věcné  hodnocení projektů, jehož výsledky  byly odevzdány
do  12.4.  2018  do  kanceláře  MAS.  Na  základě těchto  podkladů  pracovníci  kanceláře

rozeslali    členům    Výběrové    komise    podklady    pro    dnešní    jednání.    Jednotliví

hodnotitelé se svěřili  se svými  poznatky z  provedeného  hodnocení.

Předvýběr  projektů  probíhal  v souladu  s dokumentem  Způsob  výběru  projektů  na
MAS,  řešení  střetu  zájmů  a  zaručení transparentnosti  pro  programový  rámec  PRV.
Předvýběr   projektů   probíhal   zvlášť   pro   každou   Fichi,   do   které   byly   předloženy

žádosti  o  dotaci,  neboť  někteří  členové  komise  se  z důvodu  střetu  zájmů  nemohli
účastnit   předvýběru   projektů   u   některé   z  podporovaných   oblastí.   Na   základě
bodového  hodnocení  Výběrová   komise  stanovila  pořadí  projektů  za   každou   Fichi
zvlášť  podle   počtu   bodů   (viz.   příloha)   a   vedoucího  zaměstnance  strategie  CLLD

pověřjla  tento seznam  předložit  ke schválení  Programovému  výboru.

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

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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Fiche 4 Založení a rozvoÉ hezemědělských činností
0  předvýběru  projektů  v této  Fichi  hlasovalo  celkem  s  členů  Výběrové  komise s podepsaným  Čestným  prohlášením  osoby  podílející se  na
hodnocení či  výběru  projektů  pro tuto  Fichi:

Název subjektu Zástupce subjektu Záj mová skupina Sektor Hlasování

SH  ČMS  -  Sbor dobrovolných  hasičů  Nový Ing.  Milan  Holinka Služcest by   pro   obyvatele   a   návštěvníky   vč,

Soukromý

PROPROPRO

Hrádek ovního  ruchu

Ing.  Petra  Zilvarova Ing.  Petra  Zilvarova

Bc.  Michaela  Zemanova Bc.  Michaela  Zemanova

Ing.  Jaroslav  Bašek Ing.  Jaroslav  Bašek ZemZamprof ědělské   a   nezemědělské   podnikání, PRO

Kamil Tomek Kamil Tomek ěstnanost,  lesnictví a  péče  o  krajinu  a PRO

LABRIS,  s.r.o. Ing.  Lenka  Ctvrtečková esní vzdělávání PRO

Mgr.  Jana  Mervartová Mgr.  Jana  Mervartová zákaspladní     vybavenost     obcí,      veřejná      správaolupráceiiíz7#.*,...jr*z,y\,šř~s.<tzgžžL~xgžs..6s3wíHězčžŤz5rc*Ří!sÍ!č::*úsíb.~žš%Ž%8s:±z83Bůc.,š{m'H`dsxbžňa2:€pŘ±í::#%i,ííz*4áxffi~t.xt#`,zčq^= PRO

Veřejný PROOBEC  OHNIŠOV Bc.  Petra  Novotná

úPL#''##%~'d`t#"Ě;ťííži~3Í#á;.é`ž~aštoupení               ~~`  í ' J
Soukromý 7 8;J  Ff t/o

Veřejný 1 12,50/o
.                  ,,          Jl,                                                                     1       t                                            ,--                           -[-                                      -           ,-           -11Í--=--ý`-           a               „                                 --                         --        -                      -                       --

----,---(           ]1

Zájmové skupiny
Eqq m in i€uu[tHti[R                                                      iZákladnívybavenostobcí,veřejnásprávaaspolupráce

2 250/o

Služby pro obyvatele a  návštěvníky vč.  cestovního  ruchu 3 TJ ,5f J/o

Zemědělské  a   nezemědělské   podnikání,   zaměstnanost,   lesnictví  a 3 TJ ,5ÍJ/o

péče o  krajinu a  profesní vzdělávání       Hlffi
'',,''__             ,        _''_,`       =,=`,=,:`'+_:€,=_`'`'_:'±>_             '_=      _`_,      _       _           _      ''_`_           '         '_'_=       _'1,                ,,_|_'__r                        I               =             '_:'        _'       l_st)l'^_]1lll_11l\_._        |_r',LLl',í_L.`_.l+l_l_L±,|,`L[_|]|L±_[bJ]_])'LJLl+:_>±LJ_L.           '         _                  ___,        ________`_                           _                    L_                  __                                                                                       _                                 ___         ___`._               _        _                    i

Usnesen/'.. Výběrová  komise schvaluje  provedené hodnocení projektů ve Fichi 4,  přidělený počet bodů  a sestavené pořadí.
(8 pro, 0 proti, 0 zdržel se)  = Schva'/eno

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

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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Fiche 5 SDolečenský Dotenciál lesů
0  předvýběru  projektů  v této  Fichi  hlasovalo  celkem  7  členů  Výběrové  komise  s podepsaným  Čestným  prohlášením  osoby  podílející se  na
hodnocení či  výběru  projektů  pro tuto  Fichi:
Název subjektu Zástupce subjektu Zájmová skupina Sektor Hlasování
Ing.  Petra  Zilvarova Ing.  Petra  Zilvarova Služby   pro   obyvatele   a   návštěvníky   vč.cestovníhoruchu

Soukromý

PRO

Bc.  Michaela  Zemanova Bc.  Michaela  Zemanova PRO

Ing.  Jaroslav  Bašek Ing.  Jaroslav  Bašek Zemědělské   a   nezemědělské   podnikání,zaměstnanost,lesnictvíapéčeokrajinuaprofesnívzdělávání PRO

Kamil Tomek Kamil Tomek PRO

LABRIS,  s.r.o. ing.  Lenka Ctvrtečková PRO

Mgr.  Jana  Mervartová Mgr.  Jana  Mervartová Základní  vybavenost  obcí,  veřejná  správaaspolupráce PRO

OBEC  OHNIŠOV Bc.  Petra  Novotná Veřejný PRO

Sektorové zastoupeni Soukromý 6 85,7%
Veřejný 1 14,30/o

-                        --               -'      ---}---!±=-z===ff',--=-,-,-}-,----_,   -.-Í                -               --,  <:  --=      ``-,=   -=-*------=-,---,-f----`--,
i.í`/Í]|]í|.ií'.`      l.l   /|     l-Í-i'ÍÍ|TTíť`.Í'-=>`.í=L-{Í.ill.r=lií==`==*i=.iilr-`ll:=``       `=='    =                                    =                 `    =     =`=`-=J===    `

-------,`--                   -                                           `

Zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná  správa a spolupráce 2 28,6%

Služby pro obyvatele a  návštěvníky vč.  cestovního ruchu 2 28,60/o

Zemědělské  a   nezemědělské   podnikání,   zaměstnanost,   lesnictví  a 3 42,8%

péče o krajinu  a  profesní vzdělávání
E,-{.------=---------.----:,---

Í=,==-+].j=j+=,?.Ěř:žšÍĚ'€íl`}iříl       i       ,    ,      =.`.'={=,'=,=|    ==`F;-,'€r=]Fd=|-i       i|     `ť7Í'r-i      ]i       Í`--I       .`         =,1       =            =`        1=          =                                                                                         I
`J                               --`-                                        --,

--                                          -------                               -,---1

:---f---,------:------,-----                ----J       ---                 -----`i---_------,-1                          1-1-1--=        í-I           ---1---:     -----:-1       ---_=:--:------1-:,:       -1----:-1=1----:------
'  '    ===_:±==='±_-±ÉffiEEH±=!=±i±=T_+]2J   l'    ř-`c{_i,.`_J_J__L_<!±3=,=±_ť±-._,,==._=Z._±'±'-L±Li!_±=L.É-|,=_`]_±__i__i+±:=__Li_i..  ,        ,                 ,,_    ,  ,                  _    ,_      _           `.       __,,,    _   _   ,,,{
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t/snesen/'; Výběrová  komise schvaluje provedené hodnocení projektů ve  Fichi  5,  přidělený počet bodů a sestavené  pořadí.
(7 pro, 0 proti, 0 zdržel se)  = Schvá/eno

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

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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Fiche 6 Leshické technoloaie a Droduktv
0  předvýběru  projektů  v této  Fichi  hlasovalo  celkem  s  členů  Výběrové  komise  s podepsaným  čestným  prohlášením  osoby  podílející se  na
hodnocení či  výběru  projektů  pro tuto  Fichi:

Název subjektu Zástupce subjektu Zájmová skupina Sektor Hlasování

SH  ČMS  -Sbor dobrovolných  hasičů  Nový Ing.  Milan  Holinka Služby   pro   obyvatele   a   návštěvníky   vč.

Soukromý

PRO

Hrádek cestovního  ruchu

Ing.  Petra  Zilvarova Ing.  Petra  Zilvarova PRO

Bc.  Michaela  Zemanova Bc.  Michaela  Zemanova PRO

Ing.  Jaroslav  Bašek Ing.  Jaroslav  Bašek Zemědělské   a   nezemědělské   podnikání,zaměstnanost,lesnictvíapéčeokrajinuaprofesnívzdělávání PRO

Kamil Tomek Kamil Tomek PRO

LABRIS,  s.r.o. Ing.  Lenka Ctvrtečková PRO

Mgr.  Jana  Mervartová Mgr.  Jana  Mervartová Základní    vybavenost    obcí,    veřejná    spravaaspoluprácehgz,Ý2Ájjxxh*jčž*`č,ačág#nlžjrbí#ízxt`~#ul}=~HÁž##%«áÉ*j&mžBťTEšrp%tg#.d~*x`j%j7gžžffi„Li-±Ázgz~'á{í#<:";j*ú~««i»šgf#~;Qrjg&Čr„x,`~ PRO

OBEC  OHNIŠOV Bc.  Petra  Novotná Veřejný PRO
•. ,  ťťť,  -ťťť  .  ť.ť-ťťť-ťť   ,ťť.ť      ťťťť    .   ť    ťťťťťťťťť-ť   ',  ťťťťťl     ť    ,  ť   ťť  ,,:  ,     ťť
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Sektorové zastoupení Soukromý 7 8;J  ,5f J/o

Veřejný 1 12,5%

E            `,   ,,,   ,,,   ,,    ,,   ,,',   =   ,:'     -'     ',,'              t            ',,'r   ,''`_    -''           _                                   i,±,t;iiiíLLki:''=a.i=LOĚ,.i=i=]rfiÉ'='`i:'ií(=   Ž=i3`'|-ii.'ri']`iL=iií':c]inií:ii'i=''í`'   -'''-:'|   ,,,,'   ',,=''   '   `,'|,';i'''   '''   ,'>,'       '',    '''`=``J=`   ,'J'   ',,`='|    ''           '
-                                                           11---1

Zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa  a spolupráce 2 250/o

Služby  pro obyvatele a  návštěvníky vč.  cestovního  ruchu 3 ťJ '5f J/o
Zemědělské  a   nezemědělské   podnikání,   zaměstnanost,   lesnictví  a 3 ťri ,5ÍJ/o

péče o krajinu a  profesní vzdělávání
-Ě:Í:i:,-:::::šÍÉžgi:ř:::i=řgÉ-šiĚ--------:   =:-----. -:=:-----:------,:--i--:     -:----{=---i-------------_=:`--5-:  :-:-:L:i--_:,i--J:   ----i-_--:    -i       i--i -i

I.`----I--I-III        :jl                   -1         -11

t/snesen/'.. Výběrová  komise schvaluje provedené hodnocení projektů ve  Fichi  6,  přidělený počet bodů a sestavené  pořadí.
(8  pro,  0  proti,  0 zdržel  se)  = Schwá/eno

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

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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3)   Na  úvod  jednání  k výběru   projektů  ve  výzvě  OPZ  4  -  Sociální  podnikání  1  byli

přítomní  členové  informováni  o  administraci  této  výzvy,  ke  které  podepsali  Etický  kodex
osoby   podílející  se   na   hodnocení  či   výběru   žádostí  o   podporu   z OPZ   předložených   na
základě výzvy  Místní akční skupiny  na  svém  zasedání dne  20.3.  2018.

Složení Výběrové  komise  pro  předvýběr pro_iektů  v této výzvě _ie tedy  následu_iící:
Celkem     přítomno    s    členů    z9,    tzn.     nadpoloviční    účast    =    Výběrová    komise    je
usnášeníschopná.

Sektor Počet Hlasovací práva
Veřejný 1 12,5  %
Neziskový 1 1 2 ' 5  0/o

Soukromý 6 7 5  0/o

CELKEM 8 1 0 0 0/o

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

Zájmová skupiha Počet Hlasovací práva
Základní vybavenost obcí,  veřejná  správa  a  spolupráce 2 250/o

Služby  pro obyvatele a  návštěvníky vč.  CR 3 TJ '5ÍJ/o
Zemědělské  a   nezemědělské   podnikání,   zaměstnanost,   lesnjctví  a   péče  o 3 TJ '5ÍJ/o
krajinu  a  profesní vzdělávání

CELKEM 8 1000/o

Na    základě    provedených   odborných    posudků,    které    byly   členům   Výběrové    komise
rozeslány  22.3.  2018,  následně Výběrová  komise  provedla  věcné  hodnocení  předložených
žádostí o  podporu.

K tomuto  bodu  byl  dle  požadavků  ŘO  OPZ  vytvořen  Zápis  z jednání  výběrového  orgánu
MAS,  který je  přílohou  tohoto  zápisu.

4)   V dalším   bodě   vedoucí   zaměstnanec   strategie   CLLD   seznámil   přítomné   se   všemi

podklady    potřebnými    kprovedení    věcného    hodnocení    projektů    ve    výzvě    OPZ    5
Zaměstnanost,  členové  Výběrové  komise  byli  seznámeni  s jednotlivými  kritérii  pro  věcné
hodnocení   a    sdalšími    podmínkami    týkajícími    se    hodnocení   projektů.    Následně    byli

přítomní  členové  vyzváni   k  prostudování  textu   Etického   kodexu   osoby   podílející  se   na
hodnocení  či  výběru  žádostí  o  podporu  z oPZ  předložených  na  základě  výzvy  Místní akční
skupiny,   který   poté   podepsali.   Po   podpisu   byly   přítomným   členům   předány   všechny

materiály    společně    s  předloženými    Žádostmi    o    podporu    velektronické    podobě.    Po
vypracování    budou    členům   Výběrové    komise    rozeslány   odborné    posudky    koběma

předloženým  žádostem  o  podporu  a   následně  proběhne  zasedání  k provedení  věcného
hodnocení.

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

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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5)   Poté   vedoucí   zaměstnanec   strategie   CLLD   seznámil   přítomné   se   všemi   podklady

potřebnými    k  provedení   věcného    hodnocení    projektů    ve   výzvě    IROP   6    -Sociální
podnikání  1.  Bylo  konstatováno,  že  do  této  výzvy  byla  předložena  pouze  jedna  žádost  o
podporu.   členové   Výběrové   komise   byli   seznámeni   sjednotlivými   kritérii   pro   věcné
hodnocení   a    sdalšími    podmínkami   týkajícími    se    hodnocení    projektů.    Následně    byli

přítomní  členové  vyzváni   k  prostudování  textu   Etického   kodexu   osoby   podílející  se   na
hodnocení   či   výběru   projektů,   které   poté   podepsali.   Poté   byli   losem   vylosováni   dva
hodnotitelé,   kteří   budou   provádět  dílčí  věcné   hodnocení   předloženého   projektu,   které
bude  následně  sloužit jako  podklad  pro  zasedání  Výběrové  komise.  Těmto  hodnotitelům
byly  předány všechny  materiály  společně  s  předloženou  Žádostí  o  podporu  v elektronické

podobě.

6)   Na   závěr  jednání   byl   stanoven   termín   dalšího  zasedání  Výběrové   komise   MAS,   na

kterém  proběhne  finální věcné  hodnocení  žádostí  předložených  do  výzev  OPZ  5  a  IROP  6
-čtvrtek  3.5.  2018  od  9:30  h.  v  kanceláři  MAS  v  Dobrušce.  Poté  předsedkyně  Výběrové

komise  poděkovala všem  přítomným  za  účast a  v  18:05  h.  ukončila jednání.

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

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  5i8  01  Dobruška



DAUENKOVA

V  Dobrušce dne  17.  dubna  2018

Zapsa1:

EFE-i=H
Ing.  Tomáš  Vidlák

Ověřovatelé :

Zemanová
i.-         .:..., :.-_

Ing.  Petra  Zilvarová

Přílohy:

1)  Schválené  pořadí  projektů  podle  počtu  získaných  bodů  v jednotlivých  Fichích

2)  Zápis z jednání výběrového orgánu  MAS  k výzvě  OPZ 4

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

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  0i  Dobruška
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Pořadí předloženÝch Žádostí o dotaci na MAS Dodle počtu získaných bodů v Éednotlivých Fichích

Název MAS: Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Registrační číslo MAS:  15/000/00000/452/00003 5
Registrační číslo Mm: CLLD_15_01 _071
Číslo výzvy: PRV 2 (15/000/00000/452/000035W002)
Rok: 2017-2018

Termín vyhlášení výzvy:  13.12. 2017

Termín příjmu žádostí: od  1.2. 2018 00:00 hodin do  15.2. 2018 do 24:00 hodin

Vyhlašované fiche: F I Vzdělávací a infomační akce, F4 Založení a rozvoj nezemědělských činností, F5 Společenský potenciál lesů, F6 Lesnické technologie
a produkty, F7 Polní cesty

FEri`H\e^ 4 ZaElbže,ní± a i?ozwoj} n€zeměděJIškýcth ěíim®sffi\

Pořadí Číslo Fiche Název žadatele IČ žadatele Název projektu Výše požadované dotace Bodový zisk

1_ F4 Metallic Technologies s.r.o. 01555294 CNC FRÉZOVACÍ CENTRUM 895 500,- 205

2. F4 Motor AG s.r.o. 27615936 Technologie minipivovani Olešnice v Orlickýchhorách 1  906 699,- 150

3. F4 PETR VERNER 03414973 Vybavení truhlámy 441000,- 100

4. F4 JAN DVOŘÁČEK 65218787 Plnička klimatizace + detektor úniku +proplachovacístanice 99 000'- 95

5_ F4 VÁCLAV BALCAR 66300452 Mob ilní provozovna 224 878,- 95

6. F4 LZ Služby s.r.o. 27538931 modemizace kuchyně 224 955,- 95

7. F4 PETR DERNER 01229010 Rozvoj truhlářství 394 200,- _90

Eicfia-5ÁSpc`Ébňťůnskýp®tmsiáů.l&ůn

Pořadí Číslo Fiche Název žadatele IČ žadatele Název proj ektu Výše požadované dotace Bodový zisk

1. F5 Město Nové Město nad Metují 00272876 Naučná stezka - Obůrka Klopotov 298 870,- 130

2. F5 MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK 00272884 Stezka skřítka Frymbulína, olm]h Hradní 1  497 980,- 65_
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Fich@ 6 Lesnické technolbgie a pFodukty

l   pořadí11. |    Číslo FichelF6 Název žadatele IČ žadatele Název proj ektu Výše požadované dotace Bo\dový zis'k

JOSEF SMOLA 1504268 Nákup lesnické technologie 124 500,- 125

V případě shodného počtu bodů jsou projekty řazeny dle výše požadované dotace (tzn. preferován byl projekt s nižší požadovanou dotací).

V Dobrušce dne  17.4. 2018

<irL
Ing. Tomáš Vidlák,

vedoucí zaměstnanec strategie CLLD
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Zápis z jednání výběrového orgánu MAS (Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS -věcné hodnocení)
Název MAS MÍstní akční skupina POHODA venkova, z.s.

číslo SCLLD CLLD   15   01   071

Číslo yýzvy MAS 223/03   16  047/CLLD   15  01   071

Alokace výzvy MAS 3 600 000,00

Alokace \ýz`q/ MAS - křížové 0,00
financováni

Přeliled hodnocených projektů:

Datum jednání 17.04.2018

časjednání 16:30 hodin

WIÍstojednání Opočenská 436, 518 01  Dobruška

Seznam účastnfků

Výběrová komise: lng. Petra Zilvarová, lng. Milan Holinka, Bc. Michaela
Zemanová, lng. Lenka Čtvrtečková, lng. Jaroslav Bašek, Kamil Tomek, Mgr.
Jana Mervartová, Bc. Petra Novotná
Kancelář MAS:  lng. Tomáš Vidlák

Pro]ekt č. Název projektu  1 Název žadatele Právní foma Bodové Výsledek věcného Celkoyé způsobi]é
Žadate[e hodiiocení hodnocení Wdaie

CZ 03 2 65/0 OÍO OÍ16  047m009342 Sociální podnik - kaváma Na dobré cestě s.r.o. Společriost s "čením 88,75 Žádost o podporu sp"la podmínky 1  078 400,00- omozeným věcného hodnocerií

CZ 03 2 65ÍO Om OÍ16  047/0009314 Sociální podnik KRÁLOVÉLHOTSKÁ s.r.o. KRÁLOVÉLHOTSKÁ s.r.o. Společnost s ručením 58.75 žádost o podpoíu splnila podmínky 1 997 940,00- omezoným věcnól`o hodnoc®iií

Přílohy;
- hodnotíci tabulky věcného hodnooení jednotlivých projektů
- prezenční listina

Přitomní členové výběrového orgánu svým podpisem tohoto zápisu potvrzují výsledek věcného hodnocení.

Jméno a přúmení Zájmová skupina Podpi§

lng. Petra Zilvarová
Služby pro obyvatele a návštěvníky vč.cestovníhoruchu 3ffl

lng. Milan Holinka
Sli]žby pro obyvatele a návštěvniky vč.cx3stovníhoruchu

Bc. Michaela Zemanová Služby pro obyvatek3 a návstěvníky vč.cestovníhoruchu _--..---..--ží==

lng. Lenka Čtvriečková
Zemědělské a nezemědělské podnikáni,zaměstnanost,lesnictvíapéčeokrajinuaprofesnívzdělávání j+/

lng. Jaroslav Bašek
Zemědělské a nezemědělské podnikáni,zaměstnanost,lesnictvíapéčeokrajinuaprofesnívzdělávání

•``------1.----

Kamil Tomek
Zemědělské a nezemědělské podnikání,zaměstnanost,lesníct\Íiapéčeokrajinua í/_(

profesn í vzděláván í y

Mgr. Jana Mervailová Základní vybavenost obcí, veřejná správa
L,                                       /

a spolupráce +:+-ť.,_
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