
 

Zápis 
z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, 

konané dne 23.9.2019 od 9:00 v Sezemicích, kancelář MAS RKH 
 
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina       
 
Program jednání: 

1. Organizační záležitosti 
2. Hospodaření 
3. Realizace SCLLD 

a. Výzvy OPZ 
b. Harmonogram výzev 
c. Výběr projektů k výzvě 288/06_16_075/CLLD_15_01_261 - 8.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-

Vzdělávání-II z Integrovaného regionálního operačního programu 
d. Další informace k realizaci SCLLD  

4. Různé 
_____________________________________________________________________________________________ 

Úvod 
Na jednání představenstva se dostavili 3 z 5 členů představenstva. Žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nemá více 
jak 49 % hlasů. Představenstvo je usnášeníschopné. Pro přijmutí usnesení je potřeba souhlasu minimálně 2 členů 
představenstva.  
Zapisovatelem zápisu byla jmenována K. Holečková. 
Ověřovatelem zápisu: J. Petrenec, předseda  
 
1. Organizační záležitosti 
 Hlasování per rollam 15.7.2019 - 17.7.2019 
Představenstvo v rámci hlasování per rollam, které probíhalo 15.7.2019 - 17.7.2019 přijalo následující usnesení, přičemž 5 
členů představenstva hlasovalo PRO, 0 pro PROTI, 0 pro ZDRŽUJI SE: 

- Představenstvo schvaluje znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2019 - 30.6.2019. 
- Představenstvo schvaluje případné dopracování/úpravy Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2019 

- 30.6.2019 na základě připomínek zástupců CRR, MMR, MZe, SZIF, MPSV. Dopracování/úpravy zapracuje 
Kristýna Holečková, popř. Ivana Řehořová. 

- Představenstvo schvaluje znění výzev 8.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-III a 9.výzva 
MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-III včetně ve výzvách uvedených příloh. 

- Představenstvo schvaluje případné dopracování/úpravy výzev 8.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-
Prorodinná opatření-III a 9.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-III včetně ve výzvách 
uvedených příloh na základě pokynů MPSV a metodik. Dopracování/úpravy zařídí Kancelář MAS. Kancelář MAS 
může taktéž upravit termín vyhlášení výzev a alokací, pokud toto bude projednáno s MPSV. 

- Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev MAS RKH na rok 2019 ver. 3.0 vč. Harmonogramu 
výzev pro IROP - CLLD ver. 3, Harmonogramu plánovaných výzev na kalendářní rok 2019 (ver. 3), Harmonogram 
plánovaných výzev MAS RKH na rok 2020 ver. 1.0 vč. Harmonogamu plánovaných výzev na kalendářní rok 2020 
(ver. 1). 

- Představenstvo schvaluje případné dopracování/úpravy Harmonogram plánovaných výzev MAS RKH na rok 2019 
ver. 3.0 vč. Harmonogramu výzev pro IROP - CLLD ver. 3, Harmonogramu plánovaných výzev na kalendářní rok 
2019 (ver. 3), Harmonogram plánovaných výzev MAS RKH na rok 2020 ver. 1.0 vč. Harmonogramu plánovaných 
výzev na kalendářní rok 2020 (ver. 1). na základě pokynů MPSV, MMR, CRR, MZe, SZIF a případných změn 
výzev. Dopracování/úpravy zařídí Kancelář MAS. 

 Zaměstnanci 
Představenstvo projednalo znění dodatků č. 5 k pracovním smlouvám.  
Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření dodatků č. 5 k stávajícím pracovním smlouvám s Kristýnou Holečkovou a 
Ivanou Řehořovou platných, které se týkají jejich prodloužení do 31.12.2022. 
 Účetní služby  
Přítomným bylo předloženo znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo na zajištění účetních služeb i pro rok 2020.  
Představenstvo jednomyslně schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o dílo na účetní služby i pro rok 2020 s paní Drahomírou 
Holmanovou.  

 Koordinátor aktivit 
Přítomným byla předložen návrh smlouvy o dílo k zajištění činností v rámci Kraje Pernštejnů a projektu Obnova sportovišť 
v MAS Region Kunětické hory II. a projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje smlouvu o dílo s Kristýnou Vodrážkovou na zajištění činností v rámci Kraje 
Pernštejnů a projektu Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II. a projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť 
v MAS Region Kunětické hory. 

 Řádné volby do povinných orgánů MAS 



 

Přítomným bylo sděleno, že letos při Valné hromadě budou probíhat řádné volby do všech povinných orgánů MAS. Členům 
kancelář MAS před konáním Valné hromady rozešle informační sdělení s možností nominovat zástupce do povinných 
orgánů. 

 Dopis auditora 
Přítomným byl předložen Dopis auditora pro vedení účetní jednotky. Všechny body byly představenstvem projednány 
s následujícími stanovisky u významných bodů: 
- Snížení indikátorů 8 20 00 a 9 35 08 u projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS RKH je 
pravděpodobné. V současné době probíhá příprava změn SCLLD, až na jejím základu budou kanceláří MAS odhadnuty nové 
cílové hodnoty indikátorů, nelze obráceně. Kanceláří MAS bude s CRR projednáno, zda je vhodné tyto změny provést 
v rámci změn ve finančním plánu či zvlášť, každopádně změnu není vhodné provést před schválením změn SCLLD, protože 
indikátory projektu s realizací SCLLD přímo souvisí. Současný odhad podání změny indikátorů: do konce března 2020. 
Kompetence k podání změny indikátorů u projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS RKH budou mít 
manažer pro SCLLD a předseda MAS. 
- Vzhledem k velikosti účetní jednotky a dlouhodobé spolupráci s účetní, přítomní nevidí důvod, aby platební styk 
zajišťovala jiná osoba, než osoba, která účtuje o pohledávkách a závazcích účetní jednotky. 
- V rámci projektů tzv. Malého Leaderu, který je podpořen dotacemi Pardubického kraje budou po žadatelích/příjemcích 
vyžadovány souhlasy s realizací na pozemku, příp. usnesení ze zastupitelstva. 
- Přítomní neplánují zavedení směrnice zadávání zakázek malého rozsahu, ani směrnice pravidel na výběr dodavatele. Příjmy 
MAS plynou převážně z dotací, které mají vlastní podmínky pro zadávání zakázek malého rozsahu, což je pro potřeby MAS 
postačující. Žádné větší výdaje hrazené mimo dotace až na výrobu novin a katalogů pro Kraj Pernštejnů nejsou. Pro rok 2019 
byl pro noviny a katalogy proveden cenový marketing, vybrán byl nejlevnější dodavatel, nicméně rozdíly v cenách 
dodavatelů byly minimální. 
- Karty dlouhodobého majetku nebylo nutné zavádět, protože MAS v době auditu nevlastnila žádný dlouhodobý majetek. 
Díky projektu Venkov 21. století již MAS dlouhodobý majetek vlastní, a proto budou vedeny karty dlouhodobého majetku 
tak, aby obsahovaly veškeré potřebné údaje, jak pro účetnictví, tak pro oblast daní z příjmů – účetní i daňové odpisy. 
- Evidence pracovní doby u pracovních poměrů bude zavedena prostřednictvím Vnitřní směrnice evidence pracovní doby. 
Představenstvo projednalo návrh Vnitřní směrnice evidence pracovní doby, viz příloha. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje Vnitřní směrnici evidence pracovní doby. 
 
2. Hospodaření 
 Aktuální stav hospodaření k 31.8.2019: 
Stav b.ú.:          263 234.85 Kč 
Stav pokladny:     5 656,00 Kč      
 Plnění rozpočtu na rok 2019 
Informace k plnění rozpočtu v r. 2019 byly předány K. Holečkovou. Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného 
rozpočtu zodpovídá představenstvo. 
U projektu Zlepšení řídích a administrativních schopností MAS RKH byla proplacena 6. etapa v plné výši. 7. etapa končí 
30.9., do té doby bude podána manažerem pro SCLLD ŽoZ k přesunu nevyužitých finančních prostředků do dalších etap a 
kódů dle potřeby.  
U projektu Venkov 21. století byla podána ŽoPl 30.8.2019, nyní u ní probíhá kontrola na SZIF.  
U projektu Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II. probíhá realizace. Vyúčtování dotace musí proběhnout 
do 31.12.2019. 
 
3. Realizace SCLLD 
 Výzvy OPZ 
V době řádného termínu k zaslání výzev 8.výzvy MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-III a 9.výzva MAS 
Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-III k metodickému ověření nebylo MPSV ukončeno Závěrečné ověření 
způsobilosti (ZoZ) předchozích výzev, dle dohody s MPSV došlo ke zpožděnému podání žádosti o metodické ověření. 
Metodické ověření by mělo proběhnout ze strany MPSV k dnešnímu dni. Pokud nebudou výzvy metodicky ověřeny včas, 
bude kanceláři MAS posunuto vyhlášení výzev na další nejbližší možný termín, viz usnesení představenstva z hlasování per 
rollam 15.7.2019 - 17.7.2019. V případě nálezu v ZoZ, které stále MPSV nebylo ukončeno, bude provedena kanceláří MAS 
změna alokace výzev/výzvy, viz usnesení představenstva z hlasování per rollam 15.7.2019-17.7.2019.  
U výzvy 9.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-III došlo ke zkrácení vyhlášení výzvy na 
29.11.2019, na pokyn MPSV, které umožnilo vyhlásit výzvu pouze do konce listopadu. Na základě toho bude upraven 
harmonogram výzev, viz níže. 

 Harmonogram výzev 
Představenstvo jednomyslně schvaluje Harmonogram plánovaných výzev MAS RKH na rok 2019 ver. 3.1. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje případné dopracování/úpravy Harmonogramu plánovaných výzev MAS RKH na rok 
2019 ver. 3.1 na verzi 3.2 na základě změn výzev 8.výzvy MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-III a 
9.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-III. Dopracování/úpravy zajistí Kancelář MAS. 
Skutečné termíny výzev závisí na vyhlašování výzev pro MAS řídícím orgánem připomínkování preferenčních kritérií a 
výzev řídícím orgánem/SZIF, náročnosti administrace a zbývající alokace.  



 

Veškeré aktuální informace týkající se realizace SCLLD vč. harmonogramu výzev budou volně přístupné na 
www.masrkh.oblast.cz (záložka Podpora regionu/LEADER 2014-2020) či při osobní konzultaci v kanceláři MAS.  

 Výběr projektů k výzvě 288/06_16_075/CLLD_15_01_261 - 8.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-
Vzdělávání-II z Integrovaného regionálního operačního programu 

Na MAS nedorazila od všech žadatelů Vzdání se přezkumu, vzhledem k tomu, že ještě neuplynula 15 denní lhůta pro 
možnost odvolání žadatelů, není možné provést výběr projektů. Představenstvo stanovilo náhradní datum výběru projektů na 
30.9.2019. Další jednání představenstva se tedy bude konat 30.9.2019, od 10:00 hod., v kanceláři MAS RKH v Sezemicích, 
bodem programu je výběr projektů k výzvě 288/06_16_075/CLLD_15_01_261 - 8.výzva MAS Region Kunětické hory-
IROP-Vzdělávání-II z Integrovaného regionálního operačního programu. 

 Další informace k realizaci SCLLD 
K. Holečková podala základní informace k vývoji realizace SCLLD:  
OPZ - Budou vyhlášeny 2 výzvy OPZ, dle MPSV bude vyhlašování dalších výzev individuálně řešeno, ale spíše nebudou 
povolovat, jedná se proto pravděpodobně o poslední výzvy MAS z OPZ v tomto programovém období. U starších výzev 
stále probíhá ZoZ. 
IROP – Není vyhlášena výzva. U výzvy Sociální podnikání-II bylo ukončeno ZoZ k činnostem MAS, na projektu stále 
probíhá. Projekty z výzvy Vzdělávání-II viz. výše. 
PRV – Není vyhlášena výzva. U všech projektů z výzvy MAS č. 2 byly podány ŽoPl, u projektů z výzvy MAS č. 4 probíhají 
VŘ.  
Dále informovala, že byla schválena evaluace ŘO a to bez připomínek. Nyní kancelář MAS pracuje na zapracování 
z evaluace vyplývajících změn SCLLD a byl proveden průzkum v území k zaměření článku 20 PRV, který bude do SCLLD 
zaveden. 
Kancelář MAS provádí animaci škol a animaci SCLLD.  
 
5. Různé 
 MAP ORP Pardubice – probíhá spolupráce v MAP II, do 9.9. mohly školy zasílat aktualizace svých projektů do 

strategického rámce, další aktualizace proběhne nejdříve za půl roku. 
 Kraj Pernštejnů – současný stav certifikovaných výrobců 19, současný stav certifikovaných produktů 20. Dne 26.8. 

proběhlo jednání spolupracujících subjektů ke stanovení další spolupráce.  
 Pardubice – Perníkové srdce Čech, z.s. – MAS RKH se pravidelně účastní jednání, zasílá do tištěného kalendáře 

termíny akcí z regionu. 
 KS NS MAS PK – připravuje se kalendář projektů z Pardubického kraje. 
 Akce pro veřejnost 2019: 10.8. Festival chutí, vůní a řemesel 4 – velmi dobrá odezva od producentů i účastníků, 

nicméně akce je velmi nákladná, Pardubice 5. ročník pravděpodobně nepodpoří, budou hledány alternativy; 1.9. Dožínky 
– MAS a KP reprezentovali zástupci MAS, proběhla spolupráce s MAS Bohdanečsko, akce byla vydařená i navzdory 
nepřízni počasí. 

 Zpravodaj Kunětickohorský MASkáč – do připravované tištěné verze na rok 2019 bude zařazena soutěž pro čtenáře 
s odměnami.  

 Deštníkové projekty Malý Leader – dotace POV na rok 2020 
Představenstvo projednalo navržený název a další podmínky projektu pro účastníky deštníkového projektu nad rámec 
podmínek POV. 
Představenstvo jednomyslně stanovuje název deštníkového projektu pro rok 2020 „Obnova sportovišť a dětských hřišť 
v MAS Region Kunětické hory“ a následující podmínky pro žadatelé/příjemce projektu: 
- Žadatel: obec na území MAS RKH (vlastník sportoviště, dětského hřiště a pozemku, na kterém bude projekt realizován) 
- Termín realizace: 05-10/2020  
- Uznatelné náklady: obnova a oprava sportoviště nebo dětského hřiště (oprava povrchu hřiště/dětského hřiště, oplocení, 
zázemí, sociálního zařízení, tribun, herních prvků apod.; pořízení vybavení/herních prvků je možné pouze jako doplňková 
aktivita k těmto hlavním aktivitám) 
- Dotace: max. 70 % příspěvek (min. 30 % spolufinancování obcí), min. výše příspěvku 50 000,-Kč, max. výše příspěvku 
120 000,-Kč. Předpokládanou výši příspěvku stanovuje představenstvo dle počtu vybraných projektů při respektování 
min. a max. hranice příspěvku. 
- Kritéria výběru: Upřednostněn bude žadatel, který v rámci Malého Leaderu nerealizoval projekt. V případě vyčerpání 
alokace bude upřednostněn žadatel, který písemně dříve vyjádřil zájem. 
- Žádost/vyjádření zájmu o účast v projektu bude zasláno do 8. října 2019 (může být kanceláří MAS prodlouženo) 
písemně a bude obsahovat následující:  

o jaké sportoviště se jedná či zda se jedná o dětské hřiště 
o co bude konkrétně předmětem opravy + vyčíslit ks, m2 (odhadem) 
o jaké jsou předpokládané náklady 
o zda budete chtít pořídit nějaké vybavení  
o LV z internetu 
o min. 2 fotografie stávajícího stavu místa realizace 

 - Vybraná obec se řídí v rámci realizace následujícími podmínkami: 
o obec se řídí pokyny MAS 
o celkové výdaje projektu obce bez DPH musí činit max. do 400 tis. Kč u jednoho dodavatele 



 

o obec musí před realizací projektu předat MAS souhlas s realizací projektu na pozemku dle vzoru, který 
poskytne MAS, příp. usnesení ze zastupitelstva 

o obec musí po realizaci projektu předložit min. 2 fotografie místa realizace po provedení realizace 
Představenstvo si stanovuje možnost úpravy podmínek.  
V případě potřeby může být seznam projektů vč. finančních prostředků schválen představenstvem per rollam na základě 
podkladů připravených Kanceláři MAS. 

 Valná hromada – stanoveno datum na 21.11.2019, od 17:00 hod., místo konání zajistí Kancelář MAS, navržený 
program: Organizační záležitosti (členská základna, institut partnera, řádná volba členů do povinných orgánů, činnost 
kanceláře pro obce, členy a žadatelé), Hospodaření (aktuální stav hospodaření, plnění rozpočtu 2019, členské příspěvky 
na rok 2020, partnerské příspěvky na rok 2020), Realizace SCLLD (informace k aktuálnímu stavu realizace SCLLD, 
změna SCLLD, výhled na rok 2020), Aktivity a projekty MAS, Různé. Program může být doplněn. 

 
 

 
USNESENÍ k per rollam 15.7.2019 - 17.7.2019 

 Představenstvo schvaluje znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2019 - 30.6.2019. 
 Představenstvo schvaluje případné dopracování/úpravy Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2019 - 

30.6.2019 na základě připomínek zástupců CRR, MMR, MZe, SZIF, MPSV. Dopracování/úpravy zapracuje 
Kristýna Holečková, popř. Ivana Řehořová. 

 Představenstvo schvaluje znění výzev 8.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-III a 9.výzva 
MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-III včetně ve výzvách uvedených příloh. 

 Představenstvo schvaluje případné dopracování/úpravy výzev 8.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-
Prorodinná opatření-III a 9.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-III včetně ve výzvách 
uvedených příloh na základě pokynů MPSV a metodik. Dopracování/úpravy zařídí Kancelář MAS. Kancelář MAS 
může taktéž upravit termín vyhlášení výzev a alokací, pokud toto bude projednáno s MPSV. 

 Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev MAS RKH na rok 2019 ver. 3.0 vč. Harmonogramu 
výzev pro IROP - CLLD ver. 3, Harmonogramu plánovaných výzev na kalendářní rok 2019 (ver. 3), Harmonogram 
plánovaných výzev MAS RKH na rok 2020 ver. 1.0 vč. Harmonogramu plánovaných výzev na kalendářní rok 2020 
(ver. 1). 

 Představenstvo schvaluje případné dopracování/úpravy Harmonogram plánovaných výzev MAS RKH na rok 2019 
ver. 3.0 vč. Harmonogramu výzev pro IROP - CLLD ver. 3, Harmonogramu plánovaných výzev na kalendářní rok 
2019 (ver. 3), Harmonogram plánovaných výzev MAS RKH na rok 2020 ver. 1.0 vč. Harmonogramu plánovaných 
výzev na kalendářní rok 2020 (ver. 1). na základě pokynů MPSV, MMR, CRR, MZe, SZIF a případných změn 
výzev. Dopracování/úpravy zařídí Kancelář MAS. 
 

 

USNESENÍ 
Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje: 

 uzavření dodatků č. 5 k stávajícím pracovním smlouvám s Kristýnou Holečkovou a Ivanou Řehořovou platných, 
které se týkají jejich prodloužení do 31.12.2022. 

 dodatek č. 3 smlouvy o dílo na účetní služby i pro rok 2020 s paní Drahomírou Holmanovou.  
 smlouvu o dílo s Kristýnou Vodrážkovou na zajištění činností v rámci Kraje Pernštejnů a projektu Obnova 

sportovišť v MAS Region Kunětické hory II. a projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region 
Kunětické hory. 

 Vnitřní směrnici evidence pracovní doby. 
 Harmonogram plánovaných výzev MAS RKH na rok 2019 ver. 3.1. 
 případné dopracování/úpravy Harmonogramu plánovaných výzev MAS RKH na rok 2019 ver. 3.1 na verzi 3.2 na 

základě změn výzev 8.výzvy MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-III a 9.výzva MAS Region 
Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-III. Dopracování/úpravy zajistí Kancelář MAS. 

 název deštníkového projektu pro rok 2020 „Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory“ a 
následující podmínky pro žadatelé/příjemce projektu: 

- Žadatel: obec na území MAS RKH (vlastník sportoviště, dětského hřiště a pozemku, na kterém bude projekt realizován) 
- Termín realizace: 05-10/2020  
- Uznatelné náklady: obnova a oprava sportoviště nebo dětského hřiště (oprava povrchu hřiště/dětského hřiště, oplocení, 
zázemí, sociálního zařízení, tribun, herních prvků apod.; pořízení vybavení/herních prvků je možné pouze jako doplňková 
aktivita k těmto hlavním aktivitám) 
- Dotace: max. 70 % příspěvek (min. 30 % spolufinancování obcí), min. výše příspěvku 50 000,-Kč, max. výše příspěvku 
120 000,-Kč. Předpokládanou výši příspěvku stanovuje představenstvo dle počtu vybraných projektů při respektování 
min. a max. hranice příspěvku. 
- Kritéria výběru: Upřednostněn bude žadatel, který v rámci Malého Leaderu nerealizoval projekt. V případě vyčerpání 
alokace bude upřednostněn žadatel, který písemně dříve vyjádřil zájem. 



 

- Žádost/vyjádření zájmu o účast v projektu bude zasláno do 8. října 2019 (může být kanceláří MAS prodlouženo) 
písemně a bude obsahovat následující:  

o jaké sportoviště se jedná či zda se jedná o dětské hřiště 
o co bude konkrétně předmětem opravy + vyčíslit ks, m2 (odhadem) 
o jaké jsou předpokládané náklady 
o zda budete chtít pořídit nějaké vybavení  
o LV z internetu 
o min. 2 fotografie stávajícího stavu místa realizace 

 - Vybraná obec se řídí v rámci realizace následujícími podmínkami: 
o obec se řídí pokyny MAS 
o celkové výdaje projektu obce bez DPH musí činit max. do 400 tis. Kč u jednoho dodavatele 
o obec musí před realizací projektu předat MAS souhlas s realizací projektu na pozemku dle vzoru, který 

poskytne MAS, příp. usnesení ze zastupitelstva 
o obec musí po realizaci projektu předložit min. 2 fotografie místa realizace po provedení realizace 

Představenstvo si stanovuje možnost úpravy podmínek.  
 
 
 

 
 

Další jednání představenstva proběhne 30.9.2019. 
Pracovní jednání představenstva a TPS jsou otevřená všem, kteří se chtějí aktivně zapojit. 

Veškeré informace zveřejněny na www.masrkh.oblast.cz. 
 
 
Přílohy: 
Prezenční listina 
Vnitřní směrnici evidence pracovní doby 
Harmonogram plánovaných výzev MAS RKH na rok 2019 ver. 3.1. 
 
Dne: 23.9.2019 
Zapsala: K. Holečková              
 
Ověřovatel: J. Petrenec 
 
 


