




7. zasedání Řídícího výboru 
 projektu Místní akční plán II v ORP Třinec 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963 

4. prosince 2019 od 14:00 



Místní akční plán II v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963  

Úvodní slovo zástupce realizátora projektu  

Kontrola usnášeníschopnosti Řídícího výboru 

Schválení programu zasedání 
 

Program: 

• Aktuální informace o projektu MAP II  

• Dotační okénko 

• Aktualizace Strategického rámce MAP 

• Implementace MAP – zhodnocení plnění ročního akčního plánu 2019 

• Finanční zhodnocení ročního akčního plánu 2019 

• Roční akční plán 2020 

• Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce 

• Stanovení termínu 8. zasedání Řídícího výboru 

• Diskuse 



Úvodní slovo zástupce realizátora projektu 

Pan Radim Kozlovský – náměstek primátorky, Statutární město Třinec 
 

 

Kontrola usnášeníschopnosti Řídícího výboru 
Počet členů: 21   Přítomno:   
Nadpoloviční většina: 
 

Schválení programu zasedání 
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 průběžné finanční vyhodnocení akčních ročních plánů na rok 2019 
 zpracování statistik 
 výjezdní setkání RT, členů PS a lektorů implementace – 7.-8.11.2019, Frýdlant nad 

Ostravicí 
 Místní konference Moravskoslezského a Olomouckého kraje projektu SRP 12.11.2019 
 2. žádost o platbu a zpráva o realizaci schválena ŘO, obdržení zálohové platby 
 popis potřeb škol – sběr dat ukončen k 31.11.2019 
 změna organizační struktury 

 Agregované výsledky dotazníků šablon II z MŠMT: 

 Z 25 ředitelství MŠ vyplnilo dotazník 24. 

 Z 23 ředitelství ZŠ vyplnilo dotazník všech 22. 
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1. Aktuální informace o projektu MAP II  



2. Dotační okénko 
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Šablony III MŠ a ZŠ – pracovní informace 
 

Předpokládané vyhlášení: únor 2020 
Ukončení přijmu žádostí: červen 2021 
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023 
Minimální délka realizace 12 měsíců 
Maximální délka realizace 24 měsíců 
Alokace na výzvu: 4 mld. Kč 
Minimální výše na projekt: 100 tis. Kč 
 

Plánujeme uspořádat informační seminář. 



2. Dotační okénko 
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IROP – program RE:START 
 Připravovaná výzva č. 91 Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony 

(pravděpodobné vyhlášení 20.12.2019). 
 Alokace cca 265 mil. Kč z EFRR. Rozmezí celkových způsobilých výdajů bude 

stanoveno na 1 – 30 mil. Kč na projekt.  
 Podporované aktivity a věcné zaměření výzvy bude shodné jako výzvy IROP č. 46 

a 47. Na území SO ORP se SLV bude možno realizovat i aktivitu budování nových 
kmenových učeben jako součást projektu, který řeší klíčové kompetence.  

 Pro připomenutí z IROP je možné žádat dotaci na bezbariérovost objektu a 
odborné učebny v klíčových kompetencích přírodní vědy, cizí jazyky, technické 
obory a řemesla, digitální technologie a konektivitu. 

 Souhlas zřizovatele. 

 



2. Dotační okénko 
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA - MAS 
 Další novinkou jsou výzvy připravované Místními akčními skupinami, tzv. Program 

rozvoje venkova, kde naopak budou moci školy žádat o příspěvky na školní jídelny, 
družiny, kmenové třídy apod. (to, co nelze z IROP). I zde je podmínka souladu 
záměru s MAP.  

 



3. Aktualizace Strategického rámce MAP 
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Změny u stávajících projektů: 

• Církevní ZŠ a MŠ Třinec – změna názvu Odborné učebny a bezbariérovost Církevní ZŠ 
Třinec 

 

• ZŠ Střítež: přidat křížku u klíčových kompetencí přírodní vědy, technické a řemeslné 
obory, bezbariérovost 

 
• Komorní Lhotka – změna názvu Modernizace multimediální a jazykové učebny na 

Základní škole T. G. Masaryka a Mateřské škole Komorní Lhotka, příspěvková organizace a 
navýšení rozpočtu na 5,3 mil. Kč 



3. Aktualizace Strategického rámce MAP 
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• ZŠ a MŠ Bystřice 848 -  Modernizace odborných učeben 

• ZŠ Vendryně - Rozšíření zázemí tělocvičny u ZŠ 

• ZŠ Vendryně - Zastřešení venkovního hřiště u ZŠ  

• Modernizace 3 na ZŠ  a MŠ Třinec, Koperníkova 696, p.o. 

• Rekonstrukce učeben na ZŠ Kaštanová 

 

 

 



3. Aktualizace Strategického rámce MAP 
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Návrh: 

Ke každému novému investičnímu záměru je potřeba doložit souhlas  
zřizovatele! 

 

Schválení všech navrhovaných změn a zařazených nových projektových 
záměrů s účinností od 19.12.2019. 
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4. Implementace MAP – zhodnocení plnění RAP 2019 

Rok 2020 by měl 
nabídnout vícero 
aktivit pro MŠ 
a 1. stupeň ZŠ. 
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Akce pro rodiče, veřejnost 
• Den otevřených dveří CKP – 15 osob 

• Khanova škola – 19 osob 

• Závislost – 36 osob 

• Výstava kompenzačních pomůcek pro děti se zrakovým, tělesným a kombinovaným handicapem – 

23 osob 

• Sdílení dobré praxe v alternativním přístupu vzdělávání v MSK – 49 osob 

• Fake news – 27 osob 

• Trh vzdělávání  

• Nové paradigma ve vzdělávání – 19 osob  

• Výjezdní praktický workshop k Montessori pedagogice – 18 osob 

• Vítejte v technologickém parku 

4. Implementace MAP – zhodnocení plnění RAP 2019 
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Akce, které se neuskutečnily 

• Univerzální machr 

• Zážitková prázdninová dopoledne ve spolupráci s místními spolky a NNO 

• Beseda – Bezpečnost na internetu 

• Tematický příměstský tábor 

• Desková hra k volbě povolování 

• Spolupráce se ZUŠ 

• Neformální setkání se školním psychologem 

• Workshop manuální zručnosti pro učitele pracovních činností 

• Khanova škola – hodina kódu 

• Šachový turnaj  

 
 
 

4. Implementace MAP – zhodnocení plnění RAP 2019 
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Celkové čerpání finančních prostředků z RAP 2019 
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5. Finanční zhodnocení ročního akčního plánu 2019  
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Čerpání finančních prostředků z RAP 2019 dle pracovních skupin  
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5. Finanční zhodnocení ročního akčního plánu 2019  
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Pracovní skupina Naplánováno 
Skutečné čerpání  

k 31.10.2019 

  Matematická a finanční gramotnost 110 000 Kč 62 562 Kč 

  Čtenářská gramotnost 184 500 Kč 147 703 Kč 

  Podnikavost a kariérové poradenství 266 000 Kč 32 133 Kč 

  Polytechnika a digitalizace 145 000 Kč 78 128 Kč 

  Občanské kompetence 101 000 Kč 73 354 Kč 

  Rovné příležitosti + CKP 60 000 Kč 34 240 Kč 

Čerpání finančních prostředků z RAP 2019 dle pracovních skupin  

5. Finanční zhodnocení ročního akčního plánu 2019  



7. Schválení úkolů na následující 3 měsíce 
 
• Realizace komunikačního plánu – zpravodaj MAP, webové stránky a facebookový 

profil, články, tiskové zprávy, reportáže 
• Implementační aktivity 
• Činnost pracovních skupin – evaluace aktivit 2019, příprava a podíl na realizaci 

implementačních aktivit 2020 
• Podaktivita 2.7 Podpora škol v plánování – vyhodnocení dat 
• Budování znalostních kapacit ŘV – Bob Kartous 
• Aktualizace seznamu investičních záměrů per-rollam, dle potřeby 
• Agregované výsledky dotazníků šablon II z MŠMT 
• Zpracování zprávy o realizaci a žádost o platbu 

 
• Soutěž?? 
 

Místní akční plán II v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963  



7. Stanovení termínu 8. zasedání Řídícího výboru 
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 8. Diskuze 
 9. Závěr 

Středa 25. března 2020 od 14:00 



Šťastné a pohodové 

prožití svátků vánočních 

a vše nejlepší do nového roku 

Vám přeje Realizační tým 
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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis ze 7. zasedání Řídícího výboru 

 

Datum a čas konání:  04.12.2019 od 14:00 

Místo konání:  zasedací místnost Magistrátu města Třince, Jablunkovská 160, 

739 61 Třinec  

Předsedající:   pan Radim Kozlovský – nepřítomný, omluven 

Přítomni:   viz prezenční listina 

 

Úvodní slovo realizátora projektu 

Mgr. Bobková 

- Zahájení zasedání a přivítání účastníků zasedání. 

- Informovala, že se pan Kozlovský omlouvá z účasti na ŘV. S panem Kozlovským proběhla 

osobní schůzka, na které připomínkoval navržené aktivity. 

 

Kontrola usnášeníschopnosti Řídícího výboru 

Mgr. Bobková  

- Kontrola usnášeníschopnosti – přítomno 13 členů = nadpoloviční většina. 

- Z důvodu nepřítomnosti pana Kozlovského jako ověřovatele zápisu, návrh stanovit 

pro 7. zasedání jako ověřovatele zápisu paní Ing. Anetu Koňaříkovou. 

 

Usnesení č. 01/07/2019 – schválení ověřovatele zápisu – Ing. Aneta Koňaříková 

- Hlasování: PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1   SCHVÁLENO 

 

Schválení programu zasedání 

Mgr. Bobková 

- Seznámení s programem zasedání 

 

Usnesení č. 02/07/2019 – schválení programu zasedání 

Hlasování: PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0   SCHVÁLENO 

 

Mgr. Bobková informovala, že dojde k nepatrné změně programu, respektive přesunu jednoho 

bodu a nejprve budou prezentovány návrhy aktivit ročního akčního plánu 2020. Přítomni 

zástupci vzali informaci na vědomí. 

 

1. Roční akční plán 2020 

Zástupci jednotlivých pracovních skupin představili navrhované aktivity, viz příloha č. 5. Po 

jednotlivých prezentacích následovala diskuze a připomínkování. 

 PS polytechnika a digitalizace – aktivity byly doporučeny k financování. 

Připomínky: U sdílení dobré praxe se jeví četnost vysoká, počet akcí bude realizován dle 

zájmu a potřeb území. U navrhované aktivity Práce z ozoroboty, realizační tým zváží nákup 

ozorobotů. Lektorování by v počátcích mohli zajišťovat členové skupiny ve spolupráci s ICT 

metodikem. 
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Workshop pro MŠ s paní lektorkou Freyovou může být realizován také pro zástupce ŠD. 

Realizační tým doporučuje navázat spolupráci s místními spolky, přičemž by se vytvořila 

databáze a MŠ by si mohly vybrat realizátora workshopu. Spolky by obdržely finanční 

příspěvek na nákup materiálu, případně finanční příspěvek na realizaci služby. Na základě 

zájmu o zapojení ze strany spolků by se pak stanovil max. počet realizovaných workshopů 

za rok a výše rozpočtu. 

Propagace a sdílený prostor – nebude se uzavírat další DPP s odborníkem. Je možno 

využit stávající webové stránky projektu, kde může být vytvořena záložka pro polytechniku, 

na kterou by se přidávaly plánované akce, materiály, odkazy a tipy v rámci polytechniky 

apod. 

 

 Rovné příležitosti a centrum kolegiální podpory – Navržené aktivity byly doporučeny 

k financování.  

Připomínky: U akce Podpůrná diskusní rodičovská skupina, vzhledem k velké cílové skupině 

a možnosti účasti velmi malého počtu osob bude nejprve provedeno zjištění zájmu o tuto 

akci, na základě výsledků bude posouzena míra ekonomické efektivity. V rámci povinné 

akce na podporu znalostí Řídícího výboru realizační tým zvažuje oslovit pana Boba 

Kartouse.  

 

 PS čtenářská gramotnost + lektor implementace ČG – Aktivity byly doporučeny 

k financování.  

Připomínky: U akce Pasování prvňáčků na čtenáře zajistit spolupráci s vícero obcemi, které 

si akci zajišťují samy ve vlastní režii. Je plánováno ještě dotisknout 2 000 ks čtenářského 

metru. U mobilní aplikace bude licence po dobu realizace projektu ve vlastnictví statutárního 

města Třinec. Se zpracovatelem grafiky čtenářského metru bude ještě projednáno 

zpracování grafiky pro mobilní aplikaci.  

 

 PS financování – aktivity byly doporučeny k financování. 

 

 PS občanské kompetence – Aktivity byly doporučeny k financování. 

Připomínky: U praktického výjezdního workshopu do Sluníčka v Brně zajistit účast min. 5 

pedagogů z běžných různých škol. Kurz Handle bude určen pouze pedagogům, jelikož se 

jedná o akreditovaný kurz a částka za kurz je fixní. Kurz bude realizován v případě, že bude 

kapacita kurzu zcela naplněna. Doplnit nabídku Centra pro rodinu a sociální péči pro žáky 

3.-5. třídy (téma Jak se rodí rodina). Chybí preventivní besedy pro rodiče – nabídka 

psycholožky Mgr. Ciencialové uspořádat besedy/workshopy na téma jako komunikovat 

rodiče-škola a škola-rodiče. 

 

 PS podnikavost a kariérové poradenství: Aktivity byly doporučeny ke schválení vyjma 

webové prezentace databáze přátelských firem.  

Připomínky: Aktivita workshop pro učitele – školní kariérové poradce – zjistit zájem napříč 

školami, zajistit akreditaci kurzu. Jelikož se jedná o intenzivní 6 denní kurz, v případě zájmu 

lze uvažovat nad realizací jako letní škola. 
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Databáze přátelských firem – s ohledem na nízký počet zapojených firem se jeví interaktivní 

webová jako nehospodárná. Využít stávají webové stránky projektu MAP, připravit 

případnou demoverzi. 

 

 PS matematická gramotnost – aktivity byly doporučeny k financování.  

Připomínky: letní škola Hejného metody – zjistit zájem u pedagogů, jelikož MAP bude hradit 

pouze lektorné. Do aktivit se zahrnují také šachové kroužky (lektoři jsou hrazeni z přímých 

nákladů). 

 

 

2. Aktuální informace o projektu MAP II  

Mgr. Bobková 

 Probíhá průběžné finanční vyhodnocení akčních ročních plánů na rok 2019. 

 Zpracování statistik – evidence účasti škol na jednotlivých akcích s ohledem na to, pro koho 

byly akce určeny. 

 V termínu 7.-8.11.2019 proběhlo výjezdní setkání realizačního týmu, členů PS a lektorů 

implementace – zhodnocení financování aktivit ročního akčního plánu 2019, evaluace 

projektu, představení návrhů na rok 2020 včetně rozpočtu. 

 Účast realizačního týmu na Místní konferenci Moravskoslezského a Olomouckého kraje 

projektu SRP 12.11.2019. 

 2. žádost o platbu a zpráva o realizaci byla schválena Řídícím orgánem, zálohová platba již 

obdržena. 

 Povinná aktivita 2.7. Podpora škol v plánování - sběr dat od analytiků jednotlivých škol byl 

ukončen k 31.11.2019. 

 Organizační struktura – změna příjmení Ing. Kaletové, členky ŘV a PS Polytechnika 

a digitalizace, na Novotná. V PS občanské kompetence byla ukončena spolupráce s panem 

Chlebikem, od ledna 2020 bude zapojen nový člen – zástupce ZUŠ. K 31.12.2019 rovněž 

bude ukončena DPP u dvou členů z PS Podnikavost a kariérové poradenství. 

 Agregované výsledky dotazníků šablon II z MŠMT: 

 Z 25 ředitelství MŠ vyplnilo dotazník 24. 

 Z 23 ředitelství ZŠ vyplnilo dotazník všech 22. 

 

V průběhu zasedání odešli 4 členové ŘV, tudíž nemohlo proběhnout hlasování o schválení, 

jelikož nebyla přítomna nadpoloviční většina. Dle jednacího řádu proběhla zbývající hlasování 

per rollam.  

 

Per rollam: Usnesení č. 03/07/2019 – schválení ročního akčního plánu 2020 

Hlasování: PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 7   SCHVÁLENO 

 

3. Dotační okénko 

Mgr. Bobková 

Šablony III MŠ a ZŠ – pracovní informace 

 Předpokládané vyhlášení: únor 2020, ukončení přijmu žádostí: červen 2021. 

 Datum ukončení realizace projektu: 30.06.2023. 



 

Místní akční plán II v ORP Třinec 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963  Stránka 4 

 Minimální délka realizace 12 měsíců, maximální délka realizace 24 měsíců. 

 Alokace na výzvu: 4 mld. Kč, minimální výše na projekt: 100 tis. Kč. 

 

 

IROP – program RE:START 

 Připravovaná výzva č. 91 Infrastruktura ZŠ pro uhelné regiony (pravděpodobné zahájení 

příjmu žádostí 20.12.2019). 

 Alokace cca 265 mil. Kč z EFRR. Rozmezí celkových způsobilých výdajů bude stanoveno 

na 1 – 30 mil. Kč na projekt.  

 Podporované aktivity a věcné zaměření výzvy bude shodné jako u výzvy IROP č. 46 a 47. 

Na území SO ORP se SLV bude možno realizovat i aktivitu budování nových kmenových 

učeben jako součást projektu, který řeší klíčové kompetence.  

 Pro připomenutí z IROP je možné žádat dotaci na bezbariérovost objektu a odborné učebny 

v klíčových kompetencích přírodní vědy, cizí jazyky, technické obory a řemesla, digitální 

technologie a konektivitu. 

 Souhlas zřizovatele. 

 

Program rozvoje venkova - MAS 

 Další novinkou jsou výzvy připravované Místními akčními skupinami, tzv. Program rozvoje 

venkova, kde naopak budou moci školy žádat o příspěvky na školní jídelny, družiny, 

kmenové třídy apod. (to, co nelze z IROP). I zde je podmínka souladu záměru s MAP.  

 Netýká se města Třinec, který není v MAS. 

 

Mgr. Vdolečková upozornila, že se změnilo u IROPu číslo výzvy z 91 na 92. Systém bude 

zpřístupněn v první polovině prosince, příjem žádostí od 20.12.2019. 

 

4. Aktualizace Strategického rámce MAP 

Mgr. Bobková 

 

Změny u stávajících projektů: 

• Církevní ZŠ a MŠ Třinec – změna názvu Odborné učebny a bezbariérovost Církevní ZŠ 

Třinec 

• ZŠ Střítež: přidat křížek u klíčových kompetencí přírodní vědy, technické a řemeslné obory, 

doplnit bezbariérovost 

• Komorní Lhotka – změna názvu Modernizace multimediální a jazykové učebny na Základní 

škole T. G. Masaryka a Mateřské škole Komorní Lhotka, příspěvková organizace a navýšení 

rozpočtu na 5,3 mil. Kč 

 

Nově zařazené projektové záměry 

• ZŠ a MŠ Bystřice 848 -  Modernizace odborných učeben a konektivita  

• ZŠ Vendryně - Rozšíření zázemí tělocvičny u ZŠ 

• ZŠ Vendryně - Zastřešení venkovního hřiště u ZŠ  
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• Modernizace 3 na ZŠ  a MŠ Třinec, Koperníkova 696, p.o. 

• Modernizace odborných učeben ZŠ Kaštanová 

 

Nově zařazené projekty jsou předschváleny od zřizovatele prostřednictvím čestného prohlášení 

– souhlasu o zařazení. Jelikož některé projektové čekají na projednání v orgánech obce, 

nabývá aktualizace účinnost 19. prosince 2020. 

Per rollam:  Usnesení č. 04/07/2019 – schválení aktualizace seznamu investic 

Hlasování: PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 7   SCHVÁLENO 

 

5. Implementace MAP – zhodnocení plnění RAP 2019 

Mgr. Bobková 

 Celkem bylo realizováno cca 50 akcí – pro děti a žáky, pedagogy a veřejnost.  

Jsou zde započítány jednorázové akce i dlouhodobé aktivity. Ze zpracovaných statistik 

vyplývá, že jsou opomíjeny mateřské školy a první stupeň.  

 Je zapotřebí se zaměřit na tyto cílové skupiny. 

 

Zdůvodnění akcí, které se neuskutečnily 

 Univerzální machr – odloženo z důvodu časových možností zapojených firem 

 Zážitková prázdninová dopoledne ve spolupráci s místními spolky a NNO – odloženo  

 Beseda – Bezpečnost na internetu: zrušeno, dlouhodobá nemoc lektora 

 Tematický příměstský tábor: probíhá příprava, zvažuje se varianta uspořádat spíše 

pobytový tábor 

 Desková hra k volbě povolování – finalizace, bude probíhat pilotní testování na školách 

 Spolupráce se ZUŠ – aktivita bude realizována v roce 2020 

 Neformální setkání se školním psychologem – zrušeno z časových možností lektora 

 Workshop manuální zručnosti pro učitele pracovních činností – malý zájem, odloženo 

na únor 2020 

 Khanova škola – hodina kódu – nízký zájem, zrušeno 

 Šachový turnaj – zrušeno z časových možností lektorů, bude realizováno v roce 2020 

 

 

6. Finanční zhodnocení ročního akčního plánu 2019 

Mgr. Bobková 

 Na rok 2019 byly naplánovány akce za cca 1,27 mil. Kč, vyčerpáno bylo pouze 555 tis. 

(k 31.10.2019). Ze statistik vyplývá, že žádná PS nepřečerpala navržený rozpočet z důvodu 

toho, že na některých aktivitách se ušetřilo a některé byly zrušeny/odloženy. Nejméně 

vyčerpala PS Podnikavost a kariérové poradenství, jelikož se realizace tábora přesunula na 

rok 2020 a desková hra se bude na školách testovat v pilotní verzi bez profesionálního 

grafického zpracování.  

 Do plánovaného rozpočtu byly také původně zahrnuty dlouhodobé náklady na zážitkové 

a vzdělávací exkurze k rozvoji polytechnického vzdělávání ve výši 400 tis. Kč. Aktuálně 
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se v roce 2019 vyčerpalo 126 tis. Kč, nabídka exkurzí je stále aktuální a školy se mohou 

přihlašovat.  

 

7. Schválení úkolů na následující 3 měsíce 

Mgr. Bobková 

 Realizace komunikačního plánu – zpravodaj MAP, webové stránky a facebookový profil, 

články, tiskové zprávy, reportáže. 

 Implementační aktivity. 

 Činnost pracovních skupin – evaluace aktivit 2019, příprava a podíl na realizaci 

implementačních aktivit 2020. 

 Podaktivita 2.7 Podpora škol v plánování – vyhodnocení dat. 

 Budování znalostních kapacit ŘV – Bob Kartous 

 Agregované výsledky dotazníků šablon II z MŠMT – vyhodnocení dat. 

 Zpracování zprávy o realizaci a žádost o platbu – únor 2020. 

 

Per rollam:  Usnesení č. 05/07/2019 – schválení úkolů na následující 3 měsíce 

Hlasování: PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 7    SCHVÁLENO 

 
8.  Stanovení termínu 8. zasedání Řídícího výboru 

Mgr. Bobková 

Návrh termínu 8. zasedání – 25.03.2020 od 14:00. 

 

Per rollam: Usnesení č. 06/07/2019 – schválení termínu 8. zasedání ŘV - 25.03.2020 od 

14:00 

Hlasování: PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 7   SCHVÁLENO 

 

 

4. Závěr 

Mgr. Bobková 

- Poděkování za účast a ukončení zasedání. 

 

Přílohy: 

Příloha 1: Pozvánka  

Příloha 2: Program  

Příloha 3: Prezenční listina  

Příloha 4: Roční akční plán 2020 

Příloha 5: Strategický rámec – aktualizace seznamu investic  

Příloha 6: Prezentace 

Příloha 7: Fotodokumentace 

 

Zapisovatel: 

Mgr. Kateřina Czempková - Finanční manažer, Manažer implementace, Statutární město Třinec 

 

 




