
 

 

 

Shromáždění členů Sdružení 
 

Nouzový stav a následně vyhlášená mimořádná opatření při coronavirové 

epidemii znemožnila, bohužel, standardní způsob zasedání našeho nejvyššího 

orgánu – Shromáždění členů Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, 

které bylo řádně svoláno nejprve na den 1.4.2020 a poté v náhradním termínu 

na den 23.9.2020. K projednání a schválení dokumentů a přijetí rozhodnutí, která 

jsou v působnosti výše uvedeného orgánu našeho Sdružení, tak bylo využito 

korespondenční metody per rollam. Hlasováním byla m.j. zvolena nová  

21 členná rada na následující 3 leté období. Ta nyní na svém jednání zvolí novou 

7 člennou výkonnou radu, prezidenta a víceprezidenty Sdružení.  

 

 

 

Otevřený dopis prezidenta Sdružení 

 
Přečtěte si otevřený dopis prezidenta Sdružení pro rozvoj MSK Pavla Bartoše ke 

transformaci ekonomiky regionu. Zveřejňujeme rovněž dokument  „Ukončení 

těžby černého uhlí ve společnosti  OKD a.s. a jeho dopady do podnikatelského 

prostředí v MSK“, jakož i dokument „Jak po pandemii v MSK?-navrhované 

aktivity pro rozvoj Moravskoslezského kraje“, jejichž signatáři jsou Sdružení pro 

rozvoj MSK, KHK MSK, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Společenství 

průmyslových podniků Moravy a Slezska.  Všichni tito aktéři jsou připraveni 

aktivně spolupracovat na návrzích a výběru prioritních námětů a na rozpracování 

pro náš kraj klíčových projektů. 

  

Dopis i výše uvedené dokumenty najdete ZDE 
 

 

https://msunion.us17.list-manage.com/track/click?u=4e69c8b05929cca5681511bdb&id=e9262969d6&e=2505321d02


 

 

Prezident HK ČR k opatřením vlády 
 

Aktuální informace Hospodářské komory ČR k novým opatřením vlády ve vztahu 

k podnikatelům jsou obsahem dopisu prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého. 

 

Přečtěte si jej na odkaze ZDE 

  

 

 

 

Lékařská fakulta OU bude mít nového děkana 
Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity rozhodl o tom, že by 

se měl novým děkanem této školy stát epidemiolog Rastislav Maďar. Svůj 

návrh předloží rektoru OU Janu Latovi, který děkana na návrh senátu jmenuje 

do funkce. 

Více 

 

 

 

Moje místo v MSK 
 

Moje místo v MSK je název projektu, jehož cílem je rychlá a bezplatná pomoc při 

hledání nebo změně zaměstnání v Moravskoslezském kraji. Projekt propojuje 

uchazeče o zaměstnání se zaměstnavateli. Veškeré informace naleznete na 

webovém portálu.  

VÍCE 
 

  

Proběhla on-line konference v rámci projektu 

i-AIR REGION 
Více než 300 odborníků z vědecko-výzkumných institucí, ze státní správy, 

samosprávy i nevládních organizací z Česka i Polska se zúčastnilo 15. října 

https://msunion.us17.list-manage.com/track/click?u=4e69c8b05929cca5681511bdb&id=6cc489d9c1&e=2505321d02
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2020 v Cieszyně společné on - line konference „Čisté ovzduší, lepší 

budoucnost“, aby vyhodnotili výsledky téměř tříleté spolupráce v oblasti ochrany 

ovzduší v příhraničních regionech. Setkání bylo opravdu výzva! Když PATRIOTI 

MSK v březnu museli akci přeložit na říjen, byli z toho nešťastní. Ani říjen však 

neumožnil tradiční formát konání a tak se rozhodli pro on-line verzi. 

  

Více 
 

 

 

 

POSITIV Business and Style 
   

Aktuální týdenní POSITIV e-news si přečtěte ZDE 
 

 

 

 

S pozdravem 

 

Ing. Radúz Mácha 

ředitel 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. 

Výstavní 2224/8 

709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

  

mobil:   +420 777 192 014 

e-mail:  rmacha@msunion.cz 

web:     www.msunion.cz 
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