
Zápis ze schůze výkonné rady Vyhlídky,o.s. dne 11.10.2011 

Mělník, kancelář Vyhlídky,o.s., nám.Míru 30 

 

Přítomni: Ing. Jáchymstálová, Ing. Šestáková,A.Beníšková, Ing. Frýdl,P.Gál, Ing.Kazda,  

PhDr. Pánková, Mgr. Čermáková 

 

Program: 1)Aktualizace Fichí 

                  2) Různé 

 

1) Aktualizace Fichí 

Schůzka byla svolána za účelem zapracování připomínek členů výkonné rady k aktualizaci 

Fichí. Písemné připomínky vznesl Ing. Frýdl a Ing.Kazda. Do jednotlivých Fichí bylo 

zapracováno: 

Fiche 1) nově rozdělené bodové zisky u kriterií 1-5; nově rozdělené bodové zisky u kriterií 

6-14 (vyjmuto kriterium „zapojení mládeže“); 

Fiche 2) nově rozdělené bodové zisky u kriterií 1-5; nově rozdělené bodové zisky u kriterií 

6-14 (vyjmuto kriterium „zapojení mládeže“); 

Fiche 3) nově rozdělené bodové zisky u kriterií 1-5; nově rozdělené bodové zisky u kriterií 

6-16 (nově přidáno kriterium výše ZV). 

Fiche 4) nově rozdělené bodové zisky u kriterií 1-5; nově rozdělené bodové zisky u kriterií 

6-16 (nově přidáno kriterium výše ZV). 

Fiche 5) nově rozdělené bodové zisky u kriterií 1-5; nově rozdělené bodové zisky u kriterií 

6-15 (nově přidáno kriterium výše ZV). 

Fiche 6) nově rozdělené bodové zisky u kriterií 1-5; nově rozdělené bodové zisky u kriterií 

6-15 (nově přidáno kriterium výše ZV). 

Hlasováno o přidání nového kriteria „Výše způsobilých výdajů“. Způsobilé výdaje 

projektu: a) do výše 60% max.způsobilých výdajů pro danou Fichi - 10 bodů; b)nad 60% 

max.způsobilých výdajů pro danou Fichi - 5 bodů 

Hlasováno: 8 pro – 0 proti -0 zdržel se. 

              Konečná verze Fichí bude rozeslána a hlasováním per rollam budou Fiche schváleny 

2) Různé 

2.1. Prřipomínány akce, kterých se Vyhlídky účastní: Motlitba za domov 27.10. 2011 

Praha; 28.10.2011 Krabčice 

Konference „Venkov v Prčici“ 2011 ve dnech 14.-16.11. 2011; Pánková a Čermáková 

aktivně zapojeny jako facilitátorky tematických bloků. 

2.2. Nevrácený notebook bývalého člena výkonné rady Vyhlídek.o.s. Bývalý člen Vyhlídek 

prostřednictvím předsedy sdělil, že odmítá vrátit notebook, pořízený z projektu 

„LEADER+ -osvojování schopností“. Uvádí, že Vyhlídky mají věc řešit soudní cestou. 



Ačkoliv bývalý člen výkonné rady pro sdružení nikterak nepracuje, považuje notebook za 

odměnu za svoji činnost. Výkonná rada se s tímto názorem neztotožňuje, má za to, že by 

za takto nastavených podmínek měli dostat odměnu všichni tehdejší členové a je běžná 

praxe poskytnuté pracovní prostředky vrátit. Výkonná rada proto jednomyslně rozhodla, 

aby byl bývalý člen výkonné rady Vyhlídek,o.s. opět písemně vyzván, aby předmětný 

notebook vrátil. 

 

Skončeno 18.30 

Zapsala : Galina Čermáková 

  


