
 

 
Zápis ze schůze výkonné rady Vyhlídky,o.s. 

Mělník, 14.5. 2012 
 

Přítomni:  Aneliesse Beníšková , Galina Čermáková, Roman Frýdl, Petr Gál, Václav Hlúže, Petra 
Jáchymstálová, Michal Kazda, Marcela Pánková, Eva Šestáková 
 
Program: 1) VIII. Výzva – informace o průběhu výzvy 
                2) Informace o činnosti – akce 
                                                       - evaluace a monitoring 
                                                       - Brusel duben 2012 
                                                       - pracovní skupiny 
                3) Příprava na nové programovací období  -ISRÚ 
                4) Aktualizace SPL 
                5) Plán činnosti 
 
Ad1) Informace o průběhu výzvy 
          Podpořeno 17 projektů z 21, u 1 projektu došlo k zpětvzetí žádosti. Proběhla    
          administrativní kontrola SZIF, ze 14 dnů pro provedení a získání podkladů připadlo 6 dnů    
          na dny pracovního klidu, jinak v ostatní dny měli pracovníci SZIFu dovolenou. Získat   
          vyjádření k některým nálezům bylo nemožné. Ve dnech 14. a 15. 5. Probíhá školení   
          úspěšných žadatelů. 
          Bere na vědomí schválení doporučených projektů 
Ad 2) Informace o činnosti    
          2.1. Akce 

� Poděkování všem členům výkonné rady za hladký průběh valné hromady, který se 
konala v březnu t.r. 

� V poslední dubnovou sobotu se konala dobrovolnická akce „Jarní úklid 
Kokořínska“.  CHKO poskytlo cca 70 pytlů na odpad, Městská Policie Mělník 
zapůjčila vesty, společnost Cryotech s.r.o. sponzorsky darovala ochranné pomůcky 
–rukavice. Členky občanského sdružení dobrovolnicky připravily občerstvení. Na 
vytipovaných  úsecích pracovalo celkem 30 dobrovolníků. Akce měla velký ohlas. 

� Vyhlídky se prezentovaly na Setkání zemědělských subjektů§ a partnerů CSV, 
Ze strany AZV jsme byli požádánin o prezentaci PRV a úspěšných projektů 
prostřednictvím osy IV .LEADER 
� Má vlast 2012 Vyhlídky zajišťovaly prezentaci NS MAS a místních akčních 

skupin na této výstavě. Výstava je zahájena v Praze na Vyšehradě a následně 
putuje po jednotlivých krajích. NS MAS zde měla stánek kde Vyhlídky a 
Posázaví  zajišťovali účast. 

            2.2. M.Pánková podala informace o pracovní cestě do Bruselu, kde se účastnila jednání   
                   Evropské sítě rozvoje venkova na téma spolupráce a nové místní strategie. 



            2.3. Evaluace a monitoring – výsledky monitoringu je nezbytné převést do zprávy, 
                   Je nezbytné sledovat jak naplňování indikátorů v ISÚ, tak SPL. Pro evaluaci   
                   využijeme  v rámci ročníkových prací kapacit ČZU. 
            2.4. Jak vyplynulo z jednání valné hromady v březnu t.r. Vyhlídky iniciují a připraví   
                    podmínky pro jednání pracovní skupiny na záchranu kulturního dědictví, kde má   
                   zájem pracovat i ing.arch. Pavel Prouza.Konečná sestava této skupiny je: P. Prouza,   
                   Vl. Halada a Z.Šesták 
            3)  Příprava na nové programové období –ISRÚ 
                  Konečná verze metodiky pro přípravu strategií na nové programové období bude      
                  představena u příležitosti konání Výstavy Země živitelka. V územní působnosti      
                 Vyhlídek zahájeno se sběrem podkladů pro analýzu území . Vzhledem k CHKO se   
                  musí do strategie zapracovat i opatření ze strategických dokumentů CHKO   
                  Kokořínska. 
           4) Aktualizace SPL   
                V předstihům byl členům výkonné rady zaslán návrh aktualizace SPL, změna se týká   
                 rozšíření území a specifikace monitoringu a některých administrativních   
                 postupů.Členové VR nemají k návrhům změn připomínky.  
                 Usnesení: Výkonná rada schvaluje změny a aktualizace SPL –Schváleno jednomyslně 
           5)  Plán činnosti 

� Projekt spolupráce „Vinařské stezky“- bylo jednáno s MAS Podřipsko, možnost 
zapojení MAS České Středohoří, jejich stanovisko bude známo koncem května. 
V. Hlůže zajistí seznam vinařů mělnické oblasti, kteří by byli v rámci projektu 
osloveni. VR doporučuje pokračovat na přípravě projektu spolupráce./oslovení 
vinařů, Reg. muzeum v Mělníku/. 

� Příprava na hodnocení Místních akčních skupin 2012, informace z PS pro 
hodnocení 

� Příprava další dobrovolnické akce – Sekání luk, která proběhne v srpnu t.r. 
� Další schůzka VR se bude konat  14. Června od 16. Hod. na farmě G+G ve 

Stránce. 
 
 
Zapsala .G. Čermáková 

          


