
Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 6.5.2014 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:  Dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových 

skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.  

Zahájeno v 16:15 hodin 

 

Program: 1) Informace o činnosti –    Projekt Učíme se filmem  

-  Projekt Vinařskými stezkami za vínem a poznáním 

-  Tvorba Strategie CLLD 

2) Pověření pracovnic kanceláře MAS Vyhlídky,z.s. 

3) Plán akcí 

 

Ad1) Informace o činnosti 

Pracovní tým se podílí na realizaci projektu z DT OPTP na přípravě Strategie CLLD, 

průběžně jsou administrovány končící projekty z osmé a deváté výzvy. Smlouva o dílo pro 

zpracování expertní části Strategie byla po předchozích souhlasech členů VR uzavřena s Mgr. 

Michalem Jarolímkem. 

V realizaci je projekt meziregionální spolupráce „Učíme se filmem“ – nyní byl zahájen běh 

seminářů pro odbornou veřejnost. Další aktivitou je soutěž amatérského filmu, a mediatéka. Je 

zaznamenán zájem o půjčování vzdělávacích DVD, na webu připraveno vstřícné uživatelské 

prostředí. Projekt bude zakončen jednodenním filmovým festivalem v Českém Brodě dne 

20.9. 2014 

Projekt vinařskými stezkami za vínem a poznáním – nyní je zpracovávána Studie, bylo 

zapotřebí obnovit územní souhlasy pro umístění infopanelů při odpočivných zastaveních.  

Nyní bude realizován nákup stanů pro veřejné akce. Návrh Studie a trasování bude po jeho 

vyhotovení rozeslán k připomínkování. 

Usnesení: VR bere informace na vědomí 

Ad2) Pověření pracovnic kanceláře MAS Vyhlídky,z.s. 

Vzhledem k tomu, že v minulosti byla jedna z pracovnic statutární zástupkyní, byla oprávněná 

podepisovat jako statutární zástupce. Aby nedošlo omezení provozuschopnosti kanceláře je 

navrženo, aby bylo odsouhlaseno zmocnění pro M. Pánkovou a G. Čermákovou. Návrh 

zmocnění byl rozeslán členům VR v předstihu před jednáním. Je stanoven limit pro finanční 

operace ve výši   100 000,- bez souhlasu VR. 

Usnesení: VR schvaluje pověření statutárního zástupce  pro G. Čermákovou a M. Pánkovou 

 



  Ad3) Plán akcí 

Dne 3.6. 2014 v zasedacím sále Mě. Ú. na Mělníku se koná kumunitní plánování pro tvorbu 

Strategie CLLD. 

Dne 7.6. 2014 v sobotu od 13.00 se koná akce „Sekáč roku“ soutěž v sečení kosou, letos byla 

požádána o podporu Celostátní síť po venkov, s tím, že akce by byla zaměřena na propagaci 

výsledků dobré praxe PRV a činnosti CSV. 

Usnesení: VR bere informace na vědomí 

   

 

 Příští schůzka Výkonné rady se koná  17.6. 2014 od 16,15 hod. 

Usnesení: VR bere informace na vědomí 

 

 

Ukončeno v 18:00 hodin 

Dne 7.5. 2014  

Zapsala Galina Čermáková 

 


