Zápis ze schůze výkonné rady Vyhlídky,o.s.
v kanceláři v Mělníku, dne 9.10. 2012
Přítomni: Aneliesse Beníšková , Galina Čermáková, Roman Frýdl, Michal Kazda, Václav Hlůže,
Petra Jáchymstálová, Eva Šestáková, Pavlína Havlasová
Omluveni: Marcela Pánková,Petr Gál, Jana Laubová
Program: 1) Zahájení
2) Územní působnost - rozšiřování území
3) Práce na ISRÚ, standardy – krabičky/krycí list orazítkován a podepsán+
REALIZOVÁNO + datum/
4) Dotazník – zveřejněn na webu – výzva k aktivitě
5) Informace o činnosti
6) Projekt spolupráce Polabskými stezkami za vínem a poznáním
7) Projekt spolupráce Učíme se filmem
8) Konference venkov – právní forma MAS + nová struktura
9) Různé
Ad1) Zahájení
Galina zahájila a seznámila přítomné s programem
VR bere informace bodu 1) na vědomí
Ad 2) Územní působnost - rozšiřování území
Dalších 8 obcí přibývá do územní působnosti MAS Vyhlídky,o.s. Jsou to Dolní Beřkovice,
Dřísy, Hlavenec, Nedomice, Sudovo Hlavno, Tišice a Všetaty. Uvedené obce podaly
souhlasné usnesení zastupitelstva, že přistupují do územní působnosti Vyhlídek,o.s. Bylo
započato s dotazníkovým šetřením zjišťování potřeb území.
VR schvaluje začlenění obce Dolní Beřkovice, Dřísy, Hlavenec, Kly, Nedomice, Sudovo
Hlavno, Tišice a Všetaty do územní působnosti.. Hlasováno jednomyslně
Ad3) Práce na ISRÚ, standardy – krabičky
Členové VR byli seznámeni s postupem vytváření standardů a s tím že dotazníky
v krabičkách by se měli vrátit do kanceláře do 30. října. Na krycím listě by měly být
opatřeny razítkem a podpisem a doplněno nápisem „REALIZOVÁNO“ s datem.
Vyhodnocení začne na začátku listopadu. Po vyhodnocení se uskuteční Komunitní
projednání
VR bere informace bodu 3) na vědomí.
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Ad4) Dotazník
VR byla upozorněna na možnost vyplňovat dotazníky také elektronicky na webu
www.vyhlidky.eu a o propagaci této možnosti na celém území.
VR bere informace bodu 4) na vědomí a členové budou v tomto smyslu informovat
obyvatelstvo na celém území.
Ad5) Informace o činnosti
Dne 4.8. t.r.se uskutečnila dobrovolnická akce „Sekání luk v Kokořínském dole“
Proběhlo hodnocení činnosti MAS, jsme ve skupině A se 132 body (max150bodů).
Aktivně jsme účastnili na stánku Stč. MAS na Zemi Živitelce, která proběhla začátkem
září.
Dne 3.9. u příležitosti 25 výročí založení klubu Pegas prezentace projektu „Z Kokořínska
do Podralska“ a v hale mělnické radnice
14.9. byly Dny kulturního dědictví – Lobečský pivovar prezentace Vyhlídek – materiály
vyplňování dotazníků přítomnými návštěvníky.
Připravujeme vyhodnocení dotazníků a přípravu Komunitních setkání pro projednání
strategických rámců na příští programové období. Může se týkat až 6 operačních
programů..
Chystá se další výzva na všechny fiche. Vyhlášení v prosinci a příjem v polovině
února
VR bere informace bodu 5) na vědomí. Hlasováno jednomyslně
Ad6) Projekt spolupráce Polabskými stezkami za vínem a poznáním
Spolupráce s MAS Podřipsko.
Stezka povede z Roudnice do Mělníka až na point do Zelčína. Z Liběchova jsme trasu
prošly podle křížové cesty ke kostelíčku a po zelené turistické stezce. Zastavení se budou
skládat ze stolu s lavicemi a informační tabule. Zastavení budou umístěna v Liběchově,
p.Weitosche na Chloumku a u p.Krauze na Klamovce.
VR bere informace bodu 6) na vědomí.
Ad7) Projekt spolupráce „Učíme se filmem“
Spolupráce s MAS Pošembeří, MAS Sedlčansko, MAS Přemyslovské střední Čechy
Je rozděleno do tématických bloků – každá MAS má určený svůj blok
Budou semináře podpořené vzdělávacími tematickými filmy., vzdělávací akce budou
ukončeny festivalem filmů.Trvalým výstupem bude filmotéka, deponovaná a připravená
k zapůjčení v sídlech jednotlivých MAS.
VR bere informace bodu 7) na vědomí.
Ad8) Konference venkov
Proběhla začátkem října v Nových Hradech. Účastníci byli informováni o struktuře
dotačních programů v příštím programovacím období. Informačním bloku NS MAS
ČR byla zmíněna budoucí právní forma MAS –tendence, aby MAS byly o.p.s.
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Je nezbytné započít s přípravou – buď vhodnou přeregistrací sdružení dle nového
občanského zákoníku či transformací do o.p.s.
VR bere informace bodu 8) na vědomí.

Ad9) Různé
Nominace členů do hodnotitelské komise pro projekty spolupráce.
Výkonná rada nominuje Romana Frýdla a Pavla Dostála.
Hlasováno jednomyslně
Návrh uspořádat prohlídku úspěšných projektů
Výjezd pro nově přistupující a veřejnost. Přizvat také novináře, případně další media.
VR souhlasí s návrhem bodu . Hlasováno jednomyslně

Příští schůzka VR bude 30. 10. 2012
Skončeno v 18.30
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Zapsala E. Šestáková

