
 

1 
 

Zápis z distančního jednání Výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. uskutečněné dne 23. - 25. 4. 2020 

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

Přítomni: dle účasti na hlasování – doloženo dokumentem „Protokol o hlasování“ 
Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 

  Hlasování probíhá ve dnech 23. – 25. 4. 2020, přesný termín uveden v Protokolu o hlasování 

Program: 

1) Schvalování projektů k realizaci IROP a OPŽP 
2) Schválení změny Interních postupů IROP 
3) Schválení změny jednacího řádu 
4) Různé - info o projektech spolupráce, členství ve výkonné radě 
5) Standardizace MAS 
 
 
1) Schvalování hodnocených projektů IROP 

Výzva MAS Projekt Žadatel 

20. Výzva Dostupná a kvalitní 
předškolní výchova 

 
Rekonstrukce přízemního pavilonu MŠ Pod Vrchem 

 
Město Mělník 

22.výzva Ochrana zdraví a 
majetku obyvatel II 

Přístavba a zodolnění budovy hasičské zbrojnice Lužec nad Vltavou 

Hasičská zbrojnice Cítov Cítov 

23. výzvy Neformální vzdělávání 
IV  Klub pro neformální vzdělávání 

 

Jindra Šípková 

Bodové zisky a výše nákladů je uvedena v příloze. Alokace na 22. výzvu bude změnou fin. plánu navýšena.T en je nyní 

v procesu schvalování alokace  na všechny výzvy na podporu uvedených projektů budou postačující 

Schvalování hodnoceného projektu OPŽP 
Výzva MAS Projekt Žadatel 

Výzva MAS Vyhlídky OPŽP 
Realizace sídelní zeleně 

 
Rozšíření a posílení funkčního stavu zeleně v obci Dřísy III. 
Etapa 

 
Dřísy 

Bodový zisk a výše nákladů v příloze. Alokace nevyčerpána. 
 
 

1.1. Usnesení: VR doporučuje k realizaci projekty IROP registrované v 20, 22. a 23. výzvě MAS Vyhlídky 
1.2. Usnesení: VR doporučuje  k realizaci projekt registrovaný v rámci Výzvy OPŽP Sídelní zeleň 
 
2) Interní postupy  

Zaslány v předstihu, ŘO však vznesl připomínky a doporučuje doplnit změny (doručeno dnes v 6,11 
hod.) Z tohoto důvodu nebude k tomuto bodu navrženo žádné usnesení. 

 
3) Jednací řád 

Návrh jednacího řádu zaslán v předstihu, změna spočívá zejména v názvu orgánů. 
Usnesení: VR schvaluje jednací řád MAS Vyhlídky,z.s. 
 

4) Informace o projektech spolupráce, členství ve výk.radě, info o činnosti 
4.1. Realizace projektu Varhany znějící odložena na r. 2021. Projekt Museos vivos – kolegyně Marcela 

pilně komunikuje se SZIF a ostatními partnery projektu v zahraničí, projekt předpřipraven 

k registraci.  

4.2. Skončena výzva PRV, zaregistrováno 7 projektů, nyní ve fázi kontroly formálních náležitostí a 

přijatelnosti. Připravuje se věcné hodnocení. 

4.3. Připravena výzva na IROP základní školy. Dva připravení žadatelé. Čeká se na do končení změny fin. 

plánu  a na vyjádření, zda jeden žadatel odstoupí (má projekt ve výzvě min. financí a může získat 

několikanásobně vyšší fin. dotaci). Obracíme se s žádostí o schválení výzvy. 
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4.4. Na VH v únoru byla do výkonné rady zvolena obec Kluky, situace se vyvinula tak, že paní starostka 

a pověřený člen ZO, který zastupoval obec Kluky ve výkonné radě, odstoupil z funkce. V současné 

době veškerá komunikace bez odezvy. 

VR bere informace bodů  4.1., 4.2. a 4.4. na vědomí 
4.3. Usnesení: VR schvaluje vyhlášení výzvy IROP na základní školy 
 

5) Standardizace MAS 
Byl vydán Metodický pokyn MMR k přípravě na příští programové období. Doplňuje jak přípravu 
tvorby Strategie, ale i proces opětovné Standardizace. Tam je zapotřebí souhlas všech obcí 
v územní působnosti. Obce byly dvakrát obeslány, některé mají již schvalující usnesení. Žádost o 
standardizaci se bude podávat prostřednictvím MSEU 2014+. 
VR bere informace na vědomí. 
 
 
Zápis zpracovala G. Čermáková 
 
Příloha: 
Protokol o hlasování per rollam 
Zápis z jednání rozhodovacího orgánu IROP 
Zápis z jednání rozhodovacího orgánu OPŽP 
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