
Zápis ze schůze výkonné rady MAS Vyhlídky, o.s. ze dne 4.9.2008. 
 
 
Zahájena ve 16:15 hod. 
 

- předsedkyně Petra Jáchymstálová uvítala přítomné a vyslovila poděkování za 
prezentaci MAS a SPL v Českých Budějovicích na výstavě Země Živitelka. 
Konstatovala, že naše účast byla značným přínosem jak pro nás-výměna zkušeností 
s ostatními, tak pro náš region, protože návštěvníci se velmi zajímali o náš 
mikroregion, přírodní atraktivity, nabídku služeb i o místní produkty, které jsme tam 
prezentovali. Úkoly: dodat fotky-Marcela, sepsat zprávu o průběhu výstavy-každá 
z osádek napíše vlastní postřehy; prezentovat v tisku naši účast na výstavě-Marcela; 
napsat děkovný dopis dárcům, kteří nás vybavili prezentačními produkty-Marcela. 

- Místopředsedkyně a manažerka pro SPL Galina Čermáková informuje o průběhu SPL-
proběhlo vyhlášení výzev-zveřejněno v Mělnickém Deníku a v týdeníku Mělnicko. Na 
11. 9. zorganizuje školící blok pro žadatele starosty obcí. Další harmonogram- 30.9.08 
bude proveden soupis podaných žádostí, poté proběhne administrativní kontrola a 
kontrola přijatelnosti a bude následovat setkání výběrové komise (po školení 
hodnotitelů), která bude hodnotit předložené projekty. Galina navrhuje šířit výzvy 
ještě plošným způsobem na veřejných místech-nepodpořeno, popř. vyjde ještě jednou 
v tisku. 

- Galina informuje o návrhu, aby se zářijová Národní síť MAS konala v naší kanceláři 
na Mělníku- dne 26.9.08-schváleno, je potřeba nabídnout nějaký program pro 
účastníky. 

- Dále Galina informuje o výběrovém řízení na euromanažery-Středočeský kraj řízení 
zrušil- naše MAS nesouhlasí s procesem zrušení; uvažujeme o podání stížnosti a 
sepsání oficiálního stanoviska-podání námitky na úřad pro hospodářskou soutěž. 
Schváleno s podmínkou, že počkáme na oficiální sdělení o zrušení ze Středočeského 
kraje, které doposud nemáme. 

- Marcela Pánková předkládá ke schválení novelizovaný pracovní řád, organizační řád a 
podpisový regulativ- přítomní jsou s těmito dokumenty obeznámeni a schvalují je. 

- Petra informuje o jednání s panem účetním Zelenkou-připravují podklady pro podání 
žádosti o proplacení způsobilých výdajů. Jsou některé nejasné položky-Marcela zjistí 
dotazem na RO SZIF, co lze uplatnit a co ne. 

- Z RO SZIF sděleno, že položkové rozpočty na projekty se řídí katalogem stavebních 
prací poskytovaném firmou RTS a.s. Brno- odsouhlasen nákup softwaru,aby bylo 
možné dát žadatelům uspokojivou odpověď na dotazy ohledně uznané výše nákladů 
na stavební materiál a stavební práce.-zajistí Marcela. 

- Petra navrhuje, že bychom měli více zapojit do aktivit Vyhlídek zástupce ze sdružení 
obcí Liběchovky- aktivně pracuje pí.Beníšková, ale bylo by vhodné oslovit ještě další 
místní zástupce-např. paní Fojtíkovou nebo Pešičkovou. 

- Marcela informuje o stavu ESF a KPSS- rozeslala maily všem účastnícím se stranám 
spolu se zápisem z posledního srpnového jednání v DS Mšeno a žádost o informaci, 
zda se situace nějak řeší či zda problematika stagnuje-zatím bez odezvy. 

- Navržena kontrola účetnictví, kteří členové zaplatili příspěvky na rok 2008. zajistí 
Marcela v průběhu října a listopadu 2008. 

- Galina navrhuje ,abychom vypracovali projekt na mezinárodní spolupráci 
s Rakouskem-jak udělat více atraktivnější mikroregion na základě zkušeností a praxe 
z rakouských Alp-odsouhlaseno-zajistí Galina a Petra. 

- Další termín schůzky stanoven na 18.9.2008 v 16:00 hod v kanceláří Vyhlídek. 



- Skončeno 19:20 hod. 


