
VALNÁ HROMADA MAS 
VYHLÍDKY

Dne: 27. 2. 2020

Zámek Liblice

Mramorový sál



Program Valné hromady

◦ Volba zapisovatele, ověřovatelů a volební komise

◦ Schválení programu

◦ Přijímání nových členů, členská základna

◦ Výroční zpráva, zpráva o hospodaření spolku za r. 2019

◦ Zpráva Dozorčí a monitorovací komise

◦ Plnění operačních programů a jejich čerpání, příprava nového programového období

◦ Změna stanov

◦ Volby do orgánů (Výkonné rady, Dozorčí monitorovací komise a Hodnotitelské komise)

◦ Různé 



Přijímání nových členů
Počet členů

Fyzické osoby 22                     NNO 5                Podnikatelé 2                  Obce  27

Sektorové zastoupení

Soukromý sektor  29       :   Veřejný sektor  27

Zájmové skupiny

Obec               Lidé           Práce           Kulturní a přírodní dědictví             Životní prostředí

27                  10                8                                    5                                           6



Členská základna

NEVEŘEJNÝ SEKTOR

Fyzické osoby

Anneliese Beníšková, Ing. Jan Čermák, Mgr. Galina Čermáková, Ing. Pavel Dostál, Stanislav Fabián, Petr Gál, Vladimír Halada, Milan Hašek, Pavlína 

Havlasová, Milan Chalupa, Jaroslav Jeřábek, Mgr. Radka Koláčná, Marie Kolářová, Jana Laubová, PhDr. Marcela Pánková, PhD., Tomáš Pavlík, Hana 

Rašáková, Abigail Rejchrtová Kozlíková, Ing. Radek Smotlacha, Romana Svobodová, Ing. Eva Šestáková, Jan Vojna, Petr Zelenka

NNO

DoNitra,o.s - Mgr. Renáta Trčková, Fokus Praha, z.ú. - Bc. Václav Vopat, Pivovar Lobeč, z.s. - Ing. arch. Pavel, Odborné učiliště Kanina - Mgr. Andrea 

Šimečková, TJ Sokol Nebužely - Ing. Petra Jáchymstálová, HOSPIC TEMPUS, z.s. - (statutární zástupce)

Podnikatelé

Agro Liblice, s.r.o. - Ing.Václav Hlůže, Zelland s.r.o., - Ing. Roman Frýdl

VEŘEJNÝ SEKTOR 

Obce

Býkev, Cítov, Dobřeň, Dřísy, Hlavenec, Hořín, Hostín, Kanina, Kluky, Lhota, Lhotka, Liběchov, Liblice, Lobeč, Lužec nad Vltavou, Malý Újezd, Medonosy, 

Mělnické Vtelno, Nebužely, Nedomice, Nosálov, Střemy, Sudovo Hlavno, Tupadly, Vidim, Vysoká, Želízy         



Výroční zpráva



Zpráva o hospodaření na rok 2019

PŘÍJMY Z POSLÁNÍ:

1) Projekt SCLLD

Výnosy k 31. 12. 2019 (průběžné financování + dohadná položka) 2 076 572,-

Struktura nákladů: spotřeba materiálu 18 186,-

spotřeba energií 23 294,-

služby 465 334,-

mzdové náklady 1 678 490,-

ostatní náklady 1 980,-

NÁKLADY CELKEM 2 187 294,-

HV „Projekt SCLLD“ (spoluúčast na nákladech) - 110 722,-



Zpráva o hospodaření na rok 2019

PŘÍJMY Z POSLÁNÍ:

2. Projekt MAP II.

Výnosy k 31. 12. 2019 (zálohové financování - dohadná položka) 3 006 565,-

Struktura nákladů: spotřeba materiálu 401 235,-

spotřeba energií 11 873,-

služby 288 300,-

mzdové náklady 2 305 157,-

NÁKLADY CELKEM 3 006 565,-

HV projekt „MAP II“ 0,-



Zpráva o hospodaření na rok 2019

PŘÍJMY Z POSLÁNÍ:

3. Provozní dotace PARTNER – město Mělník

Výnosy k 31. 12. 2019 35 000,-

Struktura nákladů: služby 20 463,-

ostatní náklady 1 262,-

příspěvek NS MAS 15 000,-

NÁKLADY CELKEM 36 725,-

HV „Dotace KS MAS“ - 1 725,-

4. Dotace KS MAS

Výnosy k 31. 12. 2020 38 462,-

Struktura nákladů: ostatní služby 47 880,-

NÁKLADY CELKEM 47 880,-

HV „Dotace KS MAS“ - 9 418,-



Zpráva o hospodaření na rok 2019

PŘÍJMY Z POSLÁNÍ:

5. Provozní dotace obce Kokořín 5 000,-

6. Provozní dotace obce Velký Borek 5 000,-

7. Provozní dotace obce Obříství 5 000,-

8. Ostatní příjmy z poslání – „režijní“

Výnosy k 31. 12. 2019: přijaté členské příspěvky 140 800,-

finanční výnosy 26 244,-

poradenství z poslání 331 290,-

Ostatní výnosy celkem 498 334,-

Náklady režijního střediska 367 110,- (materiál, služby, mzdové náklady, 
daně a poplatky, finanční náklady aj.)

HV „Režie“ 131 224,-



Zpráva o hospodaření na rok 2019

PŘÍJMY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI:

1) Výnosy „režijního“ střediska

Výnosy l 31. 12. 2019 PORADENSTVÍ – HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 219 700,-

Struktura nákladů: ostatní služby 18 523,-

mzdové náklady 36 000,-

NÁKLADY CELKEM 54 523,-

HV „režijní“ hospodářské činnosti 165 177,-

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2019 CELKEM 173 954,-



Zpráva kontrolní a monitorovací komise



Integrovaný regionální operační program a jeho čerpání
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Operační program Zaměstnanost a jeho čerpání
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Čerpání OP Zaměstnanost

OPZ 1 OPZ 2 OPZ 3 OPZ 4 OPZ 5

◦ Vyhlášeno 14 Výzev

◦ Podporovány jsou mzdy a platy

◦ OP Zam 1 Podpora soc. služeb  3x vyhlášeno  2 projekty  

◦ OP Zam 2 Prorodinná opatření   2x vyhlášeno 3 projekty + 1náhradní

◦ OP Zam 3  Podpora komunitní práce 2x vyhlášeno   3 projekty

◦ OP Zam 4 Sociální podnikání 2x vyhlášeno                0projektů

◦ OP Zam 5  Inovativní formy zaměstnávání 5x vyhlášeno 5 projektů

Podpora v rámci projektu až na tříleté období



Program rozvoje venkova a jeho čerpání
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Program rozvoje venkova a jeho čerpání
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Operační program Životní prostředí a jeho čerpání
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Sídelní zeleň

Sídelní zeleň - alokace Zbývající alokace

Vyhlášeny pouze dvě výzvy

Výzva „Sídelní zeleň“ březen 2019 – leden 2020

1 projekt

Výzva „Výsadba na nelesní půdě“ 

září 2019-leden 2020   0 projektů

Z důvodu časové náročnosti na realizaci projektů 
MŽP neuvažuje o vyhlašování dalších výzev 
prostřednictvím MAS. Stejné podmínky jsou i při 
podání projektové žádosti přímo do výzev OPŽP.



IROP – Bezpečnost dopravy II.
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: březen 2020 (dle schválení)

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: x. 3. 2020 (14:00)

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 15. 6. 2020 (14:00)

Alokace na výzvu MAS (celkové způsobilé výdaje):

◦ 1 951 096 Kč (po schválení změny finančního plánu bude alokace navýšena na 3 000 000 Kč)

MINIMÁLNÍ výše celkových způsobilých výdajů projektu: 150 000 Kč

MAXIMÁLNÍ výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 95%

Forma podpory: Dotace – ex-post financování 

Oprávnění žadatelé: obce, svazky obcí, organizace zřizované či zakládané obcemi, organizace zřizované či zakládané 

DSO



Typy podporovaných projektů

◦ Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací 

nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, 

přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro 

přecházení

◦ Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné 

hromadné dopravy

◦ Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní 

komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a 

orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší

◦ Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření 

realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních 

systémů)



PRV – čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech

• VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V OBCÍCH

• MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

• OBCHODY PRO OBCE

• VYBRANÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

• KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KNIHOVEN

• MUZEA A EXPOZICE PRO OBCE

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

◦ Portál Farmáře – přístupové údaje                                                                        

◦ Dotace 80% CZV, režim  ex post financování

◦ Podmínka: soulad s Plánem rozvoje obce/programovým dokumentem – dokládá se jako povinná příloha

◦ Limit obálka budovy (fasáda, okna, dveře a střecha) max. 200 000,- Kč

◦ Pro žadatele,  kteří nejsou subjektem veřejného práva (NNO, příspěvkové organizace, církve, organizace zřizované církvemi) je
nezbytná registrace rejstříku skutečných majitelů https://issm.justice.cz/

◦ Pravomocné a platné stavební povolení, pokud je to relevantní

https://issm.justice.cz/


PRV – čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V OBCÍCH

Oblast podpory

Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel rozumí veřejné prostranství definované v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších právních předpisů. Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, 
návsi, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské 
vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce.

Žadatel

Obec nebo svazek obcí.

Na co lze žádat

◦ vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a 
venkovní mobiliář (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední 
desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky),

◦ vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství - herní a 
vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla)

◦ doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) - tvoří maximálně 30% projektu

◦ nákup nemovitosti

NESMÍ se sázet stromy a dřeviny



PRV – čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech

MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Oblast podpory

Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení.

Žadatel

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a 
zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Na co lze žádat

◦ Rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a 
herní prvky v případě mateřské školy

◦ pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy či doprovodného stravovacího zařízení

◦ doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu 
školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) - tvoří maximálně 30% projektu

◦ nákup nemovitosti

Další podmínky

Projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání

Nepodporují se

prostory sloužících pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport a kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na 
zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů



PRV – čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech

OBCHODY PRO OBCE

Oblast podpory

Podpora zahrnuje investice do obchodu zejména se smíšeným zbožím (prodejny, mobilní i stabilní stánky).

Žadatel

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí

Na co lze žádat

◦ výstavba/rekonstrukce budov či stánků pro obchod i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)

◦ pořízení technologií a dalšího vybavení pro obchod

◦ pojízdná prodejna (pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 bez podkategorie G) včetně technologií a dalšího vybavení

◦ doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, 
zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30% projektu

◦ nákup nemovitosti

Další podmínky

Provozovatelem obchodu nemusí být sám žadatel, a to za podmínky, že je provozovatel vybrán za otevřených, transparentních a 
nediskriminačních podmínek se zohledněním pravidel pro zadávání veřejných zakázek

Nepodporují se:

Kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního 
tepla a instalace solárně-termických kolektorů



PRV – čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech

VYBRANÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Oblast podpory

Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova. Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky 
uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Žadatel

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a 
náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Na co lze žádat

◦ obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků

◦ doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační 
tabule) - tvoří maximálně 30% projektu

◦ nákup nemovitosti

Další podmínky

Předmět dotace neslouží a ani v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nebude sloužit k provozování ekonomické činnosti příjemce podpory (tzn. předmět 
dotace musí být veřejně přístupný veřejnosti a jeho užívání nesmí být zpoplatněno.

Nepodporují se:

Předmětem dotace nejsou památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO, včetně Indikativního seznamu světového dědictví UNESCO v 
kategorii kulturní dědictví, a národní kulturní památky k 1.1.2014 včetně památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 
2014  podporovatelných z IROP



PRV – čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech

KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KNIHOVEN

Oblast podpory.

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a 
divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.

Žadatel

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a 
náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Na co lze žádat

◦ rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven

◦ pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven

◦ doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační 
tabule, zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30% projektu

◦ nákup nemovitosti

Další podmínky

V případě, že je žadatelem obec nebo svazek obcí, tak provozovatelem spolkové činnosti nemusí být sám žadatel, a to za podmínky, že je předmět dotace 
využíván pouze k volnočasovým aktivitám

Nepodporují se:

hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí a kotle na uhlí, včetně kombinovaných 
(uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů.



PRV – čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech

MUZEA A EXPOZICE PRO OBCE

Oblast podpory

Podpora je zaměřena na rekonstrukci a obnovu výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických 
zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.

Žadatel

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí

Na co lze žádat

◦ rekonstrukce/obnova/rozšíření budov a ploch pro realizaci výstavních expozic a muzeí i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)

◦ pořízení technologií a dalšího vybavení pro realizaci výstavních expozic a muzeí, zejména výstavních vitrín, panelů, informačních tabulí, 
osvětlení, audiovizuální techniky, počítačové techniky – hardware, software, zabezpečovacího zařízení

◦ doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační 
cedule) - tvoří maximálně 30% projektu

◦ nákup nemovitosti

Nepodporují se:

Nákup exponátů a jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy 
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů



Změna stanov
Článek VI. 

Valná hromada

6.5. Členové spolku se mohou při své osobní neúčasti na valné hromadě nechat zastupovat zmocněncem na          

základě plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele.

Článek VIII. 

Výkonná rada MAS

8.1. Výkonným a rozhodovacím orgánem spolku je sedmičlenná výkonná rada MAS.

Článek X. 

Hodnotitelská komise

10.2. Hodnotitelská komise má sedm členů. Členové jsou voleni ze subjektů, které na území MAS 

prokazatelně místně působí. Funkce člena hodnotitelské komise je neslučitelná s výkonem jiné funkce ve 

spolku



Volby do orgánů (Výkonné rady, Dozorčí monitorovací komise a Hodnotitelské komise)

NOMINACE

Výkonná rada

Fyzické osoby :  Anneliese Beníšková, Hana Rašáková, Eva Šestáková 

NNO :  Spolek pro pivovar v Lobči,z.s. zastoupený Pavlem Prouzou

Podnikatelé :  Zelland, s.r.o. zastoupení Romanem Frýdlem

Obce :  Kluky , zastoupená Petrem Kramářem, Hlavenec zastoupená Jarmilou Smotlachovou

Kontrolní komise

Fyzické osoby :  Jan Vojna, Radek Smotlacha

Podnikatelé: :  AGRO Liblice,s.r.o. zast. Václavem Hlůžem

Obce :  Býkec zast. Martinem Prislupským, Obec Dřísy zast. Ivanou Frajovou

Hodnotitelská komise

Fyzické osoby :  Tomáš Pavlík, Pavlína Havlasová, Miroslav Čechlovský,

NNO :  Sokol Nebužely zast. Petrou Jáchymstálovou

Obce :  město Liběchov zast. Pavlou Veverkovou,  Obec Lhota zast. Radkou Kratochvílovou, Obec Sudovo Hlavno zast. Lenkou Houdkovou



Různé



Děkujeme za pozornost


