
Zápis ze schůzky MAS Vyhlídky ze dne 23.4.2009 
 
 
Zahájeno:16:15 
Přítomni:dle prezenční listiny 
Program: 
1) Kontrola úkolů z minulé schůze 
2) Leader-PRV stav: I.výzva, II. výzva, III.výzva 
3) Středočeský kraj:- vyúčtování; - účelová dotace 
4) SZIF-vyúčtování I.etapa 2009 
5) Nesuchyně-seminář 
6) Seminář-Úprava SPL – ing.Tywoniaková 
7) Nabídka kurzů na vzdělávání 
8) Zpravodaj 
9) Partnerství-Český rozhlas 
10) Rozšíření územní působnosti MAS 
11) Kontrola FÚ 
12) Spolupráce s LAG Podralsko 
13) Členské příspěvky 
14) Red Design. Propagační tabule 
15) EDEN, Má vlast 
16) Revize SPL 
17) Česká pojišťovna –provoz kanceláří 
18) Regionální značka 
19) Spolupráce Liběchovka SOK, Hořín 
 
 
Ad: 1) Kontrola úkolů z minulé schůze 

- vyúčtování KÚ SK –splněno 
- Námitky NKÚ- splněno 

 

Aktivně se podílí na tvorbě pravidel PRV a jejich změn, koordinuje společné akce – výstava Země Živitelka 
 

-  Společné vzdělávací akce, koordinace společných postupů  
-  
- Propagační tabule-před dokončením 
- Členské příspěvky – v běhu 
- Policie-krádež-ukončeno 
- Podklady pro III.etapu-splněno,ukončeno 
- III.výzva-splněno 
- EDEN splněno 
- Spolupráce Podralsko- v běhu 
- Ing.Tywoniaková-seminář-v přípravě 

 
2) Čermáková informuje : 
Stav I.výzvy- žadatelé podepisují dohody o poskytnutí dotace a začínají projekty realizovat 
 II. výzvy – žadatelé obdrželi zprávu o přijetí, zaregistrování a úspěšné administrativní 
kontrole projektů 
 III.výzvy – vyhlášena, uveřejněna v týdeníku Mělnicko, na webových stránkách a 
rozeslána všem členům Vyhlídky, o.s 
 



3) 
 Středočeský kraj-spolupráce, vyúčtování roku 2008     inf. M. Pánková 
Vyúčtování r. 2008 uzavřeno, pohledávky vyrovnány. Vyhlášena výzva na účelovou dotaci na 
činnost MAS. Podklady a materiály připraveny- pouze doplnit rozpočet a čekáme na výpis 
z MV. 
T: 11.5.2009 
O: Pánková 
4) SZIF- vyúčtování I.etapa 2009   inf. M. Pánková 
, etapa uzavřena, jednotlivé rozpočtové části naplněny, připravit kompletní podklady 
k odevzdání a jednání s Ing. Koubou. 
T:29.4.2009 
O:Pánková 
 
5) Nesuchyně- Čermáková informuje o semináři plnění SPL a vzájemné spolupráci, předány 
zkušenosti všech středočeských MASek, projednání společného postupu na KÚ SK. 
 
6) Seminář –úprava SPL a program SFŽP-ing.Tywoniaková 
Bude se konat v zasedacím sále MěÚ Mělník dne 14.5.2009 od 16 hod a v pátek 15.5.2009 od 
9 hod. Připravit a rozeslat pozvánky. Domluvit účast zástupce CHKO (zajistí Šestáková) 
T: 27.4.2009 
O: Čermáková 
 
7) Nabídka kurzů- Pánková informuje o nabídce kurzů z ÚZEI-ing.Bačkovské, zájemci se 
zapsali a jejich přihlášení za MAS provede pracovnice MAS. 
T: 30.2009 
O:Pánková 
 
8) Zpravodaj MAS     inf. M. Pánková –  
Zpravodaj připravila Šestáková, úpravy Pánková, Čermáková. Nyní ve studiu FARGO- 
konečné nacenění a redakce k tisku. Následně korektury. 
T:10.5.2009 
O:Pánková 
 
9) Partnerství Český rozhlas   inf. E. Šestáková 
 Šestáková informuje o možné spolupráci s regionálním vysíláním Českého rozhlasu- bude 
uzavřena smlouva o partnerství. 
T: 10.5.2009 
O: Šestáková 
 
10) Rozšíření územní působnosti    inf. M. Pánková 
 Pánková informuje o předběžném jednání s panem starostou Dobřeně panem Jodlem-
dojednána schůzka. Je třeba uzavřít naši územní působnost na území uvedené obce a tím i 
doplnit sousedství s Podralskem. 
T:30.4.2009 
O: Pánková 
 
11) Kontrola FÚ    inf.G.Čermáková 
 Informuje o kontrole z FÚ- pracovnice úřadu prohlédli doklady, učinily zápis o zahájení 
kontroly a budou nás informovat v případě požadavku poskytnutí dalších informací a 
podkladů nebo již usnesením. Termín neurčen. 



 
12) Spolupráce s LAG Podralsko       inf. E. Šestáková 
Šestáková informuje o jednáních a dohodě o spolupráci, nyní připravuje smlouvu o 
spolupráci, abychom nemohli účastnit  a žádat dotaci z PRV- vzájemná spolupráce. 
T: 15.5.2009 
O: Šestáková, Čermáková 
 
13) Členské příspěvky      inf. M. Pánková 
 stav:  z 18ti obcí SOKu uhradilo 13, ze 6ti obcí Liběchovky uhradily 4. Dále 2 NNO a další 
fyzické osoby. Vystavit faktury podnikatelům. 
T: 15.5.2009 
O: Pánková 
 
14) Red Design   inf. M. Pánková 
 Tabule- před  tiskem, sl. Laubová požaduje ještě jiný formát log. Následně jejich umístění na 
předměty dotace.(dle vyhotovení umístění zajistí Jáchymstálová spolu s revizí a 
monitoringem daných projektů). 
T:10.5.2009 
O: Pánková 
 
15) EDEN a Má vlast                inf.Šestáková  
Zpracovala materiály a podala žádost. Dostali jsme potvrzení o přijetí našeho záměru.jedná se 
o udělení turistické destinace a propagaci našeho území v rámci Czechtourism a vydávání 
propagačních materiálů. Na vyrozumění čekáme. 
T:15.52009 
O: Šestáková 
 
16) Revize SPL – je třeba zrevidovat náš SPL- projít plnění indikátorů a naplnění fichí. 
T: léto 2009- 
O: Čermáková, Šestáková 
 
17) Česká pojišťovna                       inf. M. Pánková 
 Za druh vloupání jsme dostali plnění ve výši 16.500,-Kč. Rozdíl v plnění vznikl neuznáním 
celého plnění z důvodu nedostatečného zajištění vstupu do kanceláře ze strany majitele 
objektu MěÚ Mělník. Věc ukončena. 
Provoz kanceláře a stav konzultován se správou majetku Měˇu –p.Skoumalem. Žádáme o 
nápravu některých nedostatků a zajištění bezpečnosti prostor vzhledem k tomu, že 
v posledních dnech došlo k opětovnému vloupání do jedné ze sousedních kanceláří. 
T: 20.5.2009 
O: Pánková 
 
18) Regionální značka    inf. E. Šestáková 
Šestáková informuje o společném postupu s Podralskem a vytvoření značky Kokořínsko-
Máchův kraj. Čermáková navrhuje jednání s p.Dvořákem z Rakovnicka, aby nám  poskytl 
podněty , jak postupovat. Ing Součková navrhuje zpracovat seznam podnikatelů a jejich 
produktů z oblasti Liběchovky. 
T:30.5.2009 
O: Šestáková, Čermáková 
 
 



 
19) Spolupráce SOK – Liběchovka 
Čermáková navrhuje ing. Součkové jménem SOKu spolupráci při vytvoření strategie 
cestovního ruchu regionu. Ještě je třeba začlenit Hořínsko (Roman Frýdl). Strany se budou 
vzájemně informovat a popř. budou společně postupovat. 
 
 
Příští schůzka:21.5.2009 
Ukončeno: 18:30 
 
 
Zapsala: M.Pánková 


