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Kontaktní údaje 
 

Název organizace: Místní akční skupina Vyhlídky,z.s. 

Sídlo organizace: Nebužely 92, 277 34 

Adresa kanceláře: nám. Míru 30, 276 01 Mělník 

Webové stránky: www.vyhlidky.eu 

Bankovní spojení: 0468776349/0800 

Statutární zástupce: Anneliese Beníšková 

Telefon: 315 602957;724068686;606787716 
 

E-mail: info@vyhlidky.cz 
 

IČO: 26676184 
 

Úvodní slovo 

Rok 2015 byl pro naší organizaci dalším z důležitých roků pro další existenci spolku a to hned z několika 
důvodů:  spolek prožil první rok nového programového, ve kterém se spolek úspěšně certifikoval coby 
schválená místní akční skupina, která se může i nadále účastnit evropského programu Komunitně 
vedeného místního rozvoje. Dále vznikala nová strategie spolku. Strategický tým MAS Vyhlídky 
zpracoval tuto Strategii komunitně vedeného místního rozvoje jako základní strategický dokument 
pro rozvoj území na léta 2014 – 2020. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje má zmapovány 
stěžejní potřeby veřejného, občanského, ale i soukromého podnikatelského a zemědělského sektoru, 
které mají být postupně uspokojovány jejím naplňováním prostřednictvím účelného a efektivního 
využívání všech zdrojů a partnerské spolupráce. Proběhlo několik projednání se všemi zúčastněnými 
aktéry i cílovými skupinami a především došlo k několikero projednání a připomínkování. Jednání byla 
zdárně ukončena veřejným projednání finální verze strategie v listopadu, kdy tato byla vzata na vědomí 
jak veřejností tak orgány spolku. 

 

Území MAS Vyhlídky, z.s. 
Území MAS Vyhlídky,z.s. se  rozkládá v polabské nížině  na území města Mělník,  na severu 

nejsevernější obce se tvoří hranici s Libereckým krajem. Na východě zasahuje do okresu Mladá Boleslav 
a Brandýs nad Labem. Na západě tvoří obce hranici mezi Ústeckým krajem, na jihu tvoří hranici 
řeka Labe, kde jediná obec Obříství ji překračuje. Charakteristická je pro toto území zemědělská a 
především vinařská činnost, dále historie regionu s četnými kulturními památkami a krajina bohatá 
na příležitosti k rekreačním aktivitám. Vedle tradičních zemědělských  odvětví má význam zelinářství 
a ovocnářství. Je také jedinou oblastí Středočeského regionu, kde se pěstuje ve větším měřítku vinná 
réva.Díky svým krajinným a přírodním hodnotám jsou výše a severněji položené oblasti Mělnicka 
součástí CHKO Kokořínsko, dosahují právě až k Polabské nížině rozprostírající se v okolí soutoku Labe 
s Vltavou u Mělníka. Mělnicko patří k zemědělským produkčním oblastem středních Čech. Významný 
je průmysl energetický a potravinářský.Turisticky nejvýznamnější oblasti se nacházejí v severní části 
obvodu. 

http://www.vyhlidky.eu/
mailto:info@vyhlidky.cz
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Obce v územní působnosti MAS Vyhlídky, z.s.:Mělník, Býkev, Cítov, Dobřeň, Dolní Beřkovice, Dřísy, 
Hořín, Hlavenec, Kluky, Kly, Lhota, Lužec n.Vlt., Malý Újezd, Nedomice, Obříství, Sudovo Hlavno, 
Tišice, Všetaty, Hostín, Kadlín, Kanina, Kokořín, Lhotka, Liblice, Lobeč, Mělnické Vtelno, Nebužely, 
Nosálov, Řepín, Stránka, Střemy, Velký Borek, Vysoká, Dolní Zimoř, Liběchov, Medonosy, Tupadly, 
Vidim,Želízy 

Vznik a historie sdružení - spolku 
Vyhlídky, o. s. bylo založeno v roce 2004 jako občanské sdružení za účelem realizace aktivit 
podporujících rozvoj života na venkově. Až do r. 2008 pracovali všichni členové  dobrovolnicky. Způsob 
práce metodou LEADER si členové získávali prostřednictvím projektu „Cesta změny“ z OP Rozvoj  
venkova  a  multifunkční  zemědělství/podopatření  Osvojování  schopností,  v realizovaným v roce 
2005 – 2006. V rámci tohoto projektu došlo k masivní informační kampani, na veřejných komunitních 
workshopech došlo k zapojení místní aktérů a formaci týmu pro zpracování integrované rozvojové 
strategie. Integrovaná strategie byla v únoru r. 2006 zpracována a veřejně projednána. Dalším 
krokem bylo zpracování projektové žádosti do dotačního titulu MMR . Tento projekt byl podpořen 
a v průběhu roku 2006 realizován. Podstatou bylo získávání zkušeností při tvorbě pravidel, vyhlašování 
výzev a hodnocení projektů metodou LEADER. V roce 2007 Vyhlídky spolupracovali se Španělskými 
a Portugalskými místními akčními skupinami v rámci projektu AGROLEADER na podporu 

marketingových nástrojů zemědělské a potravinářské produkce. Rovněž bylo započato s přípravou 

Strategického plánu, a podáním projektové žádosti o podporu Strategického plánu se Vyhlídky 

přihlásily k jeho realizaci na období 2008 – 2013. Vyhlídky byly jednou z 48 podpořených místních 

akčních skupin a v roce 2008 podepsali dohodou o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova a 

začaly fungovat na dobrovolnicko – profesionálním základu. Kancelář po celou dobu realizace 

disponovala třemi zaměstnanci. V rámci realizace Programu rozvoje venkova bylo vyhlášeno 9 výzev, 
ve kterých bylo registrováno 116 projektových žádostí. Prostřednictvím Strategického plánu bylo 

v letech 2008 – 2013 podpořeno 81 projektů a přerozděleno 45 000 000 Kč na dotace. Mimo to byl 
realizován jeden projekt meziregionální spolupráce s LAG Podralsko „Po stopách K. H. Máchy“, další 
dva projekty meziregionální spolupráce jsou též zrealizovány – projekt „Učíme se filmem“ a 
„Polabskými stezkami za vínem a poznáním“. 

V průběhu doby aktivního působení spolku do územní působnosti přistoupilo šestnáct obcí, naopak 

dvě obce přešly do územní působnosti LAG Podralsko a jedna do územní působnosti 
Mladoboleslavský venkov. 

V roce 2015 bylo dokončeno uzpůsobení fungování a struktury spolku požadavkům současné 
standardizace místních akčních skupin, které vyvrcholilo úspěšnou certifikací naší místní akční skupiny 
ze strany Mze ČR. MAS Vyhlídky,z.s. sdružuje představitele obcí a měst, neziskových organizací, 
podnikatele, zemědělce i další obyvatele regionu. Zakládající smlouvu podepsalo 12členů. Během 
uplynulých let počet členů narůstal až do dnešních 50 členů. 

Orgány spolku jsou: 
Valná hromada - nejvyšší orgán spolku; 
Výkonná rada MAS - výkonný a rozhodovací orgán spolku 

 Člen Zastoupený soukromý 

1. Obec  Hlavenec Smotlachová Jarmila, Ing. veřejný 

2. Obec Kluky Semiánová Zdeňka, mgr. veřejný 

3. Obec Medonosy Vlková jana , bc. veřejný 

4. Zelland,s.r.o. Frýdl Roman, Ing. soukromý 

5. Farma GG Gál Petr soukromý 

6. Pivovar Lobeč,o.s. Prouza Pavel, ing. arch. soukromý 

7. Beníšková Anneliese, fyz. osoba  soukromý 

8. Laubová Jana,Bc., fyz. osoba  soukromý 

9. Svobodová romana, fyz. osoba   
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Statutární orgán: předseda Anneliese Beníšková 
 
Hodnotitelská komise - výběrový orgán 

 Člen Zastoupený Sektor 

1. Farma Smotlacha Smotlacha Radek, ing. soukromý 

2. Obec Dřísy Frajová Ivana, Mgr. veřejný 

3. Obec Liblice Vojna Jan veřejný 

4. Obec Nedomice Štyksová Jitka, Ing. veřejný 

5. Obec Lužec nad Vltavou Rampasová Kamila veřejný 

6. Obec Lhota Kratochvílová Radka, Ing. veřejný 

7. Do Nitra,o.s. Trčková Renata soukromý 

8. Odborné učiliště Kanina Kudrnová Milada soukromý 

9. Dostál Pavel, Ing.  soukromý 

10. Pavlík Tomáš  soukromý 

11. Havlasová Pavlína  soukromý 

12. Obecně prospěšná společnost,o.p.s. Hanzelín, J.V. soukromý 

 
 

Dozorčí a monitorovací komise - kontrolní orgán 

 Člen Zastoupený Sektor 

1. TJ Sokol Nebužely Jáchymstálová Petra, Ing. soukromý 

2. Sdružení přátel Kokořínska Šestáková Eva, ing. soukromý 

3. AGRO Liblice,s.r.o. Hlůže Václav, Ing. veřejný 

4. Obec Kanina Sochatzi K.F., ing. soukromý 

5. Šesták Zdeněk, fyz. osoba  soukromý 

 
Cíle spolku 
- aktivity podporující rozvoj života na venkově 

- realizace rozvojové strategie 

- podpora projektů udržitelného rozvoje venkova 

- uplatnění nových forem zhodnocení přírodního a kulturního dědictví za účelem posílení 

ekonomického prostředí na daném území 

- zajištění dostupnosti informací pro obyvatele daného regionu 

- vzdělávací aktivity zaměřené na zapojování veřejnosti, projektovou přípravu a dovednosti 

organizačně technického rázu 

 
K naplňování uvedených cílů nám slouží především tyto formy činnosti: 

- administrace projektů k realizaci strategií pomocí Komunitně vedeného místního rozvoje 

- pracovní setkání a plánování 

- koordinace postupu všech složek sdružení při realizaci strategií 

- konzultační a poradenská činnost, včetně činnosti pedagogické a lektorské 

- pořádání přednášek a vzdělávací činnost 

- vzdělávání a zvyšování odborné způsobilosti členů 

- vydávání tiskových materiálů prezentujících práci a směřování MAS 

- spolupráce se samosprávou a státní správou 

- příprava a realizace projektů vedoucích k obnově a rozvoji venkova 

- spolupráce se sdělovacími prostředky 

- spolupráce s ostatními subjekty, které realizují projekty v rámci společných strategií 

- spolupráce se zahraničními partnery
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Výkonnou složkou MAS je sekretariát MAS, který je veden manažerem pro činnost MAS a spolku, 

vedoucím pracovníkem pro SCLLD a dvěma projektovými manažery. 

V roce 2015 pracovala jako manažerka MAS PhDr. Marcela Pánková,Ph.D. jako manažerka pro  realizaci 

SCLLD Mgr. Galina Čermáková, jako projektový manažer Bc. Miroslav Čechlovský a na sklonku roku byla 

přijata, též jako projektový manager,  Karolína Stránská.Účetnictví  a daňové poradenství pro MAS 

externě zajišťoval najatá účetní firma. 

 

MAS Vyhlídky se aktivně zapojuje do spolupráce v nadregionálním, celostátním i mezinárodním  

měřítku. Je členem Národní sítě MAS, kde je Mgr. Galina Čermáková členkou kontrolního výboru NS  

MAS ČR a PhDr. Marcela Pánková, Ph.D. členkou komise pro mezinárodní spolupráci a pracovní  

skupiny pro hodnocení NS MAS ČR. Dále jsme členy Středočeské sítě MAS, kde se aktivně podílíme na  

zviditelnění práce středočeských místních akčních skupin například pořádáním společných akcí. 
 

Členové sdružení 

Agro Liblice, s.r.o. 
Beníšková Anneliese 

Čermák Jan, ing 

Čermáková Gal.,Mgr. 
DoNitra, o.s. 
Dostál Pavel, ing. 
Fabián Stanislav  

Halada Vladimír Mgr. 
Hašek Milan 

Havlasová Pavlína 

Chalupa Milan 

Jeřábek Jaroslav 

Jezdecká spol. GG 

Koláčná Radka Mgr. 
Kolářová Marie 

Laubová Jana 

Pánková Mar.,PhDr 
Pešičková Mark.,Ing. 
Pivovar Lobeč, o.s. 
Sdr. přátel Kokořínska 

Smotlacha Radek Ing. 
Smotlachová Jarmila Ing. 
Svobodová Romana 
Šesták Zdeněk 
TJ Sokol Nebužely  

Učiliště Kanina 
Vlková Jana  

      Zelland s.r.o. 
      Zelenka P. 

Stav k 31. 12. 2015 

 

Činnost v roce 2015 

Býkev 

Cítov 

Dobřeň 

Dolní Zimoř 

Dřísy 

Hlavenec 

Hořín 

Hostín 

Kanina 

Kluky 

Lhota 

Lhotka 

Liběchov 

Liblice 

Lobeč 

Lužec n.Vlt. 
Malý Újezd 

Medonosy 
Mělnické Vtelno 

Nebužely 

Nedomice 

Nosálov 
Střemy 

Tupadly 

Vidim 

Vysoká 

Želíz
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Činnost MAS Vyhlídky v roce 2015 je možné rozdělit do čtyř oblastí: 

       1)MAS jako spolek a certifikace 

2) Finalizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.   

3) Realizace SPL. 

4) Evaluace  

5)Prezentace MAS  

6) Další aktivity MAS 

 

Ad1) MAS jako spolek 

MAS celoročně poskytuje všem subjektům ve své územní působnosti a členům spolku informace o 

možném čerpání dotačních prostředků, rozesílá monitoring dotačních možností, zpracovává návrhy na 

zařazení záměrů žadatelů do konkrétních dotačních titulů a napomáhá s tvorbou strategických 

rozvojových plánů obcí. Informuje je též o možnostech školení a seminářů v oblasti rozvoje obcí či 

dalších marketingových nástrojů. 

V roce 2015 uspořádala MAS několik setkání pro starosty obcí ve své gesci i pro starosty celého ORP 

Mělník. 

MAS administrovala projekt Meziobecní spolupráce, jehož nositelem byl SMO a též se účastnila projektu 

Efektivní chod úřadů pro žadatele SMS. Oba projekty byly v tomto roce zdárně ukončeny. 

Každý měsíc se schází výkonná rada sdružení, která musí operativně řešit postup činnosti sdružení. 
Certifikace MAS - v březnu 2015 byla podána registrace k certifikaci místních akčních skupin. První 
vyjádření bylo zasláno koncem června s tím, že bylo zapotřebí změnit stanovy. První část úprav byla 
zaslána v průběhu července, stanovy změněny formou hlasování per rollam v srpnu. V říjnu 2015 byl 
zaslán další souhrn požadavků, týkaly se zejména doplnění informací ve veřejném rejstříku. Dne 2. 12. 
2015 bylo vydáno osvědčení o splnění standardů MAS. 

 

Ad2) Příprava a zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

V průběhu roku 2015 probíhá příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Analytická 

část ke zpracována projektovým týmem Vyhlídek, rovněž tak shromáždění podkladů, analýzy pro 

návrhovou část. Návrhová – strategická část byla zpracována za odborné účasti Mgr. Jarolímka. 

Strategie byla zveřejněna s výzvou pro vznesení připomínek. Návrhová část je členěna do pěti 

tematických oddílů/Lidé, Práce a volná čas, Kulturní dědictví, Životní prostředí a Obec/. Pro 

tematickou oblast „Lidé“ byla započata spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, zejména 

metodická pomoc při monitorování nastavení cílů v sociální oblasti. Strategie byla připravena na 

dopracování strategických rámců, tedy konkrétních opatření, ve kterých jsou definovány konkrétní 

aktivity a výstupy pro naplňování cílů jednotlivých operačních programů. V průběhu roku proběhlo 

několik projednání včetně zapracování připomínek a návrhů jednotlivých aktérů a to v souladu se 

schválenými strategickými rámci a reálnými možnostmi, které vyvstali po dohodách s jednotlivými 

resorty. V listopadu pak došlo k velkému veřejnému závěrečnému projednání strategie. 

 

Ad3) Realizace SPL 
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V roce 2015 probíhala realizace projektů žadatelů, kteří byli podpořeni v poslední 9. výzvě v roce 

2013 a došlo k ukončení realizace posledních projektů. 

 

Dále v rámci realizace SPL probíhaly aktivity v rámci udržitelnosti projektu Spolupráce „Z Kokořínska 

do Podralska.“ Proběhlo společné setkání zástupců z regionu Vyhlídek i Podralska v rámci 

Zahrádeckých slavností, kde byly, tak jako každý rok na společných akcích, prezentovány výsledky a 

výstupy společného projektu v rámci jeho doby udržitelnosti. 

Taktéž byly úspěšně zrealizovány a probíhala již doba udržitelnosti tří projektů meziregionální 

spolupráce a to: projekt Učíme se filmem, projekt Polabskými stezkami za vínem a poznáním a 

třetím byl projekt Evaluace a monitoring Strategií MAS Středočeského kraje.  Hlavním výstupem prvně 

jmenovaného projektu je úžasná mediatéka, tedy soubor 27 filmů z různých oblastí života na 

venkově nebo o inovačních postupech v zemědělství či využívání přírodních zdrojů. Filmy jsou veřejně 

přístupné a lze je zapůjčit v kanceláři spolku. Hlavními výstupy projektu Polabské stezky je trasování 

nových okruhů spojujících vinařskou oblast Litoměřickou a Mělnickou, studie o obou vinařských 

oblastech, průvodce po místních vinařích a v neposlední řadě umístění šesti odpočivných a 

informačních míst na nových trasách. 

V roce 2015 byl realizován projekt spolupráce PRV IV. 2. 1 Evaluace a monitoring strategií MAS ve 

Středočeském kraji. Do projektu bylo zapojeno 13 místních akčních skupin Středočeského kraje. Hlavním 

cílem bylo nastavit pravidla pro vyhodnocení a monitoring Strategií. Součásti projektu byly aktivity 

vzdělávací, výměna příkladů dobré praxe a spolupráce na tvorbě metodiky, kterou využily zúčastněné 

MAS jak v rámci závěrečné evaluace programového období 2007 -2013. Této metodiky může být využito 

v implementační části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014- 2020. 

 

Ad4) Evaluace Strategického plánu 2007 – 2013 

Toto hodnocení bylo součástí Pravidel PRV a MAS, která realizovala Strategický plán v uplynulém 

programovém období, musela zpracovat evaluační zprávu. V ex-post evaluační zprávě je hodnoceno 

naplňování indikátorů, tak jak byly nastaveny ve Strategickém plánu, počty výzev, jednotlivé alokace, 

počty registrovaných projektů dle Fichí, struktury žadatelů. Součástí bylo i vyhodnocení realizace 

Strategického plánu z pohledu inovativnost, rovnosti a dopadů na mladé lidi. Evaluační zpráva je 

přílohou této Výroční zprávy, je zveřejněna na www.vyhlidky.eu 

 

Ad 5) Prezentace MAS 

V roce 2015 jsme se prezentovali v rámci akce Modlitba za domov dne 29. 10. 2015. Zástupci 

Vyhlídek se dne 30.10 2015 účastnili tematické konference. Dále jsme se prezentovali na workshopu 

Dotace po lopatě organizovaném Sdružením místních samospráv. V regionálním měřítku členové MAS 

osobně dojížděli do obcí, na jejichž území působíme, a seznamovali zastupitelstva a starosty s 

činností MAS a možností využití dotačních titulů. Proběhla aktualizace webových stránek. 

Na mezinárodním poli byla naše MAS představena na konferenci „Tvorba SCLLD“ v Madridu, Španělsko, 

kde zástupkyně MAS přednášela o postupech a metodách tvorby strategických plánů místních akčních 

skupin. 
 

Ad6) Další aktivity MAS 
 

Rok 2015 byl velice bohatý na rozličné pracovní, školící, vzdělávací i propagační aktivity. Níže uvádíme 

jen některé akce z uvedených oblastí činnosti. Zaměstnanci spolku prošli dlouhodobým vzděláváním 
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pro oblast Certifikace MAS a pro oblast zpracování strategického plánu a SCLLD a především pro 

informační a monitorovací systémy pro dotační podpory pro nové programové období, především pro 

Systém MS2014+, který se stane základem pro realizaci žádostí o dotační podpory. 

MAS Vyhlídky je partnere, PEF ČZU v projektu Moniqua, který spočíval ve stanovení indikátorů pro 

posuzování kvality života na venkově. Tento projekt byl koncem roku řádně ukončen. 

Zástupci spolku poskytují zázemí studentům ČZU pro jejich bakalářské praxe a poskytují konzultační 

hodiny při tvorbě bakalářských prací. V neposlední řadě umožňují výkon praxe. 

Jednou z hlavních aktivit roku 2015 byla participace spolku v projektu Sdružení místních samospráv ČR: 

„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. 
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 

V našem regionu „MAS Vyhlídky, z. s.“ byl od 1. 9. 2014 zahájen nový projekt s názvem „MAS jako 

nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu je Sdružení místních 

samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v 

rámci Operačního programu lidské zdroj a zaměstnanost (OP  LZZ).  Místní akční skupina (MAS) 
„Vyhlídky“ je partnerem. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v 

současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V 

drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským 

prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si 
sami hájí svá práva i zájmy. 
Cílem projektu je získat představu o dosavadní úrovni spolupráce obcí na platformě MAS Vyhlídky a 

hledat nová řešení v oblasti veřejné správy s návazností na budoucí spolupráci obcí. Za podpory 

místní akční skupiny dojde ke zvýšení kvality a efektivnějšímu výkonu veřejné správy. 
Projektem SMS ČR bylo vyhlášeno 5 pilotních témat spolupráce obcí s využitím platforem MAS. Na 

základě dotazníkového šetření mezi starosty a vypracované strategie MAS Vyhlídky, byla vybrána 3 

nejdůležitější. Jde o: oblast školství, odpadového hospodářství a řízení krizových situací a proti 
povodňových opatření a během projektu vznikne: 

 Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího 

výkonu formou spolupráce. 

 Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU. 

 Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v MAS Krásný svět 

 Dodatek Strategie MAS Krásný svět 
 Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené v regionu MAS Krásný svět 

 Koncepční návrh legislativních řešení zaměřených na oblast MAS 
 Do projektu je zapojeno přes 1903 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České 

republiky. 
(Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 Tento projekt je 

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ) 



10  

Zpráva o hospodaření 
MAS Vyhlídky, zapsaného spolku za rok 2015 

         

Příjmy : z poslání - viz. Stanovy      

 z hospodářské činnosti        

         

A) PŘÍJMY Z POSLÁNÍ o.s.       

         

 1) Spolupráce Krajských MAS     

  (dotace na mzdové náklady)     

Výnosy k 
31.12.2015     258 047 Kč  
Struktura 
nákladů :  mzdové náklady   281 848   

  Náklady celkem   281 848 Kč  

 HV "Spolupráce MAS"   -23 801 Kč  

         

         

 2) Dotace Středočeského kraje     

  (dotace na mzdové náklady)     

Výnosy k 
31.12.2015     74 176 Kč  
Struktura 
nákladů : mzdové náklady   80 802   

  Náklady celkem   80 802 Kč  

 HV "Dotace Střed. Kraje"   -6 626 Kč  

         

         

 3) Dotace Velký Borek      

  (dotace na provozní náklady)     

Výnosy k 
31.12.2015     5 000 Kč  
Struktura 
nákladů : ostatní daně a poplatky  10 000   

  Náklady celkem   10 000 Kč  

 HV "Dotace Velký Borek"   -5 000 Kč  

         

 4) Ostatní příjmy z poslání - "režijní"    

Výnosy k 
31.12.2015 : přijaté členské příspěvky  172 800   

  finanční výnosy   27 709   

  mimořádné výnosy   106 874 (dotace ÚP) 

  přijaté dary   5 000   

  poradenství z poslání  95 660   

 Ostatní výnosy celkem   408 043 Kč  

Náklady režijního střediska :       

  spotřeba materiálu    139 857   
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  spotřeba energie   30 293   

  služby    110 798   

  mzdové náklady   258 166   

  daně a poplatky   2 479   

  ostatní provozní náklady  51 011   

  finanční náklady   33 436   

  osatní mimořádné náklady  39 833   

 Režijní náklady celkem   665 873   

 HV "Režie"     -257 830   

         

         

B) PŘÍJMY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI     

         

 1) Výnosy "režijního" střediska     

         

Výnosy k 
31.12.2015        

  poradenství -hospářská činnost 309 833   

Struktura 
nákladů :        

  cestovné    25 708   

  mzdové náklady   98 010   

  Náklady celkem :   123 718 Kč  

 HV "režijní" hospodářské činnosti  186 115 Kč  

         

         

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK r. 2015 CELKEM  -107 142 Kč  

         

Bilanční situace sdružení (rozvaha) k 31.12.2015 

         

 AKTIVA (majetek)    PASIVA (zdroje krytí)  

         

finanční 
majetek 258 072       

krátkodobé 
pohl. 185 619  

krátkodobé 
závazky  18 089  

dohadné účt. 
aktivní 95 268  zaměstnanci  125 186  

    závazky ze soc. a zdra. pojiš. -15 205  

    závazky k účast. sdružení 40 689  

    dohadné účty pasivní 8 150  

    hospodářský výsledek min. let 469 192  

  538 959     646 101  

Rozdíl  -107 142 Kč      

         

Rozdíl tvoří celkový záporný hospodářský výsledek spolku za rok 2015.   
 

   

         



12  

Plán na rok 2016 

Hlavním a zásadním úkolem roku 2016 bude podání žádosti o podporu realizace SCLLD místní akční 

skupiny, aby se tak mohl náš spolek ucházet o účast a výběr do programu SCLLD v dalším rozpočtovém 

období. Rovněž bude probíhat administrace a udržitelnost realizovaných projektů, a to jak koncovými 

žadateli, tak samotnou místní akční skupinou. 

I v dalším roce bude nutno předfinancovat činnost MAS. Příspěvky členů již přicházejí až na výjimky v 

termínu, nicméně financování roku 2016 se i nadále jeví jako velmi problematické vzhledem k odsunu 

zahájení financování místních akčních skupin v rámci SCLLD a nového období až na konec roku 2016. 

 
Spolupráce s MAS Podlipansko v oblasti certifikace místních regionálních výrobků bude pokračovat i 

roce 2015 členstvím v komisi a ve vyhledávání dalších výrobků na území Vyhlídek. 

Dvě členky Vyhlídek, PhDr. Marcela Pánková získala mandát od Středočeské KS MAS ČR zastupovat 

krajské sdružení v pracovní skupině mezinárodní spolupráce. Galina Čermáková byla navržena jako 

zástupkyně středočeského krajského sdružení do Kontrolní komise NS MAS ČR. 

 
Další členové se budou účastnit školících kurzů profesionalizace pracovníků MAS a místní akční skupina 

též chystá organizovat školení pro zájemce z řad veřejného sektoru i soukromých osob na témata, o 

která bude největší zájem. 

 

Konkrétními akcemi budou například tyto: valná hromada spolku, soutěž v sekání luk na Kokořínsku 

nebo účast na případných dalších společných projektech s ČZU.  

 

 

 

 

 

Poděkování 

Za finanční podporu našich aktivit v roce 2015 děkujeme: 

- Členům, kteří uhradili členské příspěvky 

- Dalším příznivcům, kteří uhradili příspěvky na činnost 

- České spořitelně za poskytnutí provozního úvěru 

 

Děkujeme všem členům a orgánům MAS i celého spolku za vykonanou práci i trpělivost při hledání 

vzájemné shody při řešení pracovních úkolů. 

 

 

Tato výroční zpráva byla schválena na valné hromadě spolku dne 29.3.2016. 

 
 
 

 


