
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉ RADY A PRACOVNÍ SKUPINY MAS ZE DNE 31. 7. 2008 

 

Jednání zahájeno v 16.10 hod. 

1) Plnění a stav zadání propagačního letáku MAS Vyhlídky: Pavel Dostál informuje, že leták 
graficky i textově připraven-předkládá pravděpodobnou verzi. Schválen formát-čtverec z A3, 
nakoupení přesné mapy (cca 5000,-Kč), úhrada grafické přípravy (cca 3000), počet výtisků 
2000 kusů. Dále schválen papír vyšší kvalitativní kategorie. Přečten text-provedeny úpravy 
v úvodní části, v oddělení specifických cílů, dohodnut design mapy s určením obcí 
mikroregionu. Doplnit logo  a text o Agroleaderu. Poslední úpravy a korektury provede Pavel. 
Marcela,Petra-termín zhotovení do 18.8.2008. 
 

2) Pavel Dostál informuje o propagačním plakátu na Zemi živitelku a další publicitu MAS. 
Schválena úhrada grafické přípravy (cca 1000,-) a následný tisk. Doplnit logo Agroleadru. 
Termín zhotovení-do 18.8.2008. 
 

 
3) Dále se projednává design vizitek-schválena úhrada grafického návrhu (cca 1000,-Kč), bude 

logo Vyhlídek a všechna ostatní loga předepsaná pravidly publicity. Celkový náklad 1000 ks 
rozdělený mezi čtyři členy výkonné rady.Logo Vyhlídek vhodné pro zpracování zajistí Vašek 
Hlůže nebo zajistí Pavel Dostál objednávkou grafických služeb). 
 

4) Pavel informuje o jednáních s novým správcem webových stránek pro příští období-schválena 
fa Javůrek, schválen cenový návrh s tím, že příprava bude řádně monitorována a 
kontrolována. 
 

 
5) Galina Čermáková informuje o výstavě Země živitelka- je třeba objednat nápis a odsouhlasit 

rozmístění stánků-vykoresponduje Galina (také zkusí zajistit ubytování). Marcela zajistí 
reprezentační produkty-buď formou darovacích smluv nebo nákupem. Marcela dodá Pavlovi 
nádoby na vypracování dekorace stánku a Galina zajistí tvorbu pergoly či jiné dle dohody 
s Pavlem. 
 

6) Projednáno I. kolo výzev- dořešena výzva na studie v rámci obnovy a rozvoje venkova. Ostatní 
výzvy odsouhlaseny. Galina dopracuje definitivní podobu a do 11.8.2008 odešle na SZIF ke 
schválení. 
 

 
7) Marcela podává informace o provozních záležitostech MAS a provozu kanceláře. Malování 

kanceláří proplatí MěÚ Mělník-vyplývá to z nájemní smlouvy. Objednáno vyrobení 
bezpečnostních mříží-na základě cenových nabídek byla vybrána fa Vyfiko-termín zhotovení 
do 30.8.2008. na SZIF projednáno s ing. Dostálkem, že možno uznat jako způsobilý výdaj. 
Souhlas MěÚ s umístěním mříže zajištěn.. 
 

8) Otázka předfinancování SPL- dne 1.8.2008 bude podepsána úvěrová smlouva s Českou 
spořitelnou. Podmínky poskytnutí projednány a odsouhlaseny.  Rozhodnutím rady je 

podpisem úvěrové smlouvy pověřena Ing. Petra Jáchymstálová-předsedkyně Vyhlídky o.s.  

 

 



9) Galina informuje o postupu při výběrovém řízení na euromanažerství vyhlášeném 
Středočeským krajem. O získání smlouvy na jeden rok se budou ucházet Vyhlídky o.s.-
odsouhlaseno s tím, že za odbornou kvalifikaci bude ručit Galina Čermáková a zástupcem 
bude Marcela Pánková. Odsouhlaseny finanční podmínky naší nabídky pro výběrové řízení. 
Zpracují:Marcela a Galina-termín-do 8.8.2008. 
 

10) Marcela informuje o průběhu jednání se španělskými a portugalskými společníky o postupu 
dokončení mezinárodní spolupráce Agroleader. Závěrečné vyúčtování  a ukončení by mělo 
proběhnout do 30.9.2008.  
 

 

11) ESF-rada MAS vyjádřila souhlas s postupem pracovní  skupiny (Čermáková,Pánková,Šestáková, 
Jáchymstálová) ve věci přípravy projektu a žádosti o dotace pro KPSS. V nejbližších dnech 
bude též zveřejněno oficiální stanovisko Vyhlídky o.s. k dopisu paní Vlčkové .Dále bude v této 
věci jednáno na setkání navrženém panem starostou Bauerem na den 7.8.2008 v Domě 
seniorů ve Mšeně. 
 

12) Další schůzka se bude konat dne 14.8.2008 v 16.hod v naší kanceláři 
 

 

13) Skončeno v 18.00 hodin 

 
 
 
 
Zapsal/la: Pánková 
 
Ověřil/la:Čermáková 

 


