
Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky, z.s. konané dne 28.06.2016 

 

Přítomni: dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 

nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. 

Zahájeno v 16:15 hodin 

Plná moc od Romany Svobodové 

 

Program: 

1) Stav schvalování strategie 

2) Stav realizace místního akčního plánu školství 

3) Stav žádosti na režie MAS 

4) Provoz MAS 

5) Aktivity MAS 

 

Předsedkyně vítá všechny přítomné a konstatuje, že je přítomna nadpoloviční většina členů veřejný 

sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Vedením 

schůze pověřuje G. Čermákovou a předává jí slovo. 

 

Ad 1) Stav schválení strategie 

G. Čermáková seznamuje účastníky výkonné rady se stavem schvalování strategie. Registrace 

strategie proběhla v únoru 2016. S poznámkami a připomínkami byla vrácena k přepracování a 

doplnění. Zásadními připomínkami byla nedostatečná provázanost celé strategie a přepracování 

indikátorů. Ke konzultaci změn byl přizván Michal Jarolímek. V současné době je stav schválení 

strategie do 30.7. 2016. M. Pánková a G. Čermáková se zúčastnily LeaderFESTU, kde mimo jiné 

sbíraly informace od ostatních MAS, jaký je jejich stav strategie. 

16:40 Přichází Ing. Roman Frýdl. 

Opatření ??? 

Usnesení: VR bere informace na vědomí 

 

Ad 2) Stav realizace místního akčního plánu školství 

G. Čermáková předává slovo K. Stránské. K. Stránská informuje ostatní účastníky o stavu MAP 

školství. MAP školství je v běhu od 1.5. 2016. V současné době prošel 2 kontrolami. 

Usnesení: VR bere informace na vědomí 

 

Ad 3) Stav žádosti na režie MAS 

 

 

Ad) 4) Provoz MAS 

Když budou potřeba finance na předfinancování na realizaci MAP u České spořitelny úvěr cca 700 

tis. Nikdo není proti. 

Usnesení: VR bere informace na vědomí a schvaluje předfinancování. Schváleno všemi hlasy. 

 

Ad 5) Aktivity MAS 

- Zpracovávání Programů rozvoje obce v rámci programu "Elektronická metodická podpora tvorby 

rozvojových dokumentů obcí", který je projektem MMR ČR 

- Úklid 11 obcí v rámci akce „Příroda odpadků zbavená“ 

- Komerční věci- monitoring dotačních titulů pro podnikatelský subjekt 

- Medonosy- vodovod 

- Býkev- monitorovací zprávy- kanály 

Usnesení: VR bere informace na vědomí 

 

 



 

Dotazy: 

Ad 1) Kolik máme hodnotitelů strategie? (Ing. Smotlachová) 

- strategie posuzována dvěma hodnotiteli 

          Kdo strategii hodnotí? ( Ing. Smotlachová) 

- Hodnotitelé z MMR 

 

 

Skončeno: 18,05 hod 

Další setkání výkonné rady proběhne 29.7. 2016 ve 12:00 v Zelčíně. 

 

Zapsala Galina Čermáková a Kristýna Nováková 

 

     

 

 

 

 

 

         Anneliese Beníšková,v.r.  

             Předsedkyně spolku 


