
Zápis z jednání výkonné rady konaného dne 30.7.2012 v kanceláři Vyhlídek na Mělníku 
 
Zahájeno: 16:15 hodin 
Přítomni: P. Gál, M. Pánková, G. Čermáková, E. Šestáková, P. Havlasová, P. Jáchymstálová. M.Kazda 
 
 1) Organizace akce „Sekáč roku“ 

• v sobotu se bude konat dobrovolnická akce Sekáč roku-soutěž v sekání louky u Mlýnu 
Kroužek v Kokořínském údolí. Občerstvení zajistí Pánková, Šestáková, Čermáková; kosy 
zajistí: Gál, Jáchymstálová, Čermák; rozhovor do novin - Mělnický deník – G. Čermáková, do 
Týdeník Mělnicko-M.Pánková-publicita zajištěna. Příprava ploch v pátek a sraz v sobotu ve 13 
hodin na Kroužku. 

• 2) Hodnocení MAS 

• Hodnocení MAS: odevzdán vyplněný dotazník, ještě nemáme dispozice k doplnění. Jdeme na 
řadu ve čtvrtek 9. 8. 2012. Situace není snadná, jedná se administrativně velmi náročnou 
akci, dokladování je obtížné vzhledem k tomu, že se argumentace neodehrává na půdě 
kanceláře MAS, ale v budově MZe. 

• 3) Projekt spolupráce č.1 

• Projekt spolupráce vzdělávání – G. Čermáková informuje o projektu Vzdělávání 2012. 
Koordinační MAS Pošembeří dopracovává projektovou žádost, další schůzka by měla být po 
hodnocení nebo ke konci srpna. 

• 4) Projekt spolupráce č.2 

• projekt spolupráce Vinaři- M.Pánková informuje o stavu přípravy projektu, projektová žádost 
předběžně vyplněna, projekt nyní bude doplňovat partnerská MAS Podřipsko. všichni členové 
výkonné rady obdrží tuto první navrženou verzi a do příští schůzky MAS k ní zašlou 
připomínky nebo přinesou na další jednání, které se bude dne 27.8. v pondělí v 16 hodin v 
kanceláři MAS. 

• 5) Nová území 

• nová území:o zařazení do územní působnosti Vyhlídek zažádala obec Kly a Tišice, stále 
uvažuje Obříství, Dolní Beřkovice a Horní Počaply. Poslední možnost k vyjádření budou mít 
první zářijový týden. Pak odešleme změnové hlášení s aktualizovaným SPL na SZIF ke 
schválení. 

• 6) Krabičky přání 

• Krabičky přání: rozvezeny do všech obcí i do nových. v průběhu prvních zářijových týdnů 
budou sebrány zpět, tak jak byly rozvezeny. Pomohou členové výkonné rady v rámci svých 
cest, aby byly uspořené prostředky za cestovné. 

• 7) Velký Borek 

• OPŽP Velký Borek- E.Šestáková jako garant projektu informuje a to, že byla uzavřena I.etapa. 
bylo vykonáno mnoho hodin víceprací vzhledem k chybám v projektové dokumentaci 
vyhotovené pa.Turkem. tyto hodiny navíc nebudou objednatelem uhrazeny, jedná se o 
dobrovolnickou práci E. Šestákové. další etapa byla zahájena, zatím dle harmonogramu 
probíhá. 

• 8) Další. 

• dne 18.8.2012 se MAS Vyhlídky budou účastnit Zahrádeckých slavností v rámci udržitelnosti 
projektu spolupráce Z Kokořínska do Podralska na společné prezentační akci s partnerskou 
MAS LAG Podralsko. 
 

Další schůzka MAS je stanovena na pondělí, 27.8.2012 od 16 hodin v kanceláři MAS. 
 
Skončeno:18:30 hodin 
Zapsala dne:7.8.2012 
Pánková M. 


