
Zápis ze schůzky dne 28.5.2009 
 
 

1) Informace o chodu MAS – Pánková:-kontrola FÚ-v pořádku, závěr-„nedošlo 
k porušení rozpočtové kázně“. Kontrola na OSSZ-závěr: bez připomínek. Dobrá práce 
pana účetního. Provozní záležitosti-připomínky k provozu kanceláře a společných 
prostor  vyřešeny s panem Skoumalem z MěÚ Mělník. 

2) Zpravodaj- seznámení s členy s tištěnou podobou zpravodaje, domluvena distribuce, 
každý svým podílem roznese. Dále distribuce poštou. 

3) Informace o stavu přidělení dotací ze Středočeského kraje- stále nerozhodnuto, nové 
informace zajistí Pánková. 

4) Informace o proplacení I.etapy a předúvěrování dalšího roku činnosti MAS-Pánková: 
žádost o proplacení schválena, jen administrativní kontrola než bude proplaceno; nový 
úvěr zajištěn za stejných podmínek. 

5) Zhodnocení semináře k revizi SPL a zelená úsporám: účast 50 lidí, z naší strany i ze 
strany lektora spokojenost. Provedeno dotazníkové šetření-informuje Šestáková-
předběžné výsledky-tištěný podklad dodá do příští schůzky. 

6) Příprava školení úspěšných žadatelů z II. výzvy-bude se konat dne 8.6.2009 
v kanceláři Vyhlídek na Mělníku. Účast již potvrdili téměř všichni obeslaní. 

7) Příprava na seminář ve spolupráci s Českou spořitelnou-pozvání na snídani pro 
Starosty obcí-dotační programy a možnosti jejich předfinancování, rozpočtová politika 
měst a využívání dotací z programů PRV i dalších. Bude se konat dne 11.6.2006 od 
9:00 hodin v zasedacím sále MěÚ Mělník. 

8) Naše webové stránky-zajistit počítadlo návštěvnosti, o uvedení dotazníkového šetřena 
na webových stránkách bude ještě rozhodnuto-Frýdl zjistí možnost dodání softwaru na 
tento typ uvedení na webu. 

9) Propagační cedule Vyhlídek. Umístění na již ukončené projekty zajistí Jáchymstálová 
spolu s dozorčí radou a provedou současně monitoring a kontrolu udržitelnosti 
projektů. 

10) Obec Malý Újezd požádala o vyjasnění situace ve Vyhlídky, o.s.. Čermáková zajistí 
odpověď a navrhne užší spolupráci i naši účast na zastupitelstvu obce. 

11) Země Živitelka- rozhodnuto účastnit se výstavy ZŽ, zajistí Čermáková a Pánková. 
12) Spolupráce s LAG Podralsko. Informuje Šestáková-připraven základ k vypracování 

smlouvy o spolupráci, do týdne musí být dopracováno-rozhodnuto o tématu-bude se 
jednat v prvním kroku o Studii. 

13) 10.6.2009 končí III.kolo výzev. Následně bude provedena administrativní kontrola a 
poté bude svolána hodnotící komise k posouzení projektů a předběžné odevzdání 
projektů na SZIF je zatím stanovena na 22.6.09. 

14) Další schůze MAS tzv. VELKÁ-poslední před prázdninami bude dne 25.6.2009 již od 
15:00 hodin. Prosíme  členy MAS, aby s tímto datem počítali. 


