
Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 8.4.2014 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

Předsedkyně zahajuje jednání výkonné rady MAS Vyhlídky,z.s., vítá přítomné a předává 

slovo zaměstnankyním kanceláře k uvedení programu. 

Program:  

1) Smlouva na dodávku služeb pro zpracování návrhové části Strategie. 

2) Informace o činnosti MAS, seznámení s chodem kanceláře 

3) Pověření pracovnic kanceláře MAS Vyhlídky,z.s. 

4) Různé 

 

Ad1) Smlouva na dodávku služeb pro zpracování návrhové části Strategie. 

V rámci přípravy na nové programové období 2014-2020 je zapotřebí zpracovat  

Integrovanou strategii území, jako nový programový dokument. Postupně je jednáno se 

čtyřmi zhotoviteli. Pro realizaci je navržen Mgr. Jarolímek, se kterým Vyhlídky 

spolupracovali v minulosti – v r. 2010 bylo první vyhodnocení plnění Strategického plánu a 

jeho změna, v loňském roce uvedl na valné hromadě přípravu na nové programové období. 

K návrhu smlouvy se po odborné stránce vyjádřila Mgr. Semiánová. V průběhu pondělka byl 

zaslán návrh smlouvy o dílo na dodávku služeb pro zpracování návrhové části strategie 

členům výkonné rady. S ohledem na malou časovou dotaci k prostudování podkladů vyjádří 

se někteří členové VR k návrhu smlouvy dodatečně, formou mailové korespondence  

(s návrhem vyjádřil souhlas při jednání VR P. Gál, J. Laubová, A. Beníšková, v plné moci R. 

Frýdl, R. Svobodová  a J. Vlková).  

Usnesení: Výkonná rada souhlasí s navrženým postupem      

 

Ad2) Informace o činnosti, seznámení s chodem kanceláře 

Kancelář MAS Vyhlídky,z.s. má 3 zaměstnance: 

PhDr. Marcela Pánková,PhD. -  manažer MAS 

Mgr. Galina Čermáková – pracovník pro tvorbu Strategie a realizaci strategického plánu 

Miroslav Čechlovský – odborný referent (prac. místo zřízeno za podpory projektu ESF 

„Odborná praxe pro mladé do 30 let ve Středočeském kraji“). 

  

V současnosti je hlavní důraz kladen na přípravu Integrované strategie území, dále jsou 

administrovány projekty z VIII. a IX. Výzvy prostřednictvím MAS. Do konce roku 2014 bude 

realizováno a ukončeno ještě 13 projektů z uvedených výzev. Jsou realizovány dva projekty 

z PRV meziregionální spolupráce – Učíme se filmem a Polabskými stezkami za vínem a 

poznáním.  



Projekt „ U učíme se filmem“ – koncem dubna začne další cyklus seminářů, tentokrát pro 

odbornou veřejnost.  K dispozici v kanceláři MAS je tzv. mediatéka, další aktivitou projektu 

je soutěž amatérského filmu 

Usnesení: VR bere informace na vědomí 

 6) Různé 

- Info o pochybení CP SZIF ve věci špatné kalkulace ročních alokaci pro Vyhlídky a následný    

  výpočet 20 % na režii, proti případnému neproplacení způsobilých výdajů se ohradíme a     

  budeme požadovat řešení  v souladu s uzavřeným smluvním závazkem SZIFu- není možné  

  doplácet na chybující úředníky, kteří nenesou odpovědnost za svá špatná rozhodnutí a   

  špatnou práci; obrátíme se na Ministerstvo zemědělství. 

 Usnesení: Výkonná rada souhlasí s navrženým postupem      

 

 Příští schůzka Výkonné rady se koná 6.5. 2014 od 16,15 hod. 

Usnesení: VR bere informace na vědomí 

 

 

Ukončeno v 18:30 hodin 

Dne 8.4. 2014  

Zapsala Galina Čermáková 

 


