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PROGRAM VALNÉ HROMADY

1) Volba zapisovatele, ověřovatelů a volební komise 

2) Schválení programu 

3) Přijetí nových členů – stav základny

4) Výroční zpráva, hospodaření za r. 2017

5) Návrh rozpočtu na r. 2018

6) Zpráva kontrolní a monitorovací komise

7) Volba hodnotitelské komise

8) Zpráva o realizaci Strategie

9) Kompetence Výkonné rady

10)Rozšíření programového rámce OPŽP

11)Různé 



2) SCHVÁLENÍ PROGRAMU

 Návrh na doplnění či změnu



3) PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ – STAV ZÁKLADNY

Sektorové zastoupení

Neveřejný sektor Veřejný sektor

FO NNO Podnikatelé Obce

23 5 2 26



4) VÝROČNÍ ZPRÁVA, HOSPODAŘENÍ V R. 2017

 Výroční zpráva za r. 2017

 Zpráva o hospodaření spolku v r. 2017



5) NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY

 Dotace Animační a provozní výdaje MAS

2 000 000

 Příspěvky a dary 170 000

 Příjmy z poslání 50 000

 Příjmy z hospodářské činnosti                  80 000

 CELKEM PŘÍJMY 2 300 000 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE

 Mzdy, režie, odměny z výkonu funkce, výzvy,              
školení, vzdělávání                   2 000 000

 Úroky z úvěrů, spoluúčast             220 000

 Rezerva na nezpůsobilé výdaje     80 000

 CELKEM VÝDAJE                    2 300 000



6) ZPRÁVA DOZORČÍ A MONITOROVACÍ KOMISE

 Dozorčí rada v průběhu roku 2017 kontrolovala formou telefonického i místního šetření realizované projekty 

z minulých období. Kontroly se účastnili: V. Hlůže, Ing. Radek Smotlacha, Martin Prislupský, Ivana Frajová, Vojna Jan.

 Kontrolované projekty: Obnova veřejného prostranství Střezivojice, Oprava veřejného osvětlení obec Sudovo Hlavno, 

Včelařský kroužek Mšeno.

 Kontrolované projekty splňovaly známky udržitelnosti projektu i plnění preferenčních kritérií. Celý zápis 

z monitoringu projektů je dispozici v kanceláři spolku. 

 Kontrola účetních dokladů: zpracovatel účetnictví, firma Zelúčto, seznámil dozorčí radu s účetnictvím a účetní 

rozvahou a výsledovkou; k jednotlivým bodům podal vysvětlující komentář. Dozorčí rada nemá k účetním výkazům 

a k výsledkům hospodaření výhrady. 

 Výroční zpráva: dozorčí rada se seznámila s konceptem výroční zprávy a nemá k němu námitek.



7) VOLBA HODNOTITELSKÉ KOMISE

 Do Nitra z.s. - Mgr. Renáta Trčková – NS

 Dostál Pavel, Ing. – NS

 Gál Petr – NS

 Obec Lhota - starostka obce - Ing. Radka Kratochvílová –VS

 Obec Lužec nad Vltavou - místostarostka Kamila Rampasová –VS

 Obec Nedomice - starostka Jitka Štyksová, Ing. –VS

 Obec Sudovo Hlavno - starostka Houdková, Mgr. –VS

 Město Liběchov - místostarostka Ing. P. Veverková

 Pavlík Tomáš – NS

 Vejvoda Ondřej, Mgr. – NS

 TJ Sokol Nebužely - Ing. Petra Jáchymstálová – NS

 Zelland, s.r.o. - Pavlína Havlasová – NS



8) ZPRÁVA O REALIZACI STRATEGIE (CLLD)

 Znění Strategie Dobré Vyhlídky 2020 - dostupné 

na webových stánkách:

www.vyhlidky.eu

 Integrovaný regionální operační program

 Operační program Zaměstnanost

 Program rozvoje venkova

 Operační program Životní prostředí

http://www.vyhlidky.eu/


INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

název opatření míra dotace
Alokace na výzvu 

CZV
Alokace na opatření  /dotace/

IROP 1 Dostupné a kvalitní předškolní vzdělávání 95%
5 950 000,-

5 652 500,-
10 700 000,-

IROP 2 Kvalitní základní vzdělávání 95%
7 368 420,-

6 999 999,-
10 798 900,-

IROP 3 Střední vzdělávání 95% 5 368 410,- 5 100 000,-

IROP 4 Podpora zájmového a neformálního vzdělávání 95% 2 684 200,- 4 250 000,-

IROP 5 Infrastruktura pro sociální služby 95% - 2 550 000,-

IROP 6 Podpora rozvoje komunitních center 95% 7 157 890,- 8 500 000,-

IROP 7 Podpora rozvoje sociálního podnikání 95% - 1 700 000,-

IROP 8 Řešení negativních vlivů dopravy 95% - 3 400 000,-

IROP 9 Cyklodoprava 95% - 5 100 000,-

IROP 10 Ochrana majetku a zdraví obyvatel SHH /II., III.) 95% - 6 488 000,-



OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

název opatření míra dotace Alokace na v.
Alokace na 

opatření

Zam 1

Podpora poskytování 

vybraných sociálních 

služeb

100% - (školy a školská zařízení, právnické osoby vykonávající činnost škol a 

školských zařízení (zapsané ve školském rejstříku); o.p.s., spolky, ústavy, církve a 

náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, MAS, hospodářská komora, agrární 

komora, svazy, asociace)

85% - (obce, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a 

školských zařízení), DSO, obchodní společnosti, státní podniky, družstva, OSVČ, 

profesní komory)

4 200 000,-
4 200 000,-

4 335 000,-

Zam 2 Prorodinná opatření 900 000,-
900 000,-

765 000,-

Zam 5
Podpora inovativních 

forem zaměstnávání
85% - (obchodní společnosti, státní podniky, družstva, OSVČ, profesní komory)

95% - (obce, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a 

školských zařízení), DSO)

100% - (školy a školská zařízení, právnické osoby vykonávající činnost škol a 

školských zařízení (zapsané ve školském rejstříku); o.p.s., spolky, ústavy, církve a 

náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, MAS, hospodářská komora, agrární 

komora, svazy, asociace)

2 100 000,-
4 335 990,-

3 685 590,-

Zam 3
Podpora rozvoje 

komunitních center
5 100 000,-

5 100 000,-

4 335 000,-

Zam 4
Podpora rozvoje 

sociálního podnikání

85% - (obchodní společnosti, státní podniky, družstva, OSVČ, profesní komory;

o.p.s., spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, MAS, 

hospodářská komora, agrární komora, svazy, asociace)
2 000 000,-

2 000 000,-

1 700 000,-



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

název fiche míra dotace Alokace na výz.
Alokace fiche

dotace

F1
Podpora investic na založení či rozvoj 

nezemědělského podnikání

25% (velké p.)

35% (střední p.)

45% (malé p.)

2 000 000,- 4 000 000,-

F2 Investice do zemědělských podniků
50% (+10%)

(+10%)
4 000 000,- 10 000 000,-

F3
Zpracování a uvádění na trh zemědělských 

produktů

35% (střední p.)

45% (malé p.)

50% (příloha I, EU)

1 500 000,- 3 000 000,-

F4 Lesní hospodářství 90% - 4 000 000,-

F5
Lesnické technologie a zpracování lesnických 

produktů
50% 1 500 000,- 2 000 000,-

F6 Neproduktivní investice v lesích 100% - 2 778 000,-

F7 Projekty spolupráce - 1 352 910,-



OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

 Původně v SCLLD MAS Vyhlídky, z.s. :

Klíčový projekt
Realizováno bude pro dotčené lokality 

prostřednictvím MAS Vyhlídky, z. s.

Výsadba na orné a nelesní půdě v extravilánech obcí na území či 

mimo území CHKO 

4 000 000,-

Spoluúčast  200 000,-



9) KOMPETENCE  VALNÉ HROMADY

 6.2. Do působnosti valné hromady náleží:

a) schvalování stanov spolku, jejich změn a doplňků

b) volba a odvolání členů výkonné rady MAS 

c) volba a odvolání členů  dozorčí a  monitorovací komise

d) volba a odvolání členů hodnotitelské komise,

e) schvalování plánu činnosti MAS, výroční zprávy o činnosti a hospodaření a roční účetní závěrky spolku

f) rozhodování  o přijetí nového člena spolku

g) rozhodování  o vyloučení člena spolku

h) rozhodování  o zrušení spolku nebo o jeho fúzi  s jiným spolkem

i) projednání zprávy dozorčí a monitorovací komise

j) schvalování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území působení spolku, schvalování výběrových a bodovacích kritérií

SCLLD, 

k) rozhodování o určení zájmových skupin,

l) rozhodování  o dalších otázkách spolku, pokud si valná hromada rozhodování o nich vyhradí nebo je stanovy svěřují do působnosti valné 

hromady 

m) odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS

n) určuje počet členů orgánů MAS

o) určuje pravomoci a působnost orgánů MAS



9) KOMPETENCE  VALNÉ HROMADY

 Valná hromada MAS Vyhlídky, z.s. pověřuje Výkonnou radu schvalováním 

výběrových a bodovacích kritérií SCLLD jednotlivých výzev, stanovením 

alokací na jednotlivá opatření a další postupy s vyhlašováním a administrací výzev 

jednotlivých programových rámců.

S platností od 27.3.2018 do příští řádné či mimořádné Valné hromady.



ORGÁNY SPOLKU

Výkonná rada

 Beníšková Anneliese NS - FO

 Laubová Jana NS - FO

 Obec Hlavenec - Ing. Smotlachová
Jarmila -VS

 Obec Kluky - starostka obce Mgr. 
Kramářová Zdeňka -VS

 Spolek pro pivovar v Lobči -
Ing.arch. Pavel Prouza - NS

 Rašáková Hana - NS - FO

 Svobodová Romana - NS - FO

 Šestáková Eva, Ing. - NS - FO

 Zelland, s.r.o. - Ing. Roman Frýdl - NS 

Dozorčí a monitorovací 

komise

 Agro Liblice, s.r.o. - Ing. Václav Hlůže - NS

 Obec Býkev - starosta Martin Prislupský -

VS

 Obec Dřísy - starostka Ivana Frajová -VS

 Smotlacha Radek, Ing. - NS

 Vojna Jan - NS

Hodnotitelská komise

 Do Nitra z.s. - Mgr. Renáta Trčková – NS

 Dostál Pavel, Ing. - NS-

 Gál Petr – NS

 Obec Lhota - starostka obce - Ing. Radka 

Kratochvílová –VS

 Obec Lužec nad Vltavou - Kamila Rampasová –VS

 Obec Nedomice - starostka Jitka Štyksová, Ing. –VS

 Obec Sudovo Hlavno - starostka Houdková, Mgr. –

VS

 Město Liběchov - místostarostka Ing. P. Veverková

 Pavlík Tomáš - NS 

 Vejvoda Ondřej, Mgr. – NS

 TJ Sokol Nebužely - Ing. Petra Jáchymstálová – NS

 Zelland, s.r.o. - Pavlína Havlasová - NS



10) ROZŠÍŘENÍ PROGRAMOVÉHO RÁMCE (OPŽP)

 Nové aktivity v rámci OPŽP možné k zařazení do SCLLD MAS Vyhlídky, z.s. :

 REALIZCE ÚSES

 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

 REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ



Realizace ÚSES

Výše 

podpory:
a) 100 % z celkových způsobilých výdajů - na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich části.

b) 80 % z celkových způsobilých výdajů - na dosadby v již existujících skladebních prvcích ÚSES, tj. nová výsadba i zfunkčňování

interakčních prvků

Podporovaná 

opatření 

CLLD

Založení biocenter a biokoridorů 

ÚSES nebo jejich částí, např.: 

- plošné výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů na orné půdě

- zakládání travních společenstev s roztroušenou výsadbou dřevin na orné půdě

- zakládání extenzivních sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin, včetně zatravnění, na 

orné půdě

Zlepšení funkčního stavu biocenter a 

biokoridorů ÚSES, realizace 

interakčních prvků podporujících 

ÚSES, např.: 

- doplnění existujících prvků roztroušenou dosadbou dřevin

- rozšíření existujících prvků o remízy

- rozšíření existujících prvků o liniové výsadby

- obnova extenzivních ovocných sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin

- založení interakčních prvků formou výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů

Projekty budou vycházet z územního plánu a realizace bude probíhat pouze na nelesních pozemcích.



Protierozní opatření

Výše podpory: 80 % celkových způsobilých výdajů 

Podporovaná 

opatření CLLD 

Opatření 

zamezující 

vodní erozi

Opatření proti plošnému a 

soustředěnému povrchovému 

odtoku, např.:

• zakládání průlehů se zatravněním

• zakládání travních pásů ke vsáknutí vody

• zatravnění míst ke vsáknutí vody zabránění povrchovému odtoku,

• zakládání travnatých mezí s doplňkovou dosadbou dřevin

Stabilizace drah soustředěného 

povrchového odtoku, např.: 

• hrázky k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody

• terasy k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody

• zatravněné svodné příkopy

Preventivní opatření, např.: 

• zakládání mezí k předcházení povrchovým odtokům vody

• zakládání remízů k předcházení povrchovým odtokům vody

• obnova vegetačních protierozních prvků

Opatření 

zamezující 

větrné erozi

Obnova či zakládání větrolamů, 

např.: 

• dvouřadé výsadby dřevin s doplňující výsadbou keřů k snížení rychlosti větru

• víceřadé výsadby dřevin s doplňující výsadbou keřů k snížení rychlosti větru



Realizace sídelní zeleně 

Výše podpory: 60 % z celkových způsobilých výdajů 

Podporovaná 

opatření CLLD 

Zakládání a obnova ploch a prvků 

veřejné zeleně, včetně funkčních 

propojení  s přírodními plochami 

prostřednictvím výsadeb či ošetřením 

stromů a keřů, např.: 

• Zakládání a obnova: městských parků a parkových náměstí, lesoparků a hájů, doprovodné 

zeleně u vodních toků, zeleně podél komunikací, alejí, uličních stromořadí, sídlištní zeleně 

veřejných prostranství (mimo vnitrobloky), zahrad v areálech veřejného občanského vybavení 

(školy, nemocnice…), zahrad v areálech významných veřejných budov, zeleně hřbitovů, zeleně 

dětských hřišť

• obnova historických parků (mimo národní kulturní památky)

• vytváření průlehů se zatravněním

Obnova a zakládání doprovodných 

vodních prvků a ploch přírodě 

blízkého charakteru

• tůně/jezírka, mokřady, vodní toky a jejich částí, drobné retenční nádrže na srážkovou vodu 

přístupné pro život a vývoj na vodu vázaných organismů (bez použití umělých těsnících 

materiálů). 

Opatření na podporu biodiverzity

• bezpečné ponechání stojících torz dřevin, bezpečné ponechání dostupných stromů, zpracování 

a ponechání ležících kmenů, zpracování a ponechání větví v hromadách, vytváření přirozených 

úkrytů či líhnišť pro organismy

Doplnění bylinného patra
• zakládání a obnova zatravněných ploch, zakládání trvalkových záhonů neinvazních bylin a 

cibulovin

Pořízení a instalace nového, či 

rekonstrukce stávajícího mobiliáře

• informační cedule/panely za účelem zajištění pozitivního přístupu veřejnosti k realizovanému 

opatření, interaktivní prvky za účelem zajištění pozitivního přístupu veřejnosti k 

realizovanému opatření, hmyzí hotely, lavičky pro veřejnost, odpadkové koše, stojany na kola, 

veřejná pítka, zahrazovací sloupky k zeleni, žardiniéry pro výsadbu dřevin či trvalek na 

nepropustných plochách, stromové mříže, psí záchody



Realizace sídelní zeleně

Podporovaná opatření 

CLLD

Zeleně přeměna ploch, které funkčně propojují 

prvky veřejné zeleně, např.: 

• přeměna nepropustných ploch na propustné a polopropustné, 

• rekonstrukce cest a pěšin s propustným a polopropustným povrchem, 

• budování nových cest a pěšin s propustným a polopropustným povrchem

Projekt musí být realizován v obci, která ke dni podání žádosti dosahuje minimálního počtu 500 obyvatel, 

přičemž počty obyvatel městských částí nebo svazků obcí se sčítají.

VÝZVA Č. 18/2017: ZELEŇ DO MĚST A OBCÍ 

• Okruh příjemců podpory není omezen jen na obce či města. O dotace mohou žádat také organizační složky státu a všechny 

fyzické a právnické osoby, které chtějí zlepšit funkce místních veřejných prostranství.

• Přijít si mohou až na 2 miliony Kč v případě, že se jedná o projekt v malé obci do 500 obyvatel,

• u obcí větších může podpora dosáhnout maximálně 150 tisíc korun, nejvýše však 80 % z investičních nákladů.

Žádosti o poskytnutí podpory je možno podávat od 16. října 2017 až do 30. března 2018, realizovat je mají žadatelé do 

konce roku 2022.

Viz: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=43

LETOS BUDE  OPĚT  VYHLÁŠENO

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=43


11) RŮZNÉ



DĚKUJEME ZA POZORNOST

KANCELÁŘ MĚLNÍK, NÁMĚSTÍ MÍRU 30 (2. PATRO)

WWW.VYHLIDKY.EU

ÚŘEDNÍ HODINY PO, ÚT 9-16 HOD., JINAK DLE DOHODY

http://www.vyhlidky.eu/

