
Zápis ze schůzky MAS konané dne 26.6.2009 
 
Zahájeno 15:30 hodin 
 

• Čermáková informuje o stavu projektů ze II. výzvy MAS. Podáno 6 projektů.Jeden 
nesplnil požadovaný bodový limit pro doporučení projektu. Výběrová komise 
nedoporučila tento projekt obce Chorušice k realizaci. Všechny projekty doručeny na 
RO SZIF (zaregistrovány). 
Bude nutné na podzim zrealizovat poslední letošní výzvu a využít zhruba 400.000,-
tisíc Kč na realizaci projektů. 

 
• Pánková informuje o stavu přípravy reprezentace Vyhlídek na výstavě Země živitelka 

2009 v Českých Budějovicích. Pánková zajistí sponzorské dary-místní produkty a 
ostatní vybavení pro náš stánek. Objednávka služebních průkazů, zápis ve veletržním 
katalogu, nábytek i ubytování zajištěno. Rozvrh služeb členů MAS Vyhlídky, o.s je 
následující: 
26.8-27.8.09 Čermáková + 1 
28.8-29.8.09 Pánková + 1 
29.8-30.8.09 Pokorný + 1 
31.8-1.9.09 Šestáková, Hlůže 
 

• Pánková informuje o plnění úhrad členských příspěvků- stále neuhradilo sedm obcí a 
dle jejich vyjádření nemají tento krok v úmyslu. Navrženo změnit na příští VH 
stanovy ve smyslu dobrovolné platby a v případě požadavků služeb na MAS Vyhlídky 
by neplátci veškeré služby plně hradili. 

 
• Čermáková informuje  o stavu přípravy projektu spolupráce s LAG Podralsko. 

V současné chvíli nelze projekt podat, posunujeme termín na září 09. Čermáková a 
Pánková připraví nové znění projektu i smlouvy dle nových pravidel a po schválení 
protistranou připraví veškeré potřebné podklady tak, aby bylo možné včasné a řádné 
podání na počátku září. Pánková projedná předfinancování projektu s ČS, a.s. 

 
• Šestáková informuje a předkládá závěry dotazníkového šetření provedeného na třech 

akcích pořádaných MAS týkající se revize SPL, potřeb a regionu a požadavků 
obyvatel. V návaznosti na toto započne s revizí SPL tak, aby v září mohla podat 
zprávu s analýzou stavu plnění SPL a potřeb jeho aktualizace. 

 
• Pánková informuje o stavu podpory pro MAS ze Středočeského kraje- na konci 

měsíce proběhne schvalování podpory.Poté budeme vyzváni k podpisu smlouvy. 
V žádném případě nedostaneme požadovanou výši prostředků. Náplň smlouvy, kterou 
máme předkládat KÚ Stř.kraje bude vykonávat Šestáková dle zadání a včasných 
termínech. 

 
• Další schůzka MAS stanovena na den 6.8.2009 od 16:00 hodin. 

 
• Ukončeno v 18:00 hodin. 

 
 

 


