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Zápis ze schůze VALNÉ HROMADY MAS VYHLÍDKY,  z. s., konané dne 26. 3. 2019 

náměstí Míru 30, velká zasedací místnost OÚ v Mělníku 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Valná hromada je usnášeníschopná, přítomno je 32 členů z 56 členů, veřejný sektor ani zájmové 

skupiny nepřesahuje 49% hlasovacích práv. 

Akce otevřena i nečlenské veřejnosti. 

Zahájeno: 16.10 hodin 

 

Program 

1. Volba zapisovatele, ověřovatelů a volební komise 

2. Schválení programu  

3. Návrh na doplnění – přijetí nových členů, informace o hlasování per rollam 

4. Výroční zpráva 

5. Návrh rozpočtu na r. 2019 

6. Zpráva kontrolní a monitorovací komise 

7. Volba členů hodnotitelské komise 

8. Zpráva o realizaci a implementaci SCLLD a čerpání finančních prostředků 

9. PRV - Článek 20 – animace území 

10. Animace škol (MAP II) 

11. Projekt Vltava I. a Turistická oblast 

12. Různé 

 

 1) Zahájení, volba zapisovatele, ošetřovatelů zápisů      

       Valnou hromadu zahajuje manažerka spolku Marcela Pánková, vítá přítomné a děkuje za aktivní 

spolupráci a účast. Je konstatováno, že je přítomno 32 z 56 členů včetně plných mocí, valná hromada 

je usnášeníschopná, veřejný sektor ani zájmové skupiny nepřesahuje 49% hlasovacích práv. 

Je navržen zapisovatel, ověřovatelé zápisu 

Usnesení: Zápisem je pověřena Karolina Stránská a ověřovateli zápisu jsou Petra Jáchymstálová a Eva 

Šestáková, hlasováno jednomyslně 

 

2) Schválení programu 

Přítomní jsou seznámeni s programem a náplní schůze VH, k navrženému programu nejsou vzneseny 

žádné návrhy a připomínky. 

Usnesení: VH schvaluje navržený program, hlasováno jednomyslně 

 

3) Přijetí nových členů 

Marcela Pánková konstatuje, že bylo podáno několik nových žádostí o členství, které je třeba představit 

a hlasovat o jejich přijetí. Jako první představuje žádost obce Tuhaň o začlenění do území působnosti 

MAS. 

Usnesení: VH schvaluje žádost obce Tuhaň, hlasováno jednomyslně 

Přihlášky ke členství podala obec Sudovo Hlavno a spolek Hospic Tempus. 

Usnesení: VH schvaluje žádosti o členství obce Sudovo Hlavno a spolku Hospic Tempus, hlasováno 

jednomyslně 
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Nikdo ze stávajících členů neoznámil ukončení členství ve spolu MAS Vyhlídky, z.s. 

 

 4) Výroční zpráva 

 Výroční zpráva za rok 2018 – byla zaslána jako podklad jednání, k Výroční zprávě MAS Vyhlídky, 

z. s., nebyly vzneseny žádné připomínky. Petr Zelenka seznamuje členy s výroční zprávou a 

hovoří o příjmech z poslání (SCLLD, MAP II, členské příspěvky, aj.) a o příjmech z hospodářské 

činnosti. 

 Zpráva o hospodaření spolku v roce 2018 – členská základna seznámena s  výsledky 

hospodaření MAS Vyhlídky, z. s., nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Usnesení:  VH schvaluje Výroční zprávu MAS Vyhlídky, z. s. za rok 2018, Zprávu o hospodaření, 

hlasováno jednomyslně. 

 

5) Zpráva Dozorčí a monitorovací komise 

Marcela Pánková, je předsedou dozorčí a monitorovací komise, pověřena přečtením zprávy. 

1) Dozorčí rada v průběhu roku 2018 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.  
 

2) Kontrolované projekty: 10. 10. 2018 - Sportovní zázemí Tišice, Multifunkční hřiště Vavřineč-
Malý Újezd, 17. 10. 2018 – Dům zaniklých řemesel Dolní Vidim, Brána skal II. Osinalice. 
Kontrolované projekty splňovaly známky udržitelnosti projektu i plnění preferenčních kritérií. 

Celý zápis z monitoringu projektů je dispozici v kanceláři spolku.  

3) Kontrola účetních dokladů: zpracovatel účetnictví, firma Zelúčto, seznámil dozorčí radu 
s účetnictvím a účetní rozvahou a výsledovkou; k jednotlivým bodům podal vysvětlující 
komentář. Podklady budou použity pro účetní audit spolku, který provede Ing. D. Šulc 
nejpozději do 20. 6. 2019. Dozorčí rada nemá k účetním výkazům a k výsledkům hospodaření 
výhrady.  

Usnesení: Členové berou informace bodu 5) na vědomí 

 

5) Návrh rozpočtu na rok 2019 

Je představen návrh rozpočtu, ten je sestaven jako vyrovnaný. 

Očekávané výnosy Očekávané náklady 

Výnosy 

z poslání: 

projekt SCLLD 2 221  Mzdové 

náklady 

3 780 

 projekt MAP II  2 825  Služby 965 

 Přijaté členské 

příspěvky 

145  Spotřeba 

materiálu 

435 

 příjmy z poslání 85  Cestovné 150 

 ostatní finanční 

výnosy  

40  Spotřeba 

energie 

90 
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Výnosy 

z hospodářské 

činnosti: 

příjmy 

z hospodářské 

činnosti 

 250  Nájemné 110 

    Finanční 

náklady 

36 

      

      

      

 

*Příjmy a výdaje uvedeny v tis. a Kč 

K návrhu programu nejsou vzneseny žádné návrhy ani připomínky 

Usnesení: VH schvaluje navržený rozpočet na r. 2018 

 

7) Volba Hodnotitelské komise 

Podle Metodiky pro splnění Standardů a Stanov je nezbytné každoročně volit členy Hodnotitelské 

komise. Přítomným je sděleno, že místo Kamily Rampasové, je do Hodnotitelské komise navržen 

Miroslav Čechlovský. 

Další návrhy na změnu nominací nebyly vzneseny. 

Usnesení: VH schvaluje nominaci do Hodnotitelské komise  

 

Hodnotitelská komise - 12 členů 

 

Příjmení, jméno fyz. osoby/ název právnické osoby 

Obec Nedomice, 6zast. Ing. Jitkou 

Štyksovou 

Město Liběchov, zast. Ing. P. Veverkovou 

DoNitra,z.s., zast. Mgr. R. Trčkovou Bc. Miroslav Čechlovský 

Dostál Pavel, Ing. Pavlík Tomáš 

Havlasová Pavlína Sokol Nebužely, zast. Ing. P. Jáchymstálovou 

Gál Petr Obec Sudovo Hlavno, zast. Mgr. L. Houdkovou 

Obec Lhota, zast. Ing. R. Kratochvílovou Vejvoda Ondřej, Mgr. 

 

      Usnesení: VH schvaluje nominované členy Hodnotitelské komise 29 členů pro, zdrželi se 2, proti 1 
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8) Zpráva o realizaci a implementaci SCLLD a čerpání finančních prostředků 

Galina Čermáková, představuje jednotlivé operační programy včetně jejich opatření (IROP, OP 

Zaměstnanost, PRV, OPŽP). Konstatuje, že za dobu realizace již bylo z IROPU vyhlášeno 15 výzev, 

žádosti podalo 14 žadatelů a 1 byl neúspěšný. Upozorňuje přítomné o možné realokaci finančních 

prostředků na vybraná opatření. Zmiňuje evaluaci SCLLD, která je pro MAS povinná a musí být 

dokončena do 30. 6. 2019. Dodává, že právě po evaluaci, bude možné přesunout finanční prostředky 

dle zjištěných potřeb v území. 

V operačním programu Zaměstnanost bylo do této chvíle vyhlášeno 9 výzev a žádosti podalo 7 

žadatelů. V OP Zaměstnanost je největší poptávka po opatření na podporu zaměstnanosti, na které 

bude přesunuta zbývající nevyčerpaná alokace. 

K operačnímu programu Životní prostředí zmiňuje, že 13. 3. 2019 byla vyhlášena výzva na podporu 

sídelní zeleně. Výzva bude vyhlášena do 30. 9. 2019 a seminář, který povede odborník na danou 

tematiku, se bude konat 2. 4. 2019. Podrobně představuje možnosti podpory - ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA 

PLOCH A PRVKŮ VEŘEJNÉ ZELENĚ, VČETNĚ FUNKČNÍCH PROPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI PLOCHAMI 

PROSTŘEDNICTVÍM VÝSADEB ČI OŠETŘENÍM STROMŮ A KEŘŮ.  

Jako poslední zmiňuje Program rozvoje venkova, ve kterém byly vyhlášeny 2 výzvy. Podáno 11 žádostí 

a z toho dvě byly neúspěšné. 

Představuje přítomným projekty spolupráce a návrhy záměrů: 

Tematické zaměření Návrhy záměrů 

 Vzdělávací, informační a 

osvětové akce tematicky 

zaměřené na výrobu, 

zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 

určených subjektům činným 

v oblasti zemědělství 

 Ostatní měkké akce, které 

mají význam a přínos pro 

všechny spolupracující 

subjekty (propagační, 

osvětové a volnočasové) 

 Investice týkající se odbytu 

zemědělské produkce 

 Investice související se 

vzdělávacími aktivitami 

/informačním a turistickým 

centrem 

1) Spolupráce v oblasti CR s 

MAS Polabí - turistická hra 

založená na sběru razítek 

navštívených míst + 

znalostní soutěž.     Odhad 

nákladů 300 000,-Kč 

2) Živá muzea - na základě 

fungujícího projektu 

španělských MAS, vytvoření 

webové aplikace pro 

bezobslužné zpřístupněné v       

expozic – muzeí na venkově. 

Odhad nákladů 550 000,-Kč 

3) Vzdělávací aktivity pro 

zemědělce spolupráce se   

španělskými MAS      strany 

veřejné správy, společné 

tržnice). Odhad nákladů 450 

000,- Kč. 

 

 

Valná hromada bere informace na vědomí 
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9) PRV – Článek 20 

Galina Čermáková seznamuje přítomné s článkem 20, který je zaměřený na podporu základních služeb 

a obnovu vesnic ve venkovských oblastech. Představuje jednotlivé možnosti podpory (veřejná 

prostranství, MŠ a ZŠ, hasičské zbrojnice, obchody pro obce, kulturní památky, stezky, muzea aj.) a 

zároveň dodává, že opatření budou vyhlášena dle potřeb v území, které budou zjištěny formou 

dotazníkového šetření  konzultačních dnů. O změně bude rozhodnuto formou hlasování per rollam. 

Valná hromada bere informace na vědomí 

10) MAP II 

Marcela Pánková představuje projekt Místní akční plán II ORP Mělník, jehož realizátorem je Místní 

akční skupina Vyhlídky. 

Konstatuje, že Místní akční plán rozvoje vzdělávání je produktem spolupráce partnerů v území a 

stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky. Je prioritně zaměřen na 

rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a 

základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Hovoří o startu projektu a o prvním 

Řídícím výboru, který se konal 8. ledna 2019. Své aktivity začaly i jednotlivé pracovní skupiny, které se 

na realizaci cílů projektu podílí: jedná se o skupinu financování MŠ a ZŠ, skupinu matematická 

gramotnost, skupinu čtenářská gramotnost, skupinu pro rovné příležitosti dětí a skupinu pro 

neformální vzdělávání. Všechny uvedené spolu musejí úzce kolaborovat tak, aby bylo možné realizovat 

aktivity dané Strategickým rámcem, které mají být splněny v době trvání projektu – tedy do 30. 6. 2022. 

Uvádí například talentové a mezipředmětové soutěže, společné exkurze za historií, vzdělávací a 

konzultační podporu pedagogických pracovníků, rodičů i široké veřejnosti se zájmem o vzdělávání dětí. 

Dodává, že realizace MAP ORP Mělník II je stěžejní pro zajištění možnosti následného čerpání dotací 

pro školy a školská zařízení v rámci Integrovaného regionálního operačního programu MMR a 

provázaností MAP s budoucím čerpáním šablon lokálními školami. 

 

Valná hromada bere informace na vědomí 

 

11) Projekt Vltava I a Turistická oblast 

Marcela Pánková ve stručnosti představuje projekt Vltava realizovaný Jihočeskou centrálou cestovního 

ruchu, kterým jsou MAS Vyhlídky spolurealizátorem. Zve přítomné na konferenci CR, která se bude 

konat 23. 4. 2019 na zámku v Liblicích. Dále zmiňuje, že v rámci projektu bude MAS pořádat tři press 

tripy (jarní, letní, podzimní), díky kterým bude zajištěna propagace regionu. 

Turistická oblast  

Byl získán souhlas 37 obcí a měst v územní působnosti MAS se začleněním území obce to vnikající 

turistické oblasti lokální úrovně. V současné době probíhá proces založení spolku, jakožto organizace 

destinačního managementu turistické oblasti Mělnicko Kokořínsko. Mezi zakládajícími členy je město 

Mělník, Pivovar Lobec,z.s., MAS Vyhlídky,z.s., obec Lhotka a další osoby a organizace, které se podílející 

na službách v cestovním ruchu. Nejbližšími úkoly bude zažádání souhlasu Středočeského kraje, 

vytvoření webu a mapování potřeb pro zpracování programového dokumentu. 

Předsedající valné hromady na závěr děkuje členům za účast a valnou hromadu v 17. 50 hodin končí. 

 

       Zapsala: Karolina Stránská 
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       Ověřovatelé: Petra Jáchymstálová, Eva Šestáková 

 

                                                                    Anneliese Beníšková, předsedkyně spolku 


