
 
 
Zápis  z monitoringu udržitelnosti  REALIZOVANÝCH PROJEKT Ů 
 
 
Příprava kontroly :    17.4.2012 od 16.00 hod. do 18.00 hod. 
                                      (Jáchymstálová, Šestáková) 
 
Kontrola provedena : 26.4.2012 od   9.00 hod. do 14.00 hod. 
 
Kontrolu provedli členové dozorčí rady :  Ing. Petra Jáchymstálová 
                                                                       Jindřich Urbánek 
                                                                       Jana  Vlková 
 
Za Vyhlídky o.s.   se kontroly zúčastnila :   Ing. Eva Šestáková 
 
Předmětem kontroly bylo :  
 

- naplňování monitorovacích indikátorů 
- kontrola výstupů projektů  
- kontrola udržitelnosti projektů 

 
 
Byla provedena kontrola těchto projektů : 
 
1.  Velký Borek – „Naše náves“ 
- projekt je naplněn, herní prvky jsou funkční a využívají se, zatravněné plochy 
   jsou upravené, udržované 
- udržitelnost je prokázána 
- obec pokračuje v úpravách návsi a přilehlých ulic, právě se dokončuje další etapa úprav 
   veřejné zeleně v obci 
- výsledky projektu jsou rozvíjeny 
- projekt jednoznačně  přispěl k zlepšení a zkvalitnění venkovského prostoru, stál  
   prakticky na počátku velkých úprav v obci a předpokládáme, že je  nastartoval  
- odpočivné místo slouží veřejnosti, tj. mládeži, maminkám s dětmi i seniorům 
- okolí odpočivného místa je  také velmi dobře upraveno, obyvatelé sami pečují o přilehlé 
   záhony a o to, aby tato část obce byla čistá a upravená  
- dobrá motivace pro občany aby si více všímali svého okolí a sami se snažili ho udržovat  
- prokázán synergický efekt 
Doporučení – pokračovat v úpravách veřejných prostranství  i mimo centrum obce 
                      - zlepšit parkování před OÚ 
 
2.  BENKOR - Mělnická Vrutice – „Modernizace výroby-vysoká kvalita“ 
- zakoupení magnetu výrazně zlepšilo kvalitu výroby koření 
- výroba koření je ve Vrutici pokračováním tradice, mohlo by se jednat i o místní výrobek 
- zlepšení výroby prokazatelně přispělo k vyšší konkurenceschopnosti výrobků 
- udržitelnost je prokázána 
- podpořilo místní podnikatelku, která je zaměstnavatelkou na území s vyšší mírou   
   nezaměstnanosti 
- podnikatelka do budoucna uvažuje o vybudování muzea, nebo jiného zařízení, kde by mohla    



   prezentovat výrobu koření a staré technologie ( starý kamenný mlýn, dřevěné násypky ) 
- výsledky projektu jsou rozvíjeny 
- podnikatelka spolupracuje i s jinými výrobci, pro které balí maloobchodní zakázky 
- podporuje místní spolky a aktivity škol, věnuje materiál na různé dobročinné aktivity 
- prokázán synergický efekt 
- velmi zajímavá výroba, výrobky, technologie i vlastní areál – vybízí k dalšímu využití ve 
   všech směrech 
Doporučení – více propagovat výrobu koření 
                     -  otevřít provoz, pokud to půjde, veřejnosti  
                     -  byla by to zajímavá atraktivita pro cestovní ruch   
 
3.  Střemy – „Vybudování dětského hřiště“ 
- projekt je naplněn, herní prvky, odpočivné lavičky, oplocení 
- dobře funguje údržba hřiště i jeho správa 
- udržitelnost je prokázána 
- hřiště je v klidové zóně obce, dobře přístupné, využívané po celý den 
- postupně se bude hřiště rozšiřovat, aby bylo zajímavé i pro starší mládež 
- výsledky projektu jsou rozvíjeny 
- vybudování hřiště přispělo k plánu opravy přístupové komunikace a v budoucnu zde  
   bude osazen i retardér, po kterém občané již dlouho volají 
- prokázán synergický efekt 
 - i přesto, že  v obci není škola ani školka je na  využití volného času dětí a mládeže  
   pamatováno,  a děti zařízení rády využívají 
Doporučení – pokračovat v záměru oprav komunikací a chodníků 
                     -  provádět pravidelnou údržbu a správu hřiště 
 
4.  Nebužely – „U nás na vsi“ 
- chodníky, parkoviště, zatravněná plocha , lavičky jsou upraveny  
- údržba i správa prostoru jsou zajištěny  
- udržitelnost je prokázána 
- parkoviště slouží především pro pacienty dětského a všeobecného lékaře 
- chodníky umožňují dobrou zimní údržbu, starší lidé si chodníky velmi pochvalují 
- v návaznosti na upravenou náves bude iniciována oprava kostelní zdi a do budoucna 
   i celé komunikace v centru obce 
- výsledky projektu jsou rozvíjeny 
- v blízkosti se nacházející stará váha vybízí k nějakému veřejnému využití, je to  
   zajímavá stavba  
- celkově se střed obce sjednotil a upravil 
- technika zakoupená z projektu slouží k úpravám zeleně v celé obci 
Doporučení – pokračovat v úpravách a údržbě veřejné zeleně  
                     – pokračovat v opravách komunikací  
 
5.  Chorušice – Velký Újezd – „ Vybudování přístřešku se zázemím“ 
- přístřešek i zázemí jsou upraveny 
- celá střelnice a okolí je využívána nejen myslivci, pořádají se zde dětské dny a  
   jiné aktivity s mládeží  
- udržitelnost je prokázána 
- do budoucna bude zázemí vybaveno kamny a improvizovanou kuchyňkou, aby mohlo 
   sloužit jako spolková nebo mládežnická  klubovna 
- výsledky projektu jsou rozvíjeny 



Doporučení -  vzhledem k odlehlosti místa by možná bylo vhodné celý areál oplotit  
                     -  dbát na to, aby nedošlo k poškozování a vandalizmu  
 
6.  Agro Liblice – „Zpracování biomasy peletovací linkou“ 
- zařízení se nachází v opravené hale, která je v areálu společnosti 
- všude je čito a prostor je upravený 
- pracovník u peletovací linky měl v den kontroly dovolenou 
-  výrobky jsou prodávány přímo ze dvora, velký zájem je o granule pro králíky 
- udržitelnost je prokázána 
- zemědělský podnikatel zpracovává  své produkty ( prvovýrobu) čímž vzniká  
   přidaná hodnota, také finančně je  zpracovávání zemědělských komodit  zajímavější  
- do budoucna plánuje na této lince zvýšit výkon, nebo zavést vícesměnný provoz 
- výsledky projektu jsou rozvíjeny 
- podnikatel provozuje své aktivity v areálu, kde i v minulosti byla zemědělská činnost,  
  snaží se objekty využívat a opravovat 
- v budoucnu  bude investovat do rozšíření stávajícího zařízení 
- prokázán synergický efekt 
Doporučení – více propagovat nové výrobní procesy a výrobky 
 
7.  Bruininvest, s.r.o. – Vysoká Libeň – „Vybudování kryté jízdárny“ 
- podnikatel pokračuje v budování kryté jízdárny 
- již má zázemí pro koně, boxy, výběhy a poskytuje ustájení 
- jízdárna se již využívá, zatím jako tréninková hala 
- udržitelnost je prokázána 
- okolí se intenzivně upravuje, od poslední kontroly zde bylo odvedeno hodně práce 
- výsledky projektu jsou rozvíjeny 
- podnikatel uspěl s další žádostí o dotaci a bude v dostavbě pokračovat 
- jízdárna vzniká v bývalém, zcela zdevastovaném areálu zemědělského podniku, který se  
   postupně opravuje, nebo spíše se v něm staví nové objekty k podnikání, vznikají nová 
   pracovní místa, nové možnosti podnikatelských aktivit 
- prokázán synergický efekt 
- chov koní je finančně náročná záležitost hrozí, že v podmínkách recese může dojít k  
   utlumení těchto aktivit a potom nebude pro tento záměr plnohodnotné využití 
Doporučení – smluvně zajistit využívání objektu 
                      
Monitorovací listy jsou přiloženy k jednotlivým projektům 
 
 
 
 
V M ělníku dne 2.5.2012 
 
 
Ing. Petra Jáchymstálová............................................. 
                                                     
Jindřich Urbánek.......................................................... 
 
Jana Vlková.................................................................. 
 
 



 
 


