
 

 
Zápis ze schůze výkonné rady Vyhlídky,o.s. 

Stránka, Farma G+G, 14.6. 2012 
 

Přítomni:  Aneliesse Beníšková , Galina Čermáková, Roman Frýdl, Petr Gál, Václav Hlůže, Petra 
Jáchymstálová, Marcela Pánková, Eva Šestáková, Pavlína Havlasová 
Omluveni: Michal Kazda, Jana Laubová 
 
Program: 1) Informace o činnosti 
                    - Plnění SPL 
                    -  Činnost pracovních skupin 
                    - Podklady pro pracovní skupinu záchrany kult. dědictví – seznam brownfields 
                    - Monitoring projektů 
                2) Projednání vnitřních směrnic 
                3) Projednání sebehodnocení 2011 
                4) Rozšiřování území působnosti 
                5) Distribuce dotazníků pro zpracování nové ISRÚ 
                6) Plán akcí 
 
Ad1) Informace o činnosti 
          Plnění SPL 
          Změna SPL byla schválena, aktualizovaný SPL je zveřejněn na webu 
           Ing. Šestáková – výkon TDI v I. etapě realizace projektu na revitalizaci zeleně v obci   
          Velký Borek bude do konce června ukončen. 
          Vyhlídky se účastnily výstavy krajů „Má vlast 2012“ na Vyšehradě. Byli pověřeny NS      
          MAS  spoluorganizací výstavního místa. 
          Činnost pracovních skupin  - členové VR jsou seznámeni s činností jednotlivých  
           prac skupin, se zápisy z jejich schůzí. 
           Podklady pro pracovní skupinu záchrany kult. dědictví – seznam brownfields 
           Ing. Šestáková seznamuje členy s materiálem – seznam brouwnfields a nemovitostí, 
           které mohou být předmětem projektových záměrů v územní působnosti MAS Vyhlídky. 
          Monitoring projekt ů – doposud bylo ze strany pověřených orgánů zkontrolováno 7    
          Projektů, proběhla kontrola udržitelnosti, ale i monitoring stanovených indikátorů, jejich   
          míra naplňování v kontextu jak projektového záměru tak i stanovených indikátorů SPL. 
             
         VR bere informace bodu 1) na vědomí 
 
Ad 2) Projednání vnitřních směrnic   

- Směrnice „Monitoring a evaluace plnění SPL„ 
- Směrnice „Monitoring projektů“ 
- Směrnice „Aktualizace SPL“ 



- Směrnice  „O střetu zájmů členů hodnotící a výběrové komise“ 
Do textů směrnic zapracovány připomínky Ing. Jáchymstálové a Ing. Kazdy. 
VR schvaluje uvedené směrnice. Hlasováno jednomyslně 

 
 
 
Ad3)  Projednání sebehodnocení 2011 
            Projednána zpráva sebehodnoceni činnosti MAS za r. 2011. Zpráva navazuje na   
            sebehodnocení za r. 2010, kde v návaznosti na zvolenou metodiku a odpovědi na   
            hodnotící otázky je vyhodnocen stav k 31.12.2011.Je provedena analýza podaných   
            a realizovaných projektů dle území, podaných a realizovaných projektů dle Fichí a 
            podaných a realizovaných projektů dle žadatelů. 
            Projednání zprávy proběhlo bez připomínek.  
           VR schvaluje sebeevaluační (sebehodnotící) zprávu za r. 2011. Hlasováno jednomyslně 
 
Ad4) Rozšiřování území působnosti 
          Zájem o začlenění do územní působnosti projevila obec Hlavenec, zájem by byl o členství    
          v občanském sdružení. G. Čermáková a M. Pánková navštívily obec a jednaly se zastupiteli     
          s tím, že rozšíření územní působnosti a přihlášení ke členství bude projednáno na veřejném        
          zasedání zastupitelstva v druhé polovině června. Dalšími zájemci je obec Všetaty, Dřísy,   
          Nedomice a Kostelní Hlavno. Zájem projevil starosta obce Líbeznice, na sjednanou   
          schůzku se však nedostavil. 
          VR bere informace bodu 4) na vědomí 
 
Ad5) Distribuce dotazníků pro zpracování nové ISRÚ 
          Členům výkonné rady rozdány „krabičky přání“ s dotazníky pro zjišťování potřeb území. 
          Dotazníky pro případné rozmnožení je možné poslat mailem. V průběhu července a srpna  
          by se dotazníky měly vrátit, aby proběhlo jejich vyhodnocení.  Tím budou získány   
          o území a poslouží jako základ prvotních komunitních plánovacích schůzí. 
          VR bere informace bodu 5) na vědomí 
 
Ad6)  Plán akcí 
          Dne 4.8. t.r.proběhne dobrovolnická akce „Sekání luk v Kokořínském dole“ Předběžně   
           bude sraz na Kroužku, blíže bude upřesněno v pozvánkách. 
          V červenci a srpnu proběhne hodnocení činnosti MAS, více informací získáme na schůzi    
          Stč. MAS dne 22.6. 2012 v Pojedech. Je přislíbena účast na Zemi Živitelce. Dne 3.9. u    
          příležitosti 25 výročí založení klubu Pegas prezentace projektu „Z Kokořínska do   
          Podralska“ a v hale mělnické radnice,   k dispozici bude 8 panelů. 14.9. Dny kulturního      
          dědictví  –Lobečský  pivovar  prezentace Vyhlídek.  
          VR bere informace bodu 6) na vědomí 
Další schůzka MAS se bude konat 30.7.2012 od 16 hod v kanceláři na Mělníku. 
Poděkování za uspořádání schůze správní rady vyjadřujeme Petru Gálovi a paní Vlastě Gálové 
 
Skončeno v 19.30 
 
Zapsala .G. Čermáková 
          


