
Zápis ze schůzky Výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne  6.1. 2022 

Kancelář MAS Vyhlídky,z.s., Mělník, Nám. Míru 30 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Přítomni: Dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 
nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 

  Zahájeno ve 14,00 hodin 

Program: 

1) Hlasování per rollam (info o uplynulých usneseních přijatých formou per rollam) 
2) Informace o veřejnoprávní kontrole na projekt 
3) Vyhlášení 10. Výzvy PRV 
4) Interní postupy PRV 

 

 

 

1) Informace o hlasování per rollam 
 

Od poslední prezenční schůzky VR MAS Vyhlídky bylo nutné učinit rozhodnutí o záležitostech, které 
jsou v kompetenci VR. Jednalo o usnesení 22. 11. 2021: 
Dle materiálu řídícího orgánu „Doplňující informace k doporučení MMR–ORP k jednání povinných 
orgánů MAS – přijímání rozhodnutí korespondenční formou hlasování (rozhodování per rollam) - 
aktualizace k 1. 6. 2020“ je doporučeno, aby příslušný orgán vzal informace na vědomí. 
Předmětem hlasování per rollam bylo: 

 Souhlas s etickým kodexem, doporučení projektu k realizaci 29. Výzvy IROP.  

 Schválení indikátorového a finančního plánu PRV 
VR bere na vědomí usnesení a výsledky hlasování Výkonné rady MAS Vyhlídky  ze dne 22. 11. 2021. 
 

2) Informace o veřejnoprávní kontrole na projektu „Provozní a animační výdaje MAS 
Vyhlídky,z.s.“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15-003/0002571 

 

VR seznámena s průběhem a podklady  veřejnoprávní kontroly č. 011185-2021/IROP vč. 
námitek proti kontrolnímu zjištění (podklad zaslán v předstihu mailem). S ohledem na tu skutečnost, 
že s uvedeným pracovištěm manažery bude nezbytné spolupracovat ještě v rámci 6. a7. a 8. etapy 
projektu doporučuje se z důvodu nastalé situace a podjatosti požádat o změnu manažerů a 
administrujícího pracoviště CRR. 
Usnesení: VR schvaluje podání žádosti o změnu manažerů a pracoviště CRR administrujícího projekt 

„Provozní a animační výdaje MAS Vyhlídky,z.s.“ , reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15-003/0002571 

 

3) Vyhlášení 10. výzvy PRV 

V průběhu roku 2021 MAS obdržela změnu akceptačního dopisu pro programový rámec PRV, kdy  byly 

MAS přiděleny prostředky na přechodné období tj. do r.2024 na projekty z programu rozvoje venkova. 

Na základě uvedeného byl změněn fin.a indikátorový plán programového rámce PRV. Vyhlášeny budou 

tyto opatření : Diverzifikace (podpora nezemědělského podnikání), Modernizace zem. podniků, 

podpora zem produktů, rekreační funkce lesa a malé projekty pro obce. Výše alokace na výzvu je Kč 

7 845 023,- 

Usnesení: VR schvaluje vyhlášení 10. výzvy PRV 

 

                                                                                                        



4) Interní postupy PRV 

Aktualizace Interních postupů PRV se týká kap. 3.1. ohledně působnosti Pravidel 19 a 19.2.1. 

a kap. 5.2. Hodnocení a výběr projektů – ohledně postupu tzv. hraničních projektů. 

Usnesení: VR schvaluje Interních postupů PRV 

 

 

Skončeno v 16,00 hod. 

Zapsala. G. Čermáková a  

 

                                                                                        Anneliese Beníšková, předsedkyně spolku 

 




