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Zápis z valné hromady občanského sdružení Vyhlídky,o.s. konané dne 7.12.2010 

Místo konání:Zámek Liblice 
Zahájeno:  v 16:15 hodin 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Dosavadní předsedkyně sdružení Ing. Petra Jáchymstálová přivítala všechny přítomné, zvláště pak 
nově zvolené starosty a nové členy sdružení. 
Pánková přebírá moderování valné hromady dle programu 
 
1) Volba zapisovatele, ověřovatelů, návrhové komise a volební komise,schválení programu  
        Volba zapisovatele: Ing. Petra Jáchymstálová 
        Volba ověřovatelů: Ing. Roman Frýdl, Jana Vlková 
        Volba návrhové komise: Ing. arch. Prouza, Ing. Dostál 
        Volba volební komise: Jindřich Urbánek, Miroslav Pokorný, Martin Bauer 
Schváleno bez námitek. 
Usnesení: Valná hromada bere na vědomí jmenování zapisovatelky, ověřovatelů a složení návrhové       
                   a volební komise. 
 
Návrh na doplnění programu: 
Přidáno: -  přijetí nových členů 
  - spojení bodu informace o činnosti a plnění SPL 
  - prezentace pí. Vašíčkové-Sdružení volný čas na venkově 
Usnesení: valná hromada schvaluje bez námitek program valné hromady. 
 
2) Prezentace České spořitelny, a. s. 
Zástupci spořitelny pí. Maršonová a p. Jablončík představili úvěrové produkty pro zajištění 
dotačních příležitostí obcí i jiných žadatelů. Někteří z přítomných vznesli konkrétní dotazy. Zástupci 
spořitelny odpověděli, předali kontakty a vyzvali k osobní konzultaci na pobočce ČS,a.s. 
 
3) Schválení přijetí nových členů 
     Představení uchazečů o členství: paní Jana Laubová ve již několik let působí ve sdružení , žádá o       
     změnu členství z NNO /Slunce umění/ na členství fyz.osob. Marie Kolářová-v roce 2010 se      
     aktivně účastní činností MAS, zajišťuje podklady pro projekty, Pavlína Havlasová- v roce 2010 se      
     aktivně účastnila schůzek MAS, podílela se na přípravě projektů žadatelů, Ludmila Škorničková-     
     má zkušenosti z jiné MAS, o činnost Vyhlídek se doposud nezajímala. Přítomní dotázáni, zda     
     souhlasí s jejich přijetím. 
     Není vznesena námitka. Všechny uchazečky přijaty do sdružení. 
Usnesení: Paní Havlasová, Škorničková a Kolářová jsou přijaty do občanského sdružení Vyhlídky, 
změna členství z NNO Slunce umění na paní Janu Laubovou. 
 
4) Odstoupení dosavadních členů sdružení a volba orgánů -výkonné rady, dozorčí rady,předsedy a          
     místopředsedy 
Dosavadní výkonná rada ve složení: Jáchymstálová, Čermáková, Pánková, Hlůže,  Laubová, Pokorný, 
Frýdl, Dostál, Gál, Beníšková, Šestáková, odstupuje. 
Dosavadní dozorčí rada ve složení: Urbánek, Honzík, Žižka odstupuje. 
Dosavadní předsedkyně a místopředsedkyně Jáchymstálová P. a Čermáková G.odstupují. 
Na základě dotazu z pléna, Čermáková upřesňuje, že přítomní voliči volí jedenáctičlennou výkonnou 
radu sdružení, dozorčí radu, předsedu, místopředsedu a další orgány si volí VR samotná. 
 
Představen návrh na nového předsedu: Ing.V.Hlůže; místopředsedu: Mgr.G.Čermáková 
Hlasování o návrhu: V.Hlůže a G.Čermáková schváleni VH do funkce předsedy a místopředsedkyně 
sdružení coby statutárních orgánů. 
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Představen návrh kandidátů na nové obsazení výkonné rady ve složení: Hlůže, Čermáková, 
Jáchymstálová, Šestáková, Gál, Laubová, Pánková, Pokorný, Frýdl, Beníšková, Dostál, Havlasová 
 
Pokorný vznáší protinávrh: do výkonné rady a poté na funkci předsedkyně dozorčí rady navrhuje 
paní Ludmilu Škorničkovou, do výkonné rady a poté na funkci předsedy sdružení navrhuje sebe-
Miroslava Pokorného 
Mach vznáší další protinávrh: do výkonné rady a poté do výběrové komise pověřený zástupce 
města Mšena, pan Ing. Michal Kazda. 
 
Před hlasováním Pánková představuje všechny kandidáty do výkonné rady - členy MAS. 
Pokorný se hlásí o slovo a ohrazuje se proti svému představení. Projevem představuje svou osobu, 
jako vhodného kandidáta na budoucího předsedu MAS. 
 
K hlasování o členech výkonné rady je valnou hromadou navrženo 14 kandidátů: Hlůže, Čermáková, 
Pánková, Jáchymstálová, Frýdl, Beníšková, Gál, Laubová, Dostál, Šestáková, Pokorný, Havlasová, 
Škorničková,Kazda. 

 
Mach, Frýdl a Pánková navrhují volbu vypsáním 11 jmen budoucích členů výkonné rady 
z uvedených 14 kandidátů na volební lístek, kdy volební komise spočítá každému z kandidátů 
přidělené hlasy. 
Proti způsobu volby není vznesena námitka nikoho z přítomných ani volební komise. 
 
Přistoupeno k volbě jedenácti členů výkonné rady sdružení-MAS. 
 
Členové volební komise ve složení Bauer, Pokorný, Urbánek vybírají hlasovací lístky s napsanými 
vybranými jmény a odcházejí do předsálí, aby provedli sčítání hlasů jednotlivých navržených 
kandidátů. Poté bude oznámen výsledek. 
 
Výsledky voleb: (31 hlasujících) 
Hlůže   30 

   Pánková  30 
   Čermáková  29 

Jáchymstálová 28 
Šestáková  28 
Beníšková  28 
Frýdl   28 
Dostál  25 
Laubová  21 
Gál   17 
Kazda   15 
Pokorný  13 
Škorničková  13 
Havlasová  11 
 
 
Členy výkonné rady občanského sdružení Vyhlídky, o.s. a členy MAS se stávají: 
Hlůže, Pánková, Čermáková, Jáchymstálová, Šestáková, Beníšková, Dostál, Frýdl, Gál, Laubová, 
Kazda 
Není vznesena žádná námitka proti výsledku voleb ani volební komisí ni žádným z přítomných. 
Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zvolení nového předsedy a místopředsedkyně a nové 
složení výkonné rady sdružení, která si ze svého středu dále na jednání VR zvolí programový výbor a 
výběrovou komisi. 
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5) Komunitní projednání studie z projektu „Z Kokořínska do Podralska“. 
Čermáková krátce představuje projekt spolupráce pod výše uvedeným názvem a předává slovo 
zpracovateli studie panu Janků.  Ten popisuje proces vzniku studie v souvislosti s tematickým  
zadáním. Poté vyzval představitele obcí i další přítomné k vznášení dotazů a námitek.  
Vznášeny dotazy z pléna na které pan Janků odpovídá. 
Bylo dohodnuto, že starostové jednotlivých obcí si odnesou vždy svou část materiálu, která se týká 
jejich území a do pondělí 13.12.2010 odevzdají materiál zpět do kanceláře MAS Vyhlídky, o.s. na 
Mělník s případnými připomínkami a opravami. 
Usnesení: Studie byla komunitně projednána a doporučena ke konečnému zpracování a realizaci. 
 
 
6) Zpráva o hospodaření: 
Pan Petr Zelenka, který zajišťuje účetní služby pro Vyhlídky, o.s. přednesl a promítl prezentaci 
zprávy o hospodaření k 30.11.2010. Ke dni  31. 12. 2010 dojde k finálnímu zpracování zprávy o 
hospodaření a začlenění do Výroční zprávy, která bude nastíněna v rámci informací o činnosti a 
plnění SPL. 
Není námitek ke zprávě o hospodaření. 
Usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2010, resp.do 30.11.2010. 
 
7) Zpráva o činnosti a plnění SPL. 
Čermáková informuje o plnění SPL, představila všechny realizované výzvy (viz. Prezentace) 
Dále informuje o činnosti sdružení: proběhla aktualizace SPL, hodnocení MAS-MAS Vyhlídky byla 
v roce 2010 oceněna Čestným uznáním za vynikající přístup rozvoji venkova metodou Leadera a 
umístila se mezi deseti oceněným; účast na projektech s jinými subjekty, nemáme podporu 
Středočeského kraje, ale budeme žádat o dotaci na propagační materiály. 
Informuje o alokaci na rok 2011, značně sníženy finanční prostředky; podpora menších projektů; 
žadatel, který nemá ukončen projekt, nemůže žádat; nevyčerpané prostředky z projektů lze 
přesunout do dalších let. 
Čermáková s Pánkovou informují, že přehled činnosti a plnění SPL tvoří obsah výroční zprávy, která 
bude definitivně dopracována po zanesení změn vzešlých z této valné hromady. 
Nejsou vzneseny námitky proti činnosti sdružení, plnění SPL ani obsahu výroční zprávy. 
Usnesení: Valná hromada bere na vědomí výkon aktivit sdružení i proces plnění strategického plánu 
Leader, obsah výroční zprávy a její dopracování. 
 
8) Volnočasové aktivity pro děti na venkově 
Prezentace paní Vašíčkové o volnočasových aktivitách pro děti na venkově. Již aktivní, pořádá 
divadla pro děti, výlety, tvořivé dílny. Setkává se s nečekaně velkým zájmem. Je potřeba propojit 
obce a informovat o činnosti další zájemce. Záměr vybudovat klubovnu, kde by se mohla konat 
setkávání  dětí či vykonávat prázdninové aktivity. Rozdány kontakty. 

 
9) Diskuze: 
Mach: Jeden projekt Města Mšena neprošel, jak lze napravit chybu? 
Čermáková: Odpovídá na otázku-problém vznikl nejasným výkladem pravidel, i dnes se stále ještě 
pravidla mění za chodu programu; neexistuje procesní pravidlo-postup k dovolávání se či podávání 
námitek; MAS sama píše stížnosti, osobně intervenuje na SZIF za záchranu podaných projektů; 
někdy úspěšně, jindy ne. 
 
Bauer: Vyhlídky by měly lépe informovat žadatele k čemu je výzva určená a k čemu bude sloužit, 
měly by žadatele více připravit, chybí servis, je málo času na projekty. 
Čermáková: vysvětluje, proč tomu tak je, problém vznikl především u jedné výzvy, kde měl SZIF 
velmi dlouhou administraci naší výzvy a Fichí. 
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Bauer: pochybnost o správném přístupu hodnotitelů k hodnocení, jaká jsou pravidla na hodnocení a 
jak se hodnotí např. využití stávající stavby? 
Čermáková: každý projekt hodnotí tři hodnotitelé a konečným výsledkem bodového hodnocení je 
aritmetický průměr všech tří hodnot. 
Pánková: doplňuje, že k udělení bodů za využití stávající stavby existují v pravidlech jasné normy, 
kdy body udělat a kdy ne. 
Čermáková: v případě pochybností může žadatel nahlédnout do bodovacích tabulek v kanceláři 
MAS, popř. si přečíst komentáře hodnotitelů-pokud jsou. 
 
Bauer: hodnotitelé by měli vidět položkový rozpočet, ale ten není povinný, jak se to řeší? Při 
místním šetření mají hodnotitelé nevhodné poznámky. 
Čermáková: položkový rozpočet doporučujeme, z pravidel to povinná příloha není, ale k jasnosti a 
věrohodnosti projektu i financování ho doporučujeme. Pokud jde o slovní hodnocení, nebere se 
v potaz, platí pouze písemné hodnocení. 
Hlůže: projekty jsou snadno kontrolovatelné, hodně z nás zná místní podmínky a snadno je pochopí, 
žadatel si někdy špatně vykládá možnosti financování. 
Bauer: bez položkového rozpočtu lze lépe s projektem pracovat. 
Dostál: za hodnotitele musí konstatovat, že nelze udělovat body např. za vliv na ženy, pokud se 
v projektu o této problematice vůbec nehovoří. Některé projekty zpracovány „horkou jehlou“ bez 
snahy o preciznost projektu. 
 
Mach: v hodnocení hodnotitelů velké bodové rozdíly, až 100 bodů. Mají hodnotitelé metodiku? 
Pánková: hodnotitelé mají k dispozici preferenční kritéria  a zpracovanou metodiku k hodnocení 
projektů. Před každou výzvou je školení hodnotitelů, kde jsou znovu zmíněny postupy hodnocení a 
priority v posuzování projektů např. jejich účelnost. V každém případě je to pro nás impuls 
k detailnějšímu proškolení hodnotitelů. 
 
Bauer: poslední projekt nám zpracovala profesionální firma, není vzor projektu a osnova. 
Čermáková: službu pomoci při přípravě a zpracování projektu nabízíme a žadatelé ji hojně využívají. 
Vzorové projekty k dispozici a osnovy v každých pravidlech i v MAS. 
Dostál: uvádí vlastní zkušenost, kdy při prvním projektu vše nalezl na Vyhlídkách nebo mu MAS 
konzultovala. 
Čermáková: jsme v kanceláři k dispozici a žadatelům, kteří se na nás obrátí vždy informace, 
konzultace nebo porady se SZIFem nabízíme a provádíme. Může být však rozdíl v informaci od 
referenta SZIFu na Moravském regionálním odboru a středočeském RO a někdy se svými požadavky 
liší i referenti samotní. Je třeba pracovat lokálně. 
Škorničková: potvrzuje zkušenost s jinými přístupy a požadavky na různých regionálních 
pracovištích MAS. 
 
Rašáková: v příští výzvě budou vyhlášena všechny opatření. Může žadatel podat více projektů? 
Čermáková: v podstatě do každého opatření jeden projekt. 
Není dalších dotazů, diskuze skončena. 
 
Pánková rekapituluje jednotlivá schválená usnesení valné hromady a zmiňuje volbu dozorčí rady. 
Kvůli časové tísni a požadavku některých přítomných na ukončení valné hromady je konstatováno, 
že dozorčí rada bude zvolena korespondenčně a výsledky budou tvořit přílohu zápisu. 
Bývalá předsedkyně sdružení poděkovala přítomným za účast i podnětné připomínky, popřála 
hodně zdaru v příštím roce a se všemi se rozloučila. 
Valná hromada ukončena v 19:20 hodin. 
 
Mělník, dne 27.12.2010 
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Zapsala: Jáchymstálová 
 
Ověřovatelé: Frýdl 
 
  Vlková 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
 
Výsledky korespondenční volby dozorčí rady: 

 
 
Dne 17.12.2010 bylo zahájeno korespondenční hlasování o složení dozorčí rady občanského 
sdružení Vyhlídky, o.s. Návrhem na složení byli obesláni všichni členové či jejich zástupci. Po 
ukončení hlasování dne 21.12.2010 byly sečteny zaslané-odevzdané hlasy: celkem 24 hlasů; z toho 
„pro návrh“ 20 hlasů a „proti návrhu“ 4 hlasy. 
 
Schválené složení dozorčí rady je následující: 
Ing.Petra Jáchymstálová 
Jindřich Urbánek 
Jana Vlková 


