
Zápis ze schůzky výkonné rady Vyhlídky, o.s. konané dne 27.9.2011 
 
Přítomni: Mgr.Čermáková, Ing.Šestáková, Ing.Hlůže, PhDr.Pánková, Ing.Jáchymstálová, Jana 
Laubová, Ing.Frýdl, , Ing.Kazda, Petr Gál, Anneliese Beníšková, Pavlína Havlasová;  
Omluveni: Ing.Dostál 
Program: 

1) Střednědobé hodnocení  - Čermáková informovala o průběhu veřejné obhajoby 
činnosti MAS, která se konala 6.9.2011 od 15 hodin v budově Mze. Toto hodnocení 
navazovalo na Hodnotící dotazník, který Vyhlídky zpracovaly v červnu t.r. –jednalo se 
dokladování skutečností, uvedených v dotazníku. Hodnocení prezentovaly Pánková a 
Čermáková  – výsledky budou v průběhu října  

2) Seminář o zeleni - ARBOEKO a MAS: uskutečnil se 20.9. v aule SZaVOŠ  - 
účastnilo se celkem 63 zástupců obcí, podnikatelů  i NNO. Dne 22. 9. Jsme se 
zúčastnili obdobné akce ve Smržicích na Moravě.  
S firmou ARBOEKO spolupracujeme i na sérii článků zveřejněných v časopisu 
Moderní obec. 

3) Ukončení projektu spolupráce Z Kokořínska do Podralska - Truhlárna:  
Závěrečná  akce projektu na našem území. Zúčastnilo se 162 osob v průběhu celé 
akce. Další viz program a zpráva.  
Informace o ukončení realizace projektu– vyšlo najevo, na stojany musí ÚS. 
Ačkoliv tato místa měla vygenerovat zpracovaná studie, SZIF doporučil a  schválil 
přesun části nákladu na informační tabule  do nezpůsobilých výdajů 

4) CSV: Bylo jednáno s CSV o finanční příspěvek na Seminář o zeleni, ale nedošlo 
k dohodě. S Dr. Věrou Libichovou bylo dohodnuto, že se uskuteční akce v příštím 
roce v září.  

5) Ukončení II. etapy: M. Pánková podala dne 12.9.  
6) Úpravy kritérií hodnocení projekt ů:  

Kritérium zvýhodnění za umístění v obci, nebo v místní části obce – uvést 
v metodickém pokynu  
Ohodnotit výši maximální částky odstupňovaně -  u fichí 3, 4  a 6 do 300 tisíc….. 
bodů, do 500 tisíc …. bodů. 
Další připomínky ke kritériím dodat do 5.10. do kanceláře Vyhlídek. Návrh 
k připomínkám bude zaslán emailem všem členům výkonné rady. 

7)  Rozšíření území:  
Obec Býkev přistoupila k území Vyhlídek. 
Obec Lužec projednáváno na zastupitelstvu. Pro přistoupení většina, 1 proti, 3 se 
zdrželi.  
Obec Kluky u Mladé Boleslavi – mají zájem, je mezi území obce Vrátno. Pokusíme se 
získat souhlas k územní působnosti.  

8) Modlitba za domov – 27.10.  konference v Arcibiskupském paláci – přihlásit čtyři 
zástupce. 

9) Další schůzka MAS: 11. 10. v 16:00 v kanceláři MAS  
 
10) Skončeno v 19:00 hodin. 

 
 
Dne 27.9.2011 
Zapsala: E.Šestáková 

 


