
Zápis z jednání výkonné rady konaného dne 24.1.2012 
Zahájeno: 16:00 hodin 
Přítomni: P.Dostál, M.Pánková, E.Šestáková, P.Havlasová, M.Kazda,A.Beníšková, V.Hlůže, 
P.Jáchymstálová, P.Gál,R.Frýdl. 
Přítomní souhlasí s jim zaslaným programem jednání. 
Program: 

• Hospodaření za rok 2011-M.Pánková informuje na základě výsledovky zpracované 
p.účetním Zelenkou o hospodaření v roce 2011. Přítomní členové výkonné rady 
hlasují PRO ve věci schválení hospodaření v roce 2011 s tím, že účetní uzávěrka bude 
následně přednesena VH, která bude vyzvána k jejímu odsouhlasení. 

• M.Pánková informuje o průběhu a stavu  aktuálně běžící VIII.výzvy (15.kolo SZIF) 
k předkládání projektových žádostí. Pracovnice kanceláře poskytují v těchto dnech 
velké množství konzultací k projektovým záměrům budoucích žadatelů. Zájem je 
veliký a zatím to vypadá na značný převis poptávky nad nabídkou finanční alokace 
pro letošní rok. Dále M.Pánková informuje, že proběhne školení hodnotitelů. Se členy 
hodnotitelské komise je dohodnut termín pro realizaci místního šetření a hodnocení 
platných projektů na den 23.2.2012. 

• M.Pánková přednáší návrh programového výboru řešit navrácení výpomocí od obcí, 
které v minulých letech činnost sdružení finančně podpořily. Jako první vyrovnání je 
navrženo vrátit obci Chorušice zbytkovou část po odpisech členských příspěvků za 
minulé roky, která činí 40.000,-Kč. Hlasování: PRO-7, PROTI-0, ZDRŽEL SE-2. 
Usnesení tohoto bodu: VR schvaluje vrácení sumy 40.000,- obci Chorušice. Zajistí: 
Pánková, Zelenka,Čermáková. 

• Plán akcí na rok 2012: M .Pánková informuje o plánovaných akcích na rok 2012. 
první bude valná hromada sdružení plánovaná na 27.3.2012, dále pak dvě 
dobrovolnické akce: 28.4.2012-jarní úklid Kokořínska-ve spolupráci s CHKO zajistí 
E.Šestáková a 4.8.2012 soutěž v sekání kosou-posekání louky v oblasti Kokořínska-
zajistí E.Šestáková; 12.5.2012 akce MÁ VLAST na Vyšehradě-účast vyhlídek 
prostřednictví Středočeského kraje-tuto vyjednávají M.Pánková a G.Čermáková  
společně pro všechny středočeské masky z pověření KS NS MAS. V neposlední řadě 
se bude konat v září akce v rámci udržitelnosti projektu spolupráce Z Kokořínska do 
Podralska a účast na Zemi živitelce-zajistí M.Pánková a G.Čermáková. 

• Přichází pan starosta Chorušic (cca 17:05 hodin), který požádal výkonnou radu, aby jí 
mohl vysvětlit své pochyby ve věci členství obce Chorušice ve Vyhlídky, o.s. probíhá 
vzájemné diskuze jejímž závěrem je, že obec Chorušice pravděpodobně nebude chtít 
být členem Vyhlídky, o.s., že tuto skutečnost na obci zváží a dají nám vědět. Pan 
starosta Bauer požaduje, aby zde v kanceláři byl písemný doklad od všech členských 
obcí o tom, že své členství ve Vyhlídky, o.s. schválila každá z obcí na svém 
zastupitelstvu. Dále pochybuje o nutnosti pověřit osobu k zastupování obce  a 
k jednání s Vyhlídky, o.s. je mu vysvětleno, že jde o nutnou formalitu, především 
kvůli hlasování na VH, kterou mají v běžné praxi i ostatní místní akční 
skupiny,nicméně ani toto nepřijímá. Pan starosta výslovně ustupuje od svého 
požadavku na zaslání písemného vyjádření celé výkonné rady k jeho dopisu ze dne 
8.12.2011. 

• Výkonná rada ve většině námitek pana starosty nesouhlasí. Není jí přesně jasné o co 
panu starostovi jde, nicméně se dohodla, že se dotáže všech obcí, zda se cítí být 
členem Vyhlídky, o.s., aby tak bylo učiněno za dost požadavku pana starosty Bauera. 
Zajistí: Pánková, Beníšková, Čermáková. 

Ukončeno:18:00 hodin 
Zapsala dne 27.1.2012 



Pánková M. 


