Zápis ze schůzky dne 5.3.2009
Zahájeno v 16:15 hod.
1) Čermáková informuje o II. kole výzev MAS. Projekty zaregistrovalo 9 žadatelů, 8 z nich bylo
doporučeno dále na RO SZIF(z uvedených projektů 7 z veřejné správy a 2 podnikatelské).
V tuto chvíli potvrdilo jejich zaregistrování i RO SZIF.
2) Čermáková a Pánková informují o Setkání středočeských místních akčních skupin, které se
konalo 23. 2. 2009 na Mělníku v Modrém salonku na Zámku. Projednána problematika
součinnosti s úřadem stře.kraje, byl zvolen nový předseda a jeho zástupci a ustaveno krajské
sdružení středočeských místních akčních skupin.
3) Pánková informuje o stavu vyúčtování na RO SZIF. Byl uzavřen rok 2008, proběhla kontrola a
ověření všech dokladů za I., II. a III. etapy na přelomu března a dubna by mělo dojít ze strany
SZIF k proplacení.
4) Pánková informuje o závěrečné zprávě a vyúčtování účelové dotace ze Středočeského kraje
za rok 2008. Nevyčerpáno asi 8.000,- Kč. Je třeba dodat jeden opravený dokument a
propagační materiály. Zajistí:Pánková-do 6.3.09
5) Čermáková informuje o Zprávě z NKÚ o právě ukončené kontrole. NKÚ dospěl k názoru, že
jsme porušili rozpočtovou kázeň. Čermáková navrhuje podat námitku, neboť kontroloři
neměli dostatečné znalosti o programu, kterého se financování týkalo. Přednesla návrh
námitky, MAS schvaluje. Dopracuje Čermáková, Pánková do 6.3.09.
6) Pánková informuje o kladném vyřízení stížnosti, kterou jsme podali ke Státnímu zastupitelství
proti chybně sepsanému usnesení Policie ČR Mělník. Stížnost byla uznána a v usnesení má
být správně kvalifikován trestný čin krádeže a způsob vniknutí do kanceláře, kdy došlo k
překonání uzamčených dveří. Je třeba se spojit s policií, aby urychleně přepracovala
usnesení. Zajistí:Pánková-do 16.3.09.
7) Rozpočet-průběžné plnění:Pánková informuje o jednotlivých položkách-kódech rozpočtu, jak
jsou v průběhu této I. etapy čerpány. Stav zaznamenán, další kontrola na konci března.
Zajistí:Pánková-dubnová schůzka MAS.
8) Pánková informuje o nabídce sl.Laubové na reklamní tabule Vyhlídek a označení
realizovaných projektů. V nabídnutém provedení nelze-dohodnut a odsouhlasen nový
rozměr, text, barvení, loga. Dále nový požadavek na další tabule pro zdroje z MMR.
Sl.Laubová bude informována a znovu poptána. Zajistí: Pánková-do 18.3.09.
9) Regionální značka-Šestáková informuje o vývoji situace s regionální značkou. MAS nesouhlasí
se začleněním našeho území pod regionální značku Polabí. Je třeba vyřešit spolupráci s jinou
MAS, dohodnout jinou formu, oslovit producenty, sehnat možnosti financování zpracovat
území. Zajistí Šestáková-26.3.09.
10) Různé: Hlůže informuje o problematice DPH coby způsobilého výdaje pro obce. Při té
příležitosti je zmíněno Město Mšeno-při nahlédnutí do žádostí Města Mšena zjištěno, že
uvedeno, že není plátce DPH. Skutečnost je, opačná. Je třeba zajistit vyjádření starosty Ing.
Macha, dále zjistit možnosti nápravy, aby nedošlo k postihům. Zajistí:Čermáková-do
16.3.2009.
Příští schůzka MAS stanovena na den 26.3.2009.
Ukončeno v 18:00.

