Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky o.s. konané dne 30.5.2013
Přítomni: Beníšková, Gál, Kazda, Šestáková, Frýdl, Havlasová, Čermáková, Dostál, Laubová,
Jáchymstálová, Hlůže, Pánková
Zahájeno v 16:15 hodin.
Program:
• Projekt obnova lávek ve Vidimi-návrhIng.Pešičkové: - přišel návrh-požadavek na to,
aby se Vyhlídky staly zprostředkovatelem či žadatelem v projektu realizace Obnovy
lávek ve Vidimi. Hodnota projektu dva miliony korun. Lesy,ČR, které jsou vlastníkem
nemovitosti nebudou žadateli, nabízejí uvedené pozemky kdo pronájmu. Výkonná
rada po diskuzi přijala zamítavé stanovisko s ohledem na nejasnou situaci ve
financování Vyhlídek pro příští období, kdy by účastí v tomto projektu bylo naše
sdružení vystaveno velkému finančnímu riziku.
Hlasování: PRO-0; PROTI-11;ZDRŽEL SE-0
• Předfinancování Stezky 1.fáze a Učíme se filmem: M. Pánková a G.Čermáková
informují o nutnosti předfinancovat schválené projekty spolupráce. První
z projektů“Polabskými stezkami za vínem a poznáním“ není nutno předfinancovávat
z vlastních zdrojů v plné výši, protože jsou v projektu partneři, kteří pomohou
s předfinancováním těch částí projektu, které se jich týkají. Jedná se o Vinařství Kraus
jejichž část činí cca 720 tis vč. DPH a město Mělník s částkou cca 153 tis. Na úvěr by
bylo žádáno cca 690 tis. Kč. V druhém projektu „Učíme se filmem“ jde o částku cca
503 tisíc, která bude celá předfinancována úvěrem. Po dalším projednání přistoupila
výkonná rada k hlasování o zajištění úvěrů pro obě akce v uvedených výších Českou
spořitelnou a.s..
Hlasování: PRO-0; PROTI-11;ZDRŽEL SE-0
• Stezky- 2. fáze- MAS Podřipsko:G.Čermáková informuje o druhé fázi projektu, který
se plánuje opět s MAS Podřipsko; jednalo by se o návaznost na první část stezek s tím,
že by tato byla jako naučná se zaměřením na danou oblast, historii, osobnosti atd.
K účasti budou přizvány i školy, které by se zapojily shromažďováním informací a
témat, plněním stránek typu Wikipedie; bylo by možné pořídit pro školy tablety, které
by potom děti využívaly při naučném putování po stezkách. Osloví se všechny školy
v území MAS. Přistoupeno k hlasování o pokračování v přípravě projektu.
Hlasování: PRO-0; PROTI-11;ZDRŽEL SE-0
• SEA:M.Pánková informuje o navázání kontaktu s Ing.Novákovou, která je
zpracovatelkou zpráv o posouzení vlivu na životní prostředí. Zprávu by vypracovala
pro celé území CHKO Kokořínsko tedy i na území LAG Podralsko, které by se
podílelo polovinou na nákladech díla. Odhadovaná cena činí cca 35-37 tisíc Kč.
Hlasování: PRO-0; PROTI-11;ZDRŽEL SE-0
• ISO, certifikace, zákonné požadavky na MAS: M. Pánková informuje o tom, že ISO
pozastaveno, na Mze neustále dochází ke změnám požadavků na certifikaci místních
akčních skupin pro příští období tak, aby MAS byly způsobilými žadateli. Kancelář
MAS tedy zatím postupuje v souladu se zákonnými požadavky na chod kanceláře a
zajišťuje tak všechna potřebná potvrzení, prohlídky, revize, kontroly atd.
• Analytická část ISÚ: G. Čermáková informuje o jednání s Ing. Rauchovou z ČZU,
která je specialistkou na zpracovávání statistických dat a jejich analytického
vyhodnocování. Zpracovala pro nás ukázku prvních datových tabulek včetně
komentářů, kterou jsme schválili jako velmi kvalitní. Termín dodání celých datových
souborů požadovaných resorty pro ISÚ místních akčních skupin je stanoven na
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polovinu července. Odhadnutá cena se pohybuje cca 20 tisíc, která zahrnuje i případné
aktualizace do odevzdání ISÚ.
Hlasování: PRO-0; PROTI-11;ZDRŽEL SE-0
Průběh poslední výzvy:G.Čermáková informuje o průběhu poslední výzvy, byla tři
odvolání:obec Hostín, obec Chorušice, ŘK farnost Chorušice. Obec Hostín vyřešen
vysvětlením, obec Chorušice a ŘK jsou v řešení na CP SZIF. Vyhlídky dodaly
referentkám podklady pro posouzení a čekáme na názor CP.
Info-akce: zástupkyně Vyhlídek spoluorganizovaly několik akcí; Jarní běh Mělníkem
ve spolupráci se ZŠ Jungmannovy sady, kdy v naší kanceláři bylo stanoviště
orientačního běhu s otázkami týkajícími se znalostí Kokořínska a okolí Mělníka; Má
vlast-reprezentace regionu, atraktivit i výsledků práce sdružení na výstavě krajů ČR na
pražském Vyšehradě; charitativní akce Krásou ke zdraví-výtěžek putoval na Mamma
centrum léčby rakoviny prsu.
Akce Sekáč roku 2013: dne 22.6.2013 se bude konat druhý ročník Sekáč roku.
Organizací pověřená Eva Šestáková, P. Gál zajistí účastnické placky, obec Nebužely
vypomůže s přípravou louky, ženy z Vyhlídek napečou slané a sladké dobroty. Sraz
ve 12:00 na Kroužku.
Různé – zemědělští podnikatelé pro výzkum ČZÚ: Ing. Rauchová potřebuje
zemědělce, kteří aktivně podnikají do výzkumu na zpracovávání naučných a
vzdělávacích textů pro zemědělce. M.Pánková odešle požadavky našim členům, kdo
bude k dispozici, zašle nám své údaje a vyhlídky předají na ČZÚ, která posoudí, zda
budou zařazeni.

Ukončeno v 18:00 hodin
Zapsala: Pánková, Čermáková
Dne:5.6.2013

