
Zápis ze schůzky MAS Vyhlídky, o. s., konané dne 16. 11. 2010 
Přítomní:dle prezenční listiny. 
Zahájeno v 16:10 hodin 
Program: VH 2010 – návrhy 
Dotace na propagační materiál 
Ostatní 

• Pánková informuje o konání valné hromady občanského sdružení Vyhlídky, o. s., která se 
bude konat dne 7. 12. 2010 na Zámku v Liblicích. Programový výbor navrhl jména do funkcí a 
na místa ve výboru, komisi i radě. Návrh je následující: 

• PŘEDSEDA:     Ing. Václav Hlůže 

• MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ:   Mgr.Galina Čermáková 

• PROGRAMOVÝ VÝBOR:Ing. Eva Šestáková 

•     PhDr. Marcela Pánková, Ph.D. 

•     Mgr. Galina Čermáková 

• VÝBĚROVÁ KOMISE: Ing. Roman Frýdl 

•     Jana Laubová 

•     Ing. Pavel Dostál 

•     Anneliese Beníšková 

•     Petr Gál 

•     Miroslav Pokorný 

•     Pavlína Havlasová 

•     Ing. Kaňková 

•     Miklušáková 

• DOZORČÍ RADA: Ing. Petra Jáchymstálová 

• (monitoring projektů) Jindřich Urbánek 

•     Jana Vlková 

• MANAŽERKA:  PhDr. Marcela Pánková, Ph.D. 

• Osoba pro evaluaci: Ing.Eva Šestáková, PhDr.Marcela Pánková, PhD. 
 
Přítomní s návrhem souhlasí. Je ujednáno, že se rozešle písemně prostřednictvím e-mailu 
návrh všem zainteresovaným osobám, aby se ke svým kandidaturám vyjádřili, případně 
zaslali své připomínky a návrhy. Zajistí: Pánková 

 

• Dalším bodem jednání je projednání podání žádosti o dotaci z Fondů Středočeského kraje-
cestovní ruch a podpora podnikání –propagační materiály. Pracovní název: Přijeďte k nám-
Vyhlídky,o.s.“. Jedná se o záměr grafického zpracování a tisku propagačních materiálů o 
území v územní působnosti MAS Vyhlídky, o.s.. Podklady jsou zpracovány díky projektu 
spolupráce Z Kokořínska do Podralsko a nyní hledáme zdroje na jejich vydání. Přítomní 
vyjadřují souhlas s podáním žádosti o dotaci a závazkem spolufinancovat podíl žadatele. 

 

• V bodu ostatní Pánková informuje o stavu studie trasování a pasportizace památek v rámci 
projektu Z Kokořínska do Podralska. Dále o stavu projektu Polabské kroje-zatím nemáme 
oficiální stanovisko, zda jsme uspěli či ne. SZIF stále neinformuje o alokaci pro příští období 
ani není znám harmonogram výzev na rok 2011. Již tři týdny SZIF o tyto zásadní informace 
důležité pro chod roku 2011 urgujeme a stále jsme bez odpovědi. Dále bylo pohovořeno o 
fungování poradenského centra Zelená úsporám a připravovaném dalším kole výzev MAS 
Vyhlídky, o. s..  

 
Ukončeno v 17:15 hodin 
Zapsala: Pánková M:        Dne: 17. 11. 2010 


