Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky o.s. konané dne 28.1.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: .
M.Kazda, E.Šestáková, G.Čermáková, P. Havlasová, R.Frýdl, A. Beníšková, M. Pánková,J.
Laubová, P. Dostál, V. Hlůže, P. Jáchymstálová, P. Gál, A. Kolářová, M. Čechlovský a
R. Svobodová
Zahájeno v 16:15 hodin
Program:
1) Územní působnost
- V průběhu prosince byly členské obce vyzvány k odsouhlasení územní působnosti ve
Vyhlídkách. Tento úkon je důležitý pro územní celistvost. V novém programovém
období nelze měnit územní působnost v MAS;
- odstoupení z územní působnosti dvou obcí: Mšeno a Chorušice z důvodu nespokojenosti
a osobního zaujetí a následný přestup do Podralska
- starosta města Mšena inicioval jednání dalších obcí, kterým poskytl nepravdivé informace o
možnosti setrvání ve Vyhlídkách. M.Pánková ověřila na CP SZIF skutečnost, že i když
uvedené dvě obce odejdou do Podralska, ostatní mohou zůstat i nadále v územní působnosti
našeho sdružení.
2) Meziobecní spolupráce
- M.Pánková navštívila 36 obcí a skoro s každým promluvila o další spolupráci a průběhu
projektu
- zatím kromě jedné obce všechny přislíbily účast v projektu; další obec váhá-sdělí své
stanovisko po zasedání zastupitelstva
2) Příprava 1.valné hromady sdružení v letošním roce
Na této valné hromadě byla měla být navržena podoba orgánů a stanovy dle NOZ
- vyzvat členskou základnu,obeslat a pak následně doplnit zájemce o aktivní práci v
orgánech sdružení
- výkonná rada =rozhodovací orgán - bude mít 9 členů
- výběrový orgán = hodnotitelská a výběrová komise - 12 členů
- kontrolní orgán = dozorčí a monitorovací komise - 5 členů
- termín schůzky výkonné rady před VH 18.2.2014 od 16 hodin v kanceláři MAS
- termín 1. valné hromady 25.2.2014 od 16:00 hodin

3) Info o činnosti
G. Čermáková
- Administrace projektů z IX. Výzvy -40% projektů je uzavřených
- Evaluace SPL
- Příprava nové CLLD Strategie území, rozhovory, karty obcí

-

Zpracování projektové žádosti do OPTP
Učíme se filmem
M. Pánková
- nutnost vypracovat výroční zprávy-pro Vyhlídky
- 2x audit do roka
- vinařské stezky- realizace v roce 2014

5) Projekt Učíme se filmem
Jedná se o 28 tematických filmů,které jsou doplněny řízenou diskusí odborníky, kteří nám
Povedou seminář na určité téma : Prostupnosti venkovské krajiny,
Veřejný prostoru na venkově
Samospráva
Ekonomika
Pro zájem veřejnosti budou filmy zdarma zapůjčeny u realizátoru projektu-kancelář
Vyhlídek.

6) Různé
- info o pochybení CP SZIF ve věci špatné kalkulace ročních alokaci pro Vyhlídky a následný
výpočet 20 % na režii
- proti případnému neproplacení způsobilých výdajů se ohradíme a budeme požadovat řešení
iniciované ze strany poskytovatele dotace
- není možné doplácet na chybující úředníky, kteří nenesou odpovědnost za svá špatná
rozhodnutí a špatnou práci; obrátíme se na Ministerstvo zemědělství
Další schůzka výkonné rady MAS se bude konat dne 18.2.2014
Ukončeno v 18:30 hodin
Zapsala:Svobodová R.
M.Pánková
G.Čermáková
Dne:29.1.2014

