
Zápis ze schůzky výkonné rady konané dne 27.8.2013 v kanceláři Vyhlídky, o.s. 
 
Přítomni: R. Frýdl, G. Čermáková, M. Kazda, P. Dostál, P. Jáchymstálová, M. Pánková,  
                 V. Hlůže 
Zahájeno. V 16:15 hodin 
 
Program: 

- Informace o činnosti: 
- G.Čermáková informuje, že letos především z důvodu úspor, nebudeme účastni na 

výstavě Země Živitelka v ČB 
- Dále informuje o postupu ve věci pohledávky vůči NS MAS za FA v rámci akce 

Zelená úsporám. Vyhlídky mají vůči NS MAS ČR, se kterou je uzavřena smlouva 
pohledávku ve výši 22.080,-Kč za konzultační činnost, která byla splněna. Ačkoliv 
bylo vůči NS MAS ČR požadováno započtení pohledávky proti členskému příspěvku, 
nebyl tento návrh ze strany NS MAS ČR akceptován. VR rozhodla a ukládá, aby bylo 
ze strany NS MAS ČR potvrzeno  a odsouhlaseno trvání existence neuhrazené 
pohledávky vůči občanskému sdružení Vyhlídky,o.s. ve výši 22.080,-Kč k 19. 
2013.Zárověň požaduje, aby zaměstnankyně opětovně jednaly o zápočtu pohledávky 
vůči členskému příspěvku. 

- M.Pánková informuje o pozitivním postupu ve věci žadatele Dana Pražáka, kdy 
chybným postupem RO SZIF došlo k chybě velmi nevýhodné pro existenci podnikání 
žadatele. Po třech letech a na potřetí před přezkumnou komisí byla chyba RO SZIF 
uznána a bude doporučeno udělení výjimky. 

- Projekty spolupráce: 
- 1) Učíme se filmem: G. Čermáková informuje o průběhu projektu. V současné chvíli 

probíhá výběrové řízení na zhotovitele mediatéky. Celý harmonogram bude cca o půl 
roku posunutý z důvodu odstoupení hlavní administrátorky projektu z MAS 
Pošembeří paní Š. Šoupalové. Vyhlídky mají na starosti tématický blok „Ekonomika 
na venkově“, přičemž má přislíbené následující přednášející: Doc. Švihlíková, J. 
Kroužek – navržen za Vyhlídky. Bylo uskutečněno výběrové řízení na dodavatele 
mediatéky – souboru vzdělávacích filmů, které budou promítány jak v průběhu 
realizace projektu a následně budou po dobu 5 let k dispozici na jednotlivýchMAS. 

- 2) Polabskými stezkami za vínem a poznáním: M.Pánková informuje o realizaci 
projektu. V přípravě je zadávací dokumentace na pro řízení na výběr zhotovitele studie 
o vinařství v obou oblastech. Bylo vybráno a vyhotoveno logo projektu a 
v dokončovací fázi se nachází tvorba rollupu pro propagační akce projektu-první 
použití bude na mělnickém vinobraní. Ostatní výstupy  budou realizovány v příštím 
roce. Město Mělník bude předfinancovávat nákup vybavení pro konání akcí i některá 
odpočivná místa. Bude podáno první hlášení o změnách-vinobraní na Mělníku je letos 
o týden posunuto a bude se měnit technické řešení viniční zdi na Klamovce. 

- Hospodaření: 
- M.Pánková informuje o stavu účtů sdružení a čerpání prostředků z Leader. 

Hospodaření je kladné, snažíme se o úspory, aby mohly být nějaké prostředky 
převedeny do příštího roku, který již nebude Leaderem financovaný. Část uspořených 
prostředků bude využita na tvorbu nového strategického plánu nutného pro příští 
období a část na provoz kanceláře. Ostatní provoz bude hrazen z příspěvků členů 
sdružení. Nejsou řešeny mzdy pracovníků na příští rok. Zatím jen předpoklad 
částečných odměn v rámci dvou projektů spolupráce, které budou realizovány 
v průběhu příštího roku. 

 



 
- Souběh podnikání a pracovních poměrů ve sdružení: 
- G.Čermáková informuje, že bylo CP SZIF podáno vysvětlení o podnikání pracovnic 

G.Čermákové a E.Šestákové-ani jedná nemá totožný předmět podnikání, který by byl 
shodný s předmětem činností vykonávaných v rámci realizace SPL. 

- Průběh výzvy: 
- G.Čermáková informuje o vyhotovení zvacích dopisů-mnozí žadatelé již byli na RO 

SZIF a podepsali dohody o přidělení dotace. Ostatní mají domluvené nové termíny. 
Pokud jde o námitky vznesené v rámci této výzvy, CP SZIF řeší žadatele ŘK Farnost 
Chroušice. Výsledek ještě není znám. 

- Plán činnosti: 
- V říjnu se bude konat konference Venkov 2013 v Hranicích na Moravě. Budeme se 

účastnit; další zájemci obdrží informační materiály, pokud by se na akci chtěli též 
podívat. 

- Zpracování Integrované strategie: 
- Máme hotovou analytickou část- Ing. Dostál objevil chybu v zadaném vzorci. 

G.Čermáková uvědomí zpracovatelku, aby zjednala nápravu. 
- Dále G.Č.informuje, že má připravené dotazníky pro řízené rozhovory se Starosty obcí 

a plán, jak bude jednotlivé obce navštěvovat. 
- M.P. a G.Č. mají rozdělené další části ISRÚ ke zpracování, na kterých postupně 

pracují 
- V týdnu od 9.9. proběhne schůzka se zpracovatelkou žádosti a oznámení SEA Ing. 

Novákovou spolu s PhDr.Strnadovou z LAG Podralsko, kteří se budou na nákladech 
podílet spolu s námi. 

- Pokud jde o standardy-Mze ještě nevydalo finální požadavky- M.Pánková informuje, 
že pokud jde o zákonném požadavky na fungování sdružení a kanceláře, máme 
splněno a vše připraveno k předložení. 

 
 
 
Zapsala:30.8.2013 
M.Pánková 
G.Čermáková 

 


