
Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 17.6.2014 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:  Dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 
nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.  
Zahájeno v 16:15 hodin 
 

Program: 1)  Certifikace místních akčních skupin – odsouhlasení prac. náplně manažera a   
                          vedoucího pracovníka CLLD (organizační schéma) 
                    2)  Projekt SMS  „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ 
                    3)  Informace o realizaci projektů – OPTP, PRV „Učíme se filmem“ a     
                         „Vinařskými stezkami za vínem a poznáním“ 
                   4)  Odvolání proti postupu SZIF ve věci režijních nákladů– I. etapa 2014 
                   5) ČZU – projekt MONIQAL 
                   6) ERASMUS 

7)Informace o meziobecní spolupráci 
 
Předseda spolku p. Beníšková přivítala výkonnou radu. 
Nejsou návrhy na doplnění programu a VR schvaluje navržený program. 

Ad1)  Certifikace místních akčních skupin – odsouhlasení prac. náplně manažera a    
            vedoucí pracovníka CLLD (organizační schéma) 
            Zahájení registrace pro certifikaci by mělo být v září t.r. G. Čermáková podstoupila školení      
            pořádané NS MAS ČR ohledně přípravy Strategie a Certifikace MAS. MAS Vyhlídky mají    
            upravené stanovy, orgány dle požadavků certifikace, b rámci certifikace bede muset MAS     
            podstoupit finanční audit, Vyhlídky nemají žádné dluhy, tudíž posouzení fin. zdraví by mělo   
           proběhnout bez problémů. Pro Certifikace je zapotřebí mít zřízená povinná prac, místa. Členům   
           VR předloženy náplně práce a organizační schéma kanceláře. Pracovně právní vztah bude řešen   
           nejprve na základě DPP, následně dle situace a možností MAS. 
           Náplně práce: PhDr. Marcela Pánková, PhD – manager – vedoucí kanceláře MAS 
                                      Mgr. Galina Čermáková – vedoucí pracovník CLLD 
           Náplně práce v příloze jsou přílohou tohoto zápisu. 
 
Usnesení: VR schvaluje pracovní náplně manažera a vedoucího pracovníka CLLD a organizační schéma 

kanceláře 

Ad2) Projekt SMS  „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ 

            Projekt Sdružení místních samospráv, jsou nadefinovaná témata, pro každý kraj. Pro Stč. Kraj            
jsou navržena témata školství, dopravní dostupnost a řešení krizových situací  . Projekt není 
pilotní, tudíž bude se muset kofinancovat. Pro naši MAS to je O,5 úv.  

Usnesení: VR schvaluje zapojení do projektu SMS 

 Ad3) Informace o realizaci projektů – OPTP, PRV „Učíme se filmem“ a  „Vinařskými  
           stezkami za vínem a poznáním“ 

                        Komunitní plánování s Mgr. Michalem Jarolímkem se uskuteční 24.6. - setkání bude věnováno    
                        přípravě  nové strategie na programové období EU 2014-2020 /Projekt OPTP/ 

           „Učíme se filmem“ -    ukončeny semináře, je vyhlášena soutěž amatérského filmu a připravuje     
            se 20: 9. t.r. festival. Bude umožněn prodej reg. produktů  .filmový festival se uskuteční 20.9. v         

Českým Brodě,kde bude mít MAS stánek  
         „ Vinařskými stezkami za vínem a poznáním“  



        

− studio je v běhu 

− schválení stezek  pro cyklo a pěší 

− standardizované značení 

− vinařství Kraus – viniční zeď 

− strategie cestovního ruchu – bude vydán tištěný průvodce 

− textace tabulí – během prázdnin budou rozmístěny 

− v průběhu realizace je třeba získat partnery pro konzultace 
(p. Smotlacha) 

− dne 14.6. proběhl Roudnický košt, kde se představilo 30 
vinařů 

 
    Usnesení: VR bere informace na vědomí 

  Ad4) Odvolání proti postupu SZIF ve věci režijních nákladů– I. etapa 2014       

              Nesprávným výpočtem alokace na režii MAS není uhrazeno -dluh od Intervenčního fondu    
130.000,-- Kč.  Ze strany MAS byla vznesena výzva na uzavření dodatku a úhradě této částky. 
Vyhlídky mají úvěr na projekty Učímeme se filmem a Vinařskými stezkami. 

Usnesení: VR bere informace na vědomí 

Ad5) ČZU – projekt MONIQAL  

− je v běhu a byly zaslány zjištěné podklady na ČZU 

− bylo zaplaceno 20.000,-- Kč 

− smlouva ARBOEKO – bylo zaplaceno 6.000,-- Kč 

Usnesení: VR bere informace na vědomí 

Ad6) ERASMUS 

                                           -  program pro vzdělávání,odbornou přípravu,mládež a sport 

− školství poprosilo o rozjetí projektu,zájem mají studenti z 
Polska,Slovenska,Španělska a Čech – jedná se o 7.,8. a 9. třídy 

− zdroj příjmů 

Usnesení: VR schvaluje a doporučuje zapojení se do realizace projektu v programu ERASMUS „Poznej 

mou zemi, školu jak žiju“ 

Ad7) Informace o meziobecní spolupráci 

− školství a odpadové hospodářsví je bez připomínek, na rozdíl od soc. služeb 

− nejsou z druhé strany dodrženy lhůty 

Usnesení: VR bere informace na vědomí 

Připomínka a dotaz p.Smotlachové – kde by se daly sehnat peníze pro obce na nějaké drobné 
akce,dotace menší i větší do 500ti obyvatel ,má pocit,že už není kde finance získat – Vyhlídky vzaly ne 
vědomí 
 



 Příští schůzka Výkonné rady se koná  dne 5.8.2014   od 16,15 hod. 
Usnesení: VR bere informace na vědomí 

 
 
Ukončeno v hodin 
Dne 17. 6. 2014    Zapsala Romana Svobodová a Galina Čermáková 

 

 


