
Zápis se pracovní schůzky MAS Vyhlídky, o.s. ze dne 18.9.2008 
 

- zahájeno v 16:00 hodin 
- přítomen pan Halada-zodpovězeny dotazy k podávání žádosti o dotaci; další 

konzultace pro žadatele 
- Mgr.Čermáková informuje o zrealizováném školení pro žadatele na projekty do 

Leaderu-školení organizováno 11.9.2008- účast zájemců hojná, dotazy na všechna 
témata, kromě několika drobností, na které jsme se následně dotazovali na SZIFu, 
jsme byli schopni odpovídat na dotazy-dle předběžného zájmu lze předpokládat, že 
žadatelů bude dostatek a bude možno vyčerpat celou částku k rozdělení 

- stanovisko MAS Vyhlídky k zahájené kontrole na POV na Liběchovce- v Tupadlech: 
MAS Vyhlídky maximálně vyhovělo panu starostovi Honzíkovi z Tupadel při 
poskytnutí veškeré dokumentace potřebné k předložení ke kontrole; osobně jsme mu 
celou složku dovezli a požádali o řádné vrácení, protože složka je majetkem Vyhlídek. 
Při kontrole zjištěny nedostatky v realizaci projektu města Mšena. Kontrola přerušena 
s tím, že je 30 dní na odstranění závad v dokumentaci. Kontakt na kontrolku: paní 
Smolíková:731628261. Mgr.Čermáková se spojila s panem starostou Machem a 
informovala ho o nastalé situaci. Pan Ing. Mach přislíbil, že se s paní Smolíkovou 
spojí a problém společně vyřeší 

- Marcela  Pánková informuje o přípravě článku o činnosti MAS v tisku-zajistí 
Pánková. 

- Ing.Jáchymstálová informuje o jednání s paní starostkou Fojtíkovou, nabídnuta 
spolupráce v MAS, aby bylo zajištěno větší zastoupení reprezentantů Liběchovky. 

- Pánková informuje o stavu vyúčtování v Agroleaderu+- španělská strana ve zpoždění, 
neodpovídá na mailovou komunikaci; další urgence  kolem 30.8.2008-zajistí Pánková 

- Mgr.Čermáková informuje o pořádání schůze Národní sítě MAS zde v našich 
kancelářích na Mělníku dne 26.9.2008. Výkonná rada souhlasí s pořadatelstvím. 

- Mgr.Čermáková informuje o nabídce školení  o komunitních školách-zájem o účast 
má Eva Šestáková, Galina Čermáková, Petra Jáchymstálová- přihlášení zajistí 
Pánková. 

- Pánková informuje o stavu dokumentace a financí před podáním žádosti o proplacení, 
pan účetní Zelenka vše připraveno- situace se blíží plánu, na některé nesouhlasné 
položky bude podáno hlášení o změnách-po konzultaci se RO SZIF a návštěvě 
kontrola máme přesné instrukce jak v přípravě žádosti postupovat-dopracování a 
přípravu k odevzdání zajistí Pánková 

- Výkonná rada se dohodla na termínu školení hodnotitelů, které –proběhne den 
7.10.2008 od 16:00 hodin v kanceláři MAS  

- Po skončení školení hodnotitelů bude následovat schůzka MAS, tedy dne 7.10.2008 a 
bude tak přesunuta ze čtvrtka na úterý 7.10.2008. 

- Schůzka ukončena v 18:10 hodin. 


