
Zápis ze schůzky Výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 6.10.2020 

Kancelář MAS Vyhlídky,z.s., Mělník, Nám. Míru 30 

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

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

  Zahájeno v 16,00 hodin 

Program: 

1) Kontrola usnesení minulé VR – hlasování per rollam 
2) Rozhodnutí o doporučení projektů 7. Výzvy PRV k realizaci 
3) Členství obce Kluky v povinných orgánech MAS 
4) Projekt MAP III 
5) Informace o činnosti 
6) 6) Různé 

 

1) Informace o hlasování per rollam 
 

Od poslední prezenční schůzky VR MAS Vyhlídky, která se konala v červnu t.r. bylo nutné učinit 
rozhodnutí o schválení projektů a jejich doporučení k realizaci. Jednalo se o schválení a doporučení 
projektů k realizaci registrovaných a hodnocených v rámci 24. a 25. Výzvy MAS IROP. Dle materiálu 
řídícího orgánu „Doplňující informace k doporučení MMR–ORP k jednání povinných orgánů MAS – 
přijímání rozhodnutí korespondenční formou hlasování (rozhodování per rollam) - aktualizace k 1. 6. 
2020“ je doporučeno, aby příslušný orgán vzal informace na vědomí. 
VR bere na vědomí výsledky hlasování o doporučení projektů 24. a 25. Výzvy IROP. Protokol o hlasování 
byl všem členům rozeslán a je přílohou tohoto zápisu. 
 

2) Rozhodnutí o doporučení projektů 7. Výzvy PRV k realizaci 

V rámci 7. výzvy PRV byly vyhlášeny 2 Fiche. První F2 na modernizaci zemědělských podniků a druhé 

opatření Fiche 8 „Základní služby a obnova vesnic“.   Doporučen byl z opatření „Modernizace 

zemědělských podniků“ 1 projekt, z opatření F 8  Základní služby a obnova vesnic byly doporučeny 4 

projekty. Seznam doporučených projektů s uvedením žadatele je uveden v separátním zápisu, který 

byl zveřejněn. 

Usnesení: VR schvaluje uvedené projekty k realizaci viz přílohu zápisu. 

 

3) Členství obce Kluky ve výkonné radě 

V rámci podané žádosti o kontrolu dodržování standardů byl problém s doložením zástupce obce Kluky, 

navíc je tam stanovena opět správa Ministerstva vnitra. Z tohoto důvodu obec nedala souhlas se 

zařazením do územní působnosti na programové období 2020 2027. Z důvodu problematické 

komunikace je navrženo odvolání obce Kluky z členství ve Výkonné radě a návrh na nominaci nového 

člena. Je navrženo, aby byl splněn poměr sektorů a zájmových skupin, aby nově navržený člen 

povinného orgánu byl z řad členských obcí. 

Usnesení: VR schvaluje návrh na odvolání obce Kluky z členství ve Výkonné radě.  VR  schvaluje nominaci 

a volbu obce Vysoká na doplnění člena výkonné rady. VR ukládá kanceláři MAS organizaci hlasování 

per rollam  Valnou hromadou MAS Vyhlídky,z.s. ve věci volby odvolaného člena povinného orgánu. 

  

4) Projekt MAP III 
V příštím roce bude ukončena realizace projektu MAP II, naplánované aktivity probíhají, aktualizován 
programový dokument. Byla vyhlášena výzva na projekt Akční plánování III. na zbytkovou alokaci z OP 



VVV. Tam mohou žadatelé podat registrovat projektovou žádost na pokračování aktivit.  Tím bude 
zajištěna kontinuita aktivit do konce progr. období.  
Usnesení : VR schvaluje podání projektové žádosti v rámci 82 výzvy OP VVV Akční plánování III. 
 

5) Informace o činnosti 

- Dne 8. 7. 2020 podána žádost o kontrolu Standardů, na konci lhůty pro její kontrolu byla 

doručena výzva k odstranění nedostatků. Požadavky byly zejména na zveřejnění archivu 

složení povinných orgánů a zápisů z jednání. Doplnění nemohlo být finalizováno, neboť  

na základě modifikace výzvy je systém MS 2014+ nefunkční, bude spuštěn až 19.10. 

2020. 

- G. Čermáková je zapojena do aktivity mentoři SCLLD, v současné době probíhá příprava 

zpracování koncepční části strategie, výzva je plánována na říjen 2020 – březen 2021. 

- Proběhla poslední výzva IROP,  v PRV ještě zbytky alokací jsou. Je uvažováno, že PRV 

vyhlásí tzv. přechodné období. V rámci něho bude poskytnuta 1/7 prostředků z nového 

období v letech 2021 až 2022.  

- Projekt mezinárodní spolupráce nebyl s ohledem na nemožnost splnění požadavků SZIF a 

MZe registrován, je realizován vlastními prostředky MAS.  

- Turistická oblast Mělnicko-Kokořínsko , probíhá realizace projekty z podpory Stč. kraje. 

Web, vzdělávací aktivity.  

VR bere informace bodu 5) na vědomí 

 

6) Různé 

Schválení Interních postupů PRV verze 1.2.. pro další administraci projektů PRV je nutné 

aktualizovat Interní postupy PRV a zohlednit aktuální počty členů povinných orgánů. Změna 

v kap. 2.1. a 5.2.  

Usnesení: VR schvaluje Interní postupy PRV verze 1.2. 

 

 

Skončeno v 18,00 hod. 

Zapsala. G. Čermáková 

 

                                                                                        Anneliese Beníšková, předsedkyně spolku 

 



Protokol o hlasování Výkonné rady  MAS Vyhlídky per rollam 
11. 9. 2020 – 15. 9. 2020 

 

 
 

 

Předmětem hlasování bylo schválení/neschválení registrovaných a hodnocených projektů 24. a 25. 

Výzvy IROP MAS Vyhlídky k realizaci.  Hlasovací mail odeslán dne 23. 9. 2020 v 10,10 hod. Lhůta pro 

hlasování byla stanovena do 15. 9. 2020 do 20,00 hod.  Protokol o hlasování je  nedílnou přílohou 

zápisu Výkonné rady MAS Vyhlídky,z.s. a nahrazuje prezenční listinu. 

Všichni hlasující souhlasili s Etickým kodexem. 

Bylo hlasováno o usneseních níže uvedených bodů programu : 

1.1. Usnesení: VR doporučuje k realizaci projekty IROP registrované v 24. výzvě MAS Vyhlídky (Zápis 
z jednání rozhodovacího orgánu 24. Výzva) 

1.2. Usnesení: VR doporučuje k realizaci projekty IROP registrované v 25. výzvě MAS Vyhlídky (Zápis 
z jednání rozhodovacího orgánu 25. Výzva) 

Hlasováno bylo prosím odpovědí mailovou zprávu 

 

Člen Výkonné rady MAS Vyhlídky,z.s. Status hlasování  Datum a čas 

Anneliese Beníšková  
Usnesení:  1.1.                                     ANO 

14.9. 2020               
9,52 hod. Usnesení:  1.2.                                     ANO 

Hana Rašáková Usnesení:  1.1                                      ANO 14.9. 2020                
20,54 hod. 

Usnesení:  1.2                                      ANO 

Ing. Eva Šestáková Usnesení:  1.1                                       ANO 14.9. 2020                   
21,05 hod. 

Usnesení:  1.2.                                      ANO 

Obec Hlavenec/Ing. J. Smotlachová Usnesení:  1.1.                                      ANO 14.9. 2020                  
13,11 hod. 

Usnesení:  1.2.                                      ANO 

Obec Kluky Zdržel se  Zdržel se 

Spolek pro pivovar v Lobči/Ing. arch P. 
Prouza 

 
Zdržel se  

 
Zdržel se 

Zelland s.r.o./Ing. R. Frýdl Usnesení:  1.1                                          ANO 11.9. 2020 
14,26 hod. 

Usnesení:  1.2                                          ANO 

 

Všechna usnesení bodů programu byla schválena  pro – proti 0 – zdržel 2 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                           Anneliese Beníšková 

                                                                                                                                           Předsedkyně spolku 



Název MAS MAS Vyhlídky, z.s.

číslo SCLLD CLLD_16_02_053

Číslo výzvy MAS
429/06_16_038/CLLD_16_02_053 - 24.výzva MAS 

Vyhlídky-IROP-Bezpečnost dopravy II

Alokace výzvy MAS 2 999 999,82 Kč

Alokace výzvy MAS - křížové 

financování x
Pro: Zdržel se:

Přehled hodnocených projektů:

Projekt č. Název projektu Název žadatele
Právní forma 

žadatele

Bodové 

hodnocení

Celkové způsobilé 

výdaje

Projekt doporučen k 

podpoře (ANO/ANO s 

výhradami/ZASOBNI

K/NE)

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014505
Úprava stávajícího přechodu pro chodce vč. napojení na 

stávající chodníkovou síť
Cítov obec 38 1 000 000,00 Kč ANO

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014488
MĚLNÍK, CHODNÍK S PŘECHODEM PRO CHODCE V 

ULICI KOKOŘÍNSKÁ
Mělník obec 37 1 000 000,00 Kč ANO

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014584
Nedomice - chodník podél III/24420 k autobusové 

zastávce
Nedomice obec 32 969 969,00 Kč ANO

Přílohy:

- prezenční listina

Přítomní členové rozhodovacího orgánu svým podpisem tohoto zápisu potvrzují přiložené hodnocení.

Zápis byl vyhotoven na závěr jednání. Přítomní členové rozhodovacího orgánu k zápisu neuplatnili žádné připomínky.

x

 Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS
Datum jednání distančně

Čas jednání distančně

Místo jednání kancelář MAS, nám. Míru 30, Mělník 276 01

Seznam účastníků viz. prezenční listina

Detail hlasováni o výsledném 

hodnocení

Výhrady k podpoře 

(financování) / důvody 

nedoporučení projektu 

k podpoře

x

Anneliese Beníšková lidé hlasování per rollam

x

Jméno a příjmení Zájmová skupina Podpis

obec Hlavenec - Ing. Smotlachová Jarmila obec hlasování per rollam

obec Kluky obec

Spolek pro pivovar v Lobči - Ing.arch. Pavel Prouza kulturní dědictví

Hana Rašáková kulturní dědictví hlasování per rollam

Ing. Eva Šestáková životní prostředí hlasování per rollam

Zelland, s.r.o. - Ing. Roman Frýdl práce a volný čas hlasování per rollam
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