
Zápis ze schůzky Výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 8. 6.2021 

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 16,30 hodin 

Program: 

1) Hlasování per rollam (info o uplynulých usneseních přijatých formou per rollam) 
2) Přechodné období PRV (rozhodnutí o přijetí stanovené alokace, schválení vyhlašované výzvy) 
3) Koncepční část Strategie 
4) Poslední výzva IROP-vyhlášení 
5) Informace o činnosti 
6) Různé 

 

1) Informace o hlasování per rollam 
 

Od poslední prezenční schůzky VR MAS Vyhlídky, která se konala říjnu 2020 t.r. bylo nutné učinit 
rozhodnutí o záležitostech, které jsou v kompetenci VR. Jednalo o o usnesení formou distanční formou 
ze dne:   

❖ 6. 11. 2020 /Změna fin. plánu PRV, doporučení projektu IRO bezpečnost dopravy 26. výzva, 
přehodnocení a změna bodového zisku 6. Výzvy IROP/ 

❖ 24.2. 2021 /Změna fin. plánu IROP, Doporučení projektů ROP k realizaci na základě 27. a 28. 
výzvy, schválení výroční zprávy, příprava valné hromady a postup v přípravě koncepční části 
strategie/ 

❖ 21.4.2021 /podání žádosti o změnu splnění standardů a podání žádosti o změnu SCLLD-
rozšíření území pro přechodné období PRV/ 

❖ 5.5. 2021 /schválení a doporučení projektů 8. výzvy PRV k realizaci, změna SCLLD – OPZ 
finanční plán a indikátory, začlenění obce Konětopy do územní působnosti MAS Vyhlídky 
 

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 usnesení a výsledky hlasování Výkonné rady MAS Vyhlídky ze dne 6. 11. 2020, 
24.2. 2021, 21.4. 2021 a 5.5.2021. Protokol o hlasování byl všem členům rozeslán a je přílohou tohoto 
zápisu. 
 

2) Přechodné období PRV 

 

Přítomni byli seznámeni s informacemi o navýšení alokace z Programu rozvoje venkova, které umožní 

další čerpání pro obce i místní zemědělce. Konkrétně se jedná o částku/dotaci cca 7 600 000,-, která 

musí být vyčerpána do roku 2023 a s jejímž přerozdělováním se počítá na začátku roku 2022. 

Místní akční skupina, včetně jejích orgánů, došli k závěru, že alokace bude přijata a finanční prostředky 

přerozděleny do území. 

Následně jsou členové Výkonné rady informováni o čerpání z Programu rozvoje venkova v rámci Místní 

akční skupiny, ale i na přímo, tedy přes Ministerstvo zemědělství. V rámci tohoto bodu byla také 

schválena probíhající výzva, která je zacílená na investice do zemědělských podniků. 

 



 

Usnesení: VR schvaluje přijetí alokace a pověruje vedoucího pracovníka CLLD pro jednání a 

komunikace s ŘO, tak aby byly splněny podmínky poskytnutí alokace na přechodné období. 

 

3) Koncepční část Strategie 

 

Členům je představen a prezentován návrh nové strategie pro období 2021-2027, jež chce Místní akční 

skupina podávat na ministerstvo ke kontrole a následnému schválení na konci června. Veškeré potřeby 

a podněty byly do strategie zapracovány na základě dotazníkového šetření/kulatých stolů pro aktéry 

působící na území Místní akční skupiny. Přítomným je představena šablona, která je dána Řídícím 

orgánem a podle které musí MAS strategii zpracovávat. Jedna z nejdůležitějších částí, analýza 

rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS, je členům promítnuta a 

komentována. 

Účastníci jsou vyzváni k debatě, připomínkování a případným návrhům k doplnění.  

 

Usnesení: VR schvaluje podání Koncepční části Strategie MAS Vyhlídky na období 2021+ 

 

4) Poslední výzva IROP  

Ve smyslu přípisu ŘO je možno vyhlásit výzvu IROP naposledy do 15. 11. 2021 na zbytek 

alokace. Změnily se i podmínky, hodnota projektu může být nižší, než 500 000,-, není zapotřebí 

změny finančního plánu. Jedná se o prostředky, které vznikly nedočerpáním alokací pro 

jednotlivé projekty, v současné době je zůstatek cca 200 000,-, předpoklad asi 400 000,-. Výzva 

poř. 29. IROP by byla vyhlášena na podzim-v září nejspíše na opatření Komunitní centra. 

Usnesení: VR schvaluje vyhlášení 29. výzvy IROP na opatření Podpora komunitních center 

 

5) Informace o činnosti 

Proběhlo AdO 

               Činnost na aktivitách TOMK 

 

6) Různé 

 

 

Skončeno v 18,00 hod. 

Zapsala. G. Čermáková a  

 

                                                                                        Anneliese Beníšková, předsedkyně spolku 
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