
Zápis ze schůzky Výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 21. 1. 2020 

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

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

  Zahájeno v 16.00hodin 

Program: 

1) Schvalování hodnocených projektů OP Zaměstnanost – výzvy 
B66/03_16_047/CLLD_16_02_053 Prorodinná opatření 

2) Příprava valné hromady 
- Program 
- Změna stanov 
- Volby, nominace do orgánů 
- Výroční zpráva 

3) Změny finančních plánů IROP, PRV 
4) Informace o postupu příprav projektů spolupráce 
5) Informace – plán činnosti a rozpočet 
6) Příprava 2020+ 
7) Různé 

 
Statutární zástupce MAS Vyhlídky, z.s. Anneliese Beníšková vítá přítomné a děkuje za účast na setkání. 
Galina Čermáková představuje přítomným program Výkonné rady a vyzývá přítomné k případnému 
doplnění. 
Usnesení: VR schvaluje navržený program 
 

1) Schvalování hodnocených projektů OP Zaměstnanost 

Galina Čermáková konstatuje, že v listopadu 2019 skončil příjem žádostí výzvy z Operačního programu 
Zaměstnanost Prorodinná opatření III. V rámci této výzvy byly registrovány tři projektové žádosti na 
příměstské tábory (viz příloha č. 1). Touto výzvou jsou prostředky z celkové alokace OP Zaměstnanost 
vyčerpány. Alokace postačuje pouze pro dva projekty, nicméně na potřeby území a ohledem na kvalitu 
zpracování a dosažený se doporučuje projekt registrační č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015949 
zahrnout do zásobníku projektů. 
Usnesení: VR schvaluje a doporučuje k realizaci projekty registrační číslo 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015941 a CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015945, projekt reg. č. 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015949 souhlasí a doporučuje zařadit do zásobníku projektů. 
    

2) Příprava valné hromady 

V dalším bodě je projednávána změna Stanov a nominace do orgánů. 
2.1. Změna Stanov – je doporučena změna čl. VIII. A čl. X. Stanov. Tato změna týká se počtu členů 
orgánů. Vzhledem k tomu, že je nutno dodržovat stanovenou paritu zastoupení sektorů a zájmových 
skupin je doporučeno snížit počet členů Výkonné rady z 9 na 7. Ze stejných důvodů je doporučeno 
snížit počet členů Hodnotitelské komise z 12 na 7. Zastoupení sektorů však musí splňovat pravidla 
zastoupení veřejného sektoru a soukromého sektoru (tedy VS 50 %). Dále je upuštěno od ověřené plné 
moci. 
Přítomní se shodují, že snížení komise i Výkonné rady bude efektivní. Probíhá debata nad dosavadním 
průběhem hodnocení a činnosti členů zmíněných orgánů.   
Usnesení: VR schvaluje změnu Stanov a snížení počtu členů orgánů. 
 
2.2. Volby – nominace do orgánů 



Je konstatováno, že nominace do orgánů jsou otevřené až do samotné volby. Jako podklad VH bude 
zaslán návrh nominací, který je do značné míry totožný s dosavadním obsazením orgánů. 
Usnesení: VH schvaluje navržený postup. 
 
2.3. Výroční zpráva 
Marcela Pánková stručně komentuje obsah výroční zprávy, kterou měli přítomni k dispozici před 
setkáním. že má Místní akční skupina kladný hospodářský výsledkem. Dodává, že žádost o platbu 
Provozních a animačních výdajů, je v procesu hodnocení. Úspěšný hospodářský výsledek je podpořen 
členskými příspěvky či dary, hospodářskou činností MAS nebo činností z poslání. Marcela Pánková se 
odkazuje na další realizované projekty Místní akční skupinou, jako je například navazující projekt 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Místní akční plán II ORP Mělník. Tento projekt je zacílen 
na podporu školských zařízení na úrovni ORP, pro které je z projektových finančních prostředků 
realizováno množství aktivit a akcí. Zmiňuje například MAP den pro děti, školy a veřejnost, nebo 
plánovaný Youtubering, který je realizován na podporu čtenářské gramotnosti. V rámci projektu je také 
realizováno množství seminářů, které si zástupci škol sami zvolí. 
Na závěr představuje členům projekt spolupráce, který MAS realizuje. Šest místních akčních skupin, 
které fungují v rámci programu LEADER se spojilo, aby uvedly v život PILOTNÍ PROGRAM JAKO projekt 
spolupráce pro hledání řešení SMART pro uzavřená muzea či vzdělávací centra nebo muzea s minimální 
návštěvní dobou, která byla za posledních dvacet let vybudována na území našich obcí a podporovaná 
jejich vedením nebo různými kulturními spolky. Důsledky světové ekonomické krize omezily 
hospodářské příjmy obcí a obsluhující personál, který se věnoval těmto centrům, musel být eliminován. 
Díky projektu budou nainstalovány do těchto muzeí technologie, které umožní vstup a prohlídku muzeí 
i bez přítomnosti zodpovědné osoby/průvodce. 
Galina Čermáková hovoří o dalších projektech spolupráce, kterými jsou „Varhany znějící. 
Usnesení: VR bere VR na vědomí, ve věci  

 
3) Změny finančních plánů 

Galina Čermáková hovoří o Programu rozvoje venkova a změnách souvisejících s realokací finančních 
prostředků. Zmiňuje krácení alokace ze zmíněného operačního programu (cca 4 000 000,-), které 
nastalo kvůli nedostatečně rychlému čerpání. Dodává, že MAS byla značně omezena lhůtami termíny 
ze strany. Řídícího orgánu. Vůči této sankci podala MAS žádost o přezkum, té nebylo vyhověno. Dále 
KS NS MAS ČR učinila podání ministru zemědělství s žádostí o odstranění tvrdosti – rovněž neúspěšně. 
V rámci zjištěných potřeb z území navrhuje přepočet finančního plánu a doporučuje ponechat 
opatření 2.3.4. Technika a technologie pro lesní hospodářství a odebrat prostředky z alokace na 
opatření 2.3.3. 
Na základě vyhodnocení realizace ISg. bylo doporučeno realokovat prostředky, z opatření, ze kterých 
nebylo čerpáno na opatření tzv. čl.20 PRV, tedy ve prospěch veřejné infrastruktury zejména pro obce. 
Komentuje také Integrovaný operační program, konkrétně návrh změny v souvislosti s povinností 
korigovat finanční plány. V rámci IROPu je značné množství celkové alokace již vyčerpáno. Zmiňuje, že 
do této chvíle bylo z tohoto programu vyhlášeno již 23. výzev a další dvě jsou v přípravě. Následující 
výzvy jsou zpracovány dle zjištěných potřeb z území a vzhledem k tomu je nutná realokace finančních 
prostředků, konkrétně se jedná o opatření na Ochranu zdraví, majetku a obyvatel. Finanční prostředky 
budou použity z opatření na podporu komunitních center, po kterém v současné době není poptávka. 
Dále představuje přítomným souhrnný přehled projektů realizovaných prostřednictvím IROPu. 
Usnesení:  
VR schvaluje změnu finančního plánu a změnu ponechání Fiche č. 5, a odstranění Fiche č. 4. Alokace 
prostředků Fiche č. 4 ve výši 3 400 000,- bude převedena na čl. 20. 
VR schvaluje přípravu a vyhlášení výzev z IROP na opatření 1.1.3. a 3.1.5. 
 
 
 



4) Informace o postupu příprav projektů spolupráce 

a) Marcela Pánková hovoří o projektu spolupráce „Živá muzea“, který byl zmiňován v bodě 2. 
V tuto chvíli je MAS před podpisem smlouvy. Hovoří o exkurzi do Španělska, která proběhla 
v rámci přípravy projektu a příkladů dobré praxe. Exkurze probíhala ve Španělsku, kde tento 
modul funguje běžně. Dále je plánována navazující exkurze do Španělska, ve spolupráci 
s Celostátní sítí pro venkov a s cílem vzdělávání o evropských plodinách a předání příkladů 
dobré praxe mezi zemědělci. Výstupem bude vzdělávací materiál, který vznikne na základě této 
aktivity. Ostatní projekty byly zmíněny na začátku jednání. 

b) Galina Čermáková seznamuje s postupem přípravy projektu meziregionální spolupráce 
„Varhany znějící. K návrhu rozpočtu zaujímá VR stanovisko, aby byly sníženy nezpůsobilé 
výdaje projektu   max. do 10 000,-. Jedná se o projekt realizovaný s Místní akční skupinou 
Přemyslovské střední Čechy. Aktivitami jsou vzájemné návštěvy regionů, spojená s návštěvou 
a odborným výkladem jednotlivých kostelů a varhan, dále varhanní koncerty a propagační 
činnost, výstupem je rovněž vydání CD se záznamem koncertu. 

c) Dále pokračují aktivity spojené se zapojením do projektu Vltava I, jehož cílem bylo představit 
Vltavu jako jednotný ucelený turistický cíl od Šumavy až po Mělník, přilákat k řece nové domácí 
i zahraniční návštěvníky a podpořit rozvoj turistické infrastruktury po celém jejím toku. Projekt 
je realizován ve spolupráci se Středočeským a Jihočeským krajem a je v plánu jeho pokračování. 
Usnesení k bodu 4 b): VR ukládá pracovníkům kanceláře MAS snížit nezpůsobilé výdaje projektu 
na max. 10 000,-.  

 
5) Informace – plán činnosti a rozpočet 

 
Galina Čermáková hovoří o čerpání finančních prostředků z jednotlivých operačních programů. 
Program rozvoje venkova a Integrovaný operační program byl řešen v rámci bodu 3) Změny finančních 
plánů. 
Z Operačního programu Zaměstnanost je alokace vyčerpána a rozdělena mezi žadatele. V současné 
době byly schváleny tři poslední projekty a MAS již nebude vyhlašovat žádné výzvy. Vyhlášení by bylo 
reálné pouze v případě, že by Ministerstvo práce a sociálních věcí navýšilo MAS alokaci. Tato 
informace, ale není v současné době potvrzena. 
Z Operačního programu Životní prostředí byly vyhlášeny dvě výzvy a to „Výsadba na nelesní a orné 
půdě“, do které nebyl podán žádný projekt a „Sídelní zeleň“ s jednou žádostí o podporu. Projektová 
žádost je v tuto chvíli v procesu hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Z důvodu nutné 
odbornosti bude k hodnocení přizván odborný hodnotitel. 
Stručně členy informuje o činnosti za rok 2019, kdy bylo z IROPu vyhlášeno 15 výzev, žádosti do této 
chvíle podalo 14 žadatelů a všichni byli úspěšní. Z OP Zaměstnanost byly vyhlášeny 4 výzvy, do kterých 
bylo podáno 7 úspěšných žádostí. V Programu rozvoje venkova byly vyhlášena 2 výzvy, obsahující 6 
fichí, žádosti podalo 18 žadatelů a 3 byli neúspěšní. V OPŽP byly vyhlášeny dvě výzvy a podána jedna 
žádost o podporu. Ke každé výzvě byly pořádány semináře. 
VR bere informace na vědomí 
 

6) Příprava 2020+ 
Plán na rok 2020 je pokračování v implementaci strategie následná příprava na nové období, kdy 
budou zjišťovány potřeby v území. Dále bude MAS tvořit novou strategii a následně procházet 
certifikačním procesem. 
Nadále bude realizován projekt Místní akční plán II, který je plánován do června 2022 a je počítáno 
s navazujícím projektem. Pracovnice MAS bude dále pokračovat v animaci škol, v rámci, které je 
zdarma poskytována metodická pomoc. 
VR bere informace na vědomí 
Skončeno v 18,00 hod. 
Zapsala: Karolina Stránská                                 Anneliese Beníšková, předsedkyně spolku 


