Zápis z výkonné rady sdružení Vyhlídky, o.s. ,konané dne 13.2.2013 v kanceláři MAS
Přítomní: Beníšková, Čermáková, Kazda, Šestáková, Jáchymstálová, Pánková, Gál, Laubová,
Frýdl, Havlasová, Hlůže, Dostál
Zahájeno v 16:15 hodin dle následujícího programu:
1. IX výzva MAS/18.kolo SZIF:
• G. Čermáková informuje o poslední výzvě k předkládání projektů v tomto
rozpočtovém období. Dosáhli jsme rekordu-bylo zaregistrováno 33 žádostí o dotaci do
všech opatření mimo opatření „Veřejná infrastruktura cestovního ruchu“. Na danou
výzvu máme k dispozici 7.265.295,-Kč přičemž celkový objem podaných žádostí
dosahuje výše 12.034.938,-Kč.Celkový finanční převis na celou výzvu tedy činí
4.769.643,-Kč.
• Projednání postupu pro místní šetření u podaných projektů: z místního šetření byly
vyloučeny po dohodě členů hodnotitelské a výběrové komise následující žadatelé a
jejich žádosti, které budou hodnoceny bez návštěvy na místě realizace: obec Lužec,
obec Tišice, obec Mělnické Vtelno, obec Mšeno-Ráj, SDH Mšeno, Voda Jelenice,
obec Řepín, Studio Ekologica, obec Tupadly, obec Medonosy, ZO Včelařů Mšeno, SP
ZUŠ Mšeno, obec Nebužely, Zelland s.r.o.
• Ostatní registrované projekty /úplný seznam registrovaných projektů je k dispozici na
webových stránkách sdružení v kapitole Výzvy pro projekty/ komise navštíví na místě
jejich realizace v průběhu dne 25.2.2013 v době od 8:00 hodin do 17:00 hodin dle
dohodnuté navržené trasy. Následně započne hodnotit postupně všechny projekty
s tím, že bude pokračovat následující den.
2. Zpráva o hospodaření a výroční zpráva za rok 2012:
• M.Pánková informuje o výsledku hospodaření za uplynulý rok. Na žádost pana
M.Kazdy předkládá rozpis dle položek, který je zrevidován přítomnými členy
výkonné rady a bilanční situace sdružení s kladným hospodářským výsledkem ve výši
189.580,-Kč byla vzata na vědomí bez dalších připomínek.
• M.Pánková informuje o vyhotovení výroční zprávy za rok 2012. Zpráva bude
dokompletována v průběhu tohoto týdne a bude členům VR rozeslána mailem
k doplnění. Všechny připomínky a doplnění prosím obratem, aby bylo možno je
zapracovat a poslat zpět členům VR k odsouhlasení per rozlam tak, aby mohla být
zpráva rozeslána v termínu před VH sdružení všem členům sdružení.
• Usnesení k bodu 2: výkonná rada bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2012.
3. Projekty spolupráce:
• G. Čermáková a M.Pánková informují o tom, že oba podané projekty spolupráce
„Učíme se filmem“ i „Polabskými stezkami za vínem a poznáním“ byly přijaty.
V současné době doplňujeme požadavky SZIF na dokladování povinných příloh. Poté
budeme očekávat oznámení o schválení a přípravě dohody o poskytnutí dotace.
Mezitím bude třeba jednat s partnery projektu o finančním zajištění jednotlivých
aktivit projektu tak, aby vše bylo uvedeno do souladu s pravidly.
• P.Jáchymstálová si bere za úkol oslovit garanta projektu „Učíme se filmem“-lektora
pro modul Ekonomika na venkově.
4. Valná Hromada sdružení:
• M.Pánková informuje o termínu VH sdružení, který byl na základě dispozic volného
sálu na MěÚ Mělník stanoven na 26.3.2013 od 15 do 17 hodin. Město Mělník nám

prostory opět poskytlo bezúplatně. M.Pánková zajistí rozeslání pozvánek včetně
dalších materiálů, které musejí být zaslány s určitým časovým předstihem před datem
konání VH. Na programu budou následující body pořadu dne: -návrh na prodloužení
mandátu orgánů sdružení;- dovolení do orgánů sdružení; -úprava stanov;- fungování a
způsob financování v letech 2014 a 2015 tzv.přechodné období; výroční zpráva a
zpráva o hospodaření; -zpráva dozorčí rady o hospodaření a činnosti sdružení;-tvorba
nové integrované strategie území-plán postupu a komunitní plánování;-různé. Další
možné body může navrhnout VR do 21.2.2013.
5. Spolupráce s ČZU Praha-projekt MONIQAL:
• M. Pánková informuje členy VR o možnosti zapojit se do grantového programu
TAČR ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou. Předkládá členům úvodní
textový podklad, který postihuje základní informace o obsahu projektu a jeho
výstupech. Vzhledem k souvislosti s připravovaným ISRÚ sdružení je po krátké
diskuzi tato spolupráce a případný vstup do projektu uznán za vhodný a schvaluje
účast Vyhlídky, o.s, v tomto projektu, pokud bude tato potřeba potvrzena.
• Usnesení k bodu 5: Výkonná rada sdružení schvaluje případný vstup do spolupráce
s ČZU v rámci projektu MONIQAL.
6. Různé:
• G. Čermáková informuje VR o valné hromadě krajského sdružení místních akčních
skupin Středočeského kraje a společném postupu při vyjednávání podmínek pro
financování programu Leader v příštím rozpočtovém období. Situace je nejasná, do
vyjednávání zasáhly razantním způsobme politické zájmy a zájmy lobbingu
zemědělských podnikatelů a SMO. G. Čermáková apeluje na zemědělce, aby v rámci
svých asociací podpořili další fungování metody Leader a stejně tak starostové obcí a
měst, kteří jsou členy SMO, aby vyzvali vedení svazu k vysvětlení svého negativního
postoje vůči místním akčním skupinám.
• Dále informuje o pozastavení aktivit vedoucích k certifikaci sdružení a získání ISO.
Vzhledem k náročnému pracovnímu programu spojeném s výzvou nečekaným počtem
registrovaných žádostí, bude v této činnosti pokračováno po odevzdání výzvy na SZIF
a po konání VH sdružení.
• M.Kazda informuje o splnění úkolu-projednání případného financování sdružení na
přechodnou dobu ve formě tzv.platby z územní působnosti-tedy aby obce platily za
svého občana 12 Kč/hlava/rok s minimální platbou 5.000,-Kč rok, s některými z obcí
v územní působnosti sdružení /Kadlín, Stránka,Chorušice. Mšeno/- Uvedené subjekty
nejsou rezolutně proti, nicméně požadují vyčíslení nákladů na uvedené dva roky
včetně nákladů na tvorbu nové ISRÚ, se kterou bychom se mohli ucházet o přijetí do
dalšího dotačního období.

Ukončeno: v 19:00 hodin

Dne:15.2.2013
Zapsala:M.Pánková

