
Zápis ze schůzky Výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 16.7.2019 

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

Přítomni: Dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových 

skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. 

Zahájeno v 15,30hodin 

Program: 

1) Zahájení, schválení programu 

2) Informace o hlasování per rollam 

3) Schválení předvybraných projektů 10.Výzvy MAS Vyhlídky –Řešení negativních vlivů 

dopravy 

4) Schválení předvybraných projektů 9. Výzvy OPZ Podpora inovativních forem 

zaměstnávání III. 

5) Schválení plánu výzev na II. pol. 2019 

6) Realokace PRV - návrh na změnu Strategie 

7) Zapojení do projektu meziregionální spolupráce Varhany znějící 
8) Informace o činnosti – Dodatek č. 1 k akceptačnímu dopisu PRV, žádost o přezkum 

9) Různé 

 

 

1)  Zahájení, schválení programu 

Jednání VR zahajuje předsedkyně spolku a předává slovo G. Čermákové 

Přítomní seznámeni s programem, je vnesen návrh na doplnění programu: 

Schválení plánu výzev na II. pol. 2019 

Realokace PRV - návrh na změnu Strategie 

Usnesení: VR schvaluje navržený program 

Hlasováno 6 pro- 0proti-0zdržel se 

 

2)  Informace o hlasování Per Rollam 

Ve dnech hlasováno schvalování Interních postupů IROP verze 2.0 (hlasováno ve dnech 

17. -18. 6. 2019. 

Ve dnech hlasováno o schválení Evaluační zprávy MID term evaluace hlasováno ve 

dnech 23. – 25. 6. 2019. 

Protokoly byly zaslány po ukončení hlasování 

Usnesení: VR bere informace na vědomí. 

 

3)  Schválení předvybraných projektů 10. výzvy MAS Vyhlídky IROP. 

Seznam hodnocených projektů s přiděleným počtem bodů je přílohou 1 Zápisu. Ve 10. 

Výzvě registrovány 2 projektové žádosti, alokace na výzvu je postačující 

Usnesení: VR schvaluje výběr projektů k realizaci a zaslání k závěrečnému ověření 

způsobilosti.. 

Hlasováno 6 pro- 0proti-0zdržel se 

 

4) Schválení předvybraných projektů 9. Výzvy OPZ 

Schválení předvybraných projektů 9. Výzvy OPZ Podpora inovativních forem 

zaměstnávání III.registrovány 3 projektové žádosti, všechny obdržely takový počet 

bodů, kdy je možné je doporučit k realizaci. Seznam hodnocených projektů je přílohou 

č. 2 tohoto zápisu. 

Usnesení: VR schvaluje výběr projektů k realizaci a zaslání k závěrečnému ověření 

Způsobilosti. Alokace výzvy na všechna dostupná opatření je postačující. 

Hlasováno 6pro- 0 proti-0 zdržel se 



Přichází P. Prouza 

 

5)  Schválení plánu výzev na II. pol. 2019 

Kancelář MAS reflektuje připravenost žadatelů a má záměr vyhlásit v II. pol. Výzvy 

pro tyto programové rámce: 

a) OPŽP Opatření 4.3. Výsadba na nelesní půdě Vyhlásit v proběhu srpna - výzva se 

týká realizace klíčového projektu 

b) IROP v průběhu září vyhlásit výzvu na opatření 1.1.1. Předškolní výchova, opatření 

2.1.3. Podpora rozvoje soc. podnikání a opatření a 3.2.1.Ochrana zdraví a majetku 

obyvatel. 

V dalším kole výzev by byla vypsána opatření, kde ještě zbývají alokace: opatření 

1.4.4. podpora komunitních center, opatření 1.1.5. Kvalitní střední vzdělávání a 

opatření a opatření č. 3.1.5. Řešení negativních vlivů dopravy, termín říjen – listopad 

2019 

c) OPZ opatření 1.2.5. prorodinná opatření a 1.4.4. Podpora rozvoje komunitních 

center. Tím by byla alokace OPZ vyčerpána, termín vyhlášení září 2019. 

VR schvaluje vyhlášení výzev dle harmonogramu jednotlivých programových rámců 

Hlasováno 7 pro - 0 proti - 0 zdržel se 

 

6) Realokace PRV – návrh na změnu Strategie 

V rámci právě ukončené 5. Výzvy PRV bylo registrována 12 projektů, ze dvou třetin to 

jsou projekty na modernizaci zemědělských podniků. Oproti tomu opatření na lesnickou 

infrastrukturu a techniku a technologii  pro  hospodaření  v lesích  není  žádný zájem. 

Z doposud vyhlášených tří výzev nebyl registrován žádný projekt. Oproti tomu změna 

Pravidel PRV umožňuje přesunout některé prostředky na čl. 20, tedy malé projekty pro 

obce. Realokace prostředků v PRV bude navržena po věcném hodnocení a zjištění 

zájmu o jednotliví Fiche . 

Usnesení: VR bere informace na vědomí. 

 

7)  Zapojení do projektu meziregionální spolupráce Varhany znějící 

Jedná se o projekt meziregionální spolupráce, koordinační MAS by byla MAS 

Přemyslovské střední Čechy. Již realizovali dva obdobné projekty s MAS Sedlačansko 

a MAS Dolnobřežansko. Jedná se o podporu kulturního dědictví venkova a propagaci 

regionu – uspořádání varhanních koncertů v každé MAS a organizace návštěvy na 

jednoho koncertu v partnerské MAS Všechny koncerty budou zaznamenány a vydáno 

CD. Odborným garantem je muzikolog a varhaník P. Černý. Fin. rámec projektu by byl 

max. 250 000,- (alokace fiche 7 PRV). Cílem je nabídka kulturních a vzdělávacích 

aktivit pro širokou veřejnost – tedy oslovit a nabídnout kulturní zážitek i těm, kteří běžně 

do kostelů nechodí a varhanní hudbu neposlouchají. Trvalou hodnotu má také brožura 

s obsahem a popisem celého festivalu, které budou dostupné pro širokou veřejnost. 

VR schvaluje zapojení do projektu meziregionální spolupráce s MAS Přemyslovské 

střední Čechy jako koordinační MAS. Fin rámec je max. 250 tis. z alokace F7 

Hlasováno 7 pro - 0 proti - 0 zdržel se 

 
8)  Informace o činnosti – Dodatek č. 1 k akceptačnímu dopisu PRV, žádost o přezkum 

Dne 21. 5. t.r. byl doručen prostřednictví datové schránky Dodatek č. 1 k Akceptačnímu 

dopisu PRV. Na základě tohoto dodatku je MAS Vyhlídky snížena alokace prostředků 

pro programový rámec PRV o 15% z celkové rezervované alokace. Důvodem je 

nesplnění podmínky, tedy že bylo zazávazkováno na rok 31.12. 2018 méně než 
               20% plánované alokace.  Z tohoto důvodu byla celková alokace PRV pro MAS Vyhlídky    

                snížena o 15%. Obratem byla zpracována žádost o přezkum. Z neoficiálních zdrojů jsou    

                informace, že nebylo  naší žádosti vyhověno. Na základě diskuze vyplynulo, že po oficiálním    

               doručení stanoviska přezkumné komise  by měla MAS Vyhlídky,z.s. vyvinout  úsilí a všemi    6 

               dostupnými prostředky  se domáhat zachování původní alokace.



VR schvaluje navržený postup 

Hlasováno 7 pro - 0 proti - 0 zdržel se 

 

 

Skončeno 17, 45 

Zapsala G. Čermáková 
 

 

 

 

Anneliese Beníšková, předsedkyně spolku 


