
Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 5.8.2014 

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

Přítomni:  Dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových 
skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.  
Zahájeno v 16:15 hodin 

 

Program: 1) Standardizace místních akčních-  informace o procesu 
                  2) Příprava Strategického plánu 
                  3) Meziregionální spolupráce /Vinařskými stezkami, Učíme se filmem/ 
                  4) Přípis SZIF a Mze o vyřešení dlužné částky 
                  5) Informace o činnosti  
                  6) Různé 
Nejsou návrhy na doplnění programu a VR schvaluje navržený program. 
 
 
Ad1) Standardizace místních akčních-  informace o procesu 
         Standardizace MAS byla vyhlášena, příjem žádostí je stanoven od 24. 11.2014 do   
         července 2015. Strategie k posouzení únor – březen 2015. MAS Vyhlídky májí většinu   
         souhlasů obcí se zařazením do územní působnosti.  Příloha k žádosti o standardizaci   
         ohledně územní působnosti je vyhotovena, starostové ji postupně podepisují. Ve věci  
         standardů: splňujeme podmínky úz. působnosti, počtu obyvatel, počtu členů na počet  
         obyvatel, orgánů MAS, institucionalizace MAS; Jsou schválené pracovní pozice    
         zaměstnanců MAS; Metodika zjišťování finančního zdraví doposud nezveřejněna. 
Usnesení: VR bere informace na vědomí 

Ad2) Příprava Strategie CLLD 
         Rozeslány návrhy Prioritních oblastí od zpracovatele návrhové části. Připomínky  
          zaslala pouze Mgr. Semiánová. Při jednání VR vzneseny další návrhy – prioritních   
         oblastí je doporučeno zahrnout památky místního významu /lidová architektura,  
         vesnické památkové zóny, industriální památky, obecní infrastruktura. Členové VR se    
         jednoznačně shodli, že je nezbytné vyčlenit životní prostředí do samostatné prioritní   
         oblasti. Stanovuje se termín připomínek do 8.8.t.r. Návrhy prioritních oblastí jsou  
         zveřejněny na webových stránkách s výzvou k připomínkování. 
Usnesení: VR souhlasí s výše uvedeným postupem  

 Ad3) Meziregionální spolupráce /Vinařskými stezkami, Učíme se filmem/ 
           Projekt „Vinařskými stezkami za vínem a poznáním“ v realizaci, budou se instalovat   
           odpočivní místa a zastavení, Studie je před dokončením, stezky natrasovány a probíhá  
           značení, poslední akcí bude Roudnické vinobraní. 
           Projekt „Učíme se filmem“ – spěje do závěrečné etapy, vyhlášena soutěž amatérského      
           filmu, připravuje se Filmový festival – termín 20.9.t.r. Z Vyhlídky je potřeba získat     
           ještě producenty reg. produktů, farma Smotlacha poskytne zeleninu, zatím v řešení kdo            
           se bude prezentovat s regionálními produkty. 
 Usnesení: VR bere informace na vědomí 

 



Ad4) Přípis SZIF a Mze o vyřešení dlužné částky 
         Věc postoupena Mgr. Kaiserové k dalšímu jednání, SZIF nereagoval na výzvy   
          k jednání, návrh rozeslán členům VR. V přípisu je konstatováno, že byla MAS  
          Vyhlídky způsobena škoda ze strany chybného úředního postupu při výpočtu alokace. 
Usnesení: VR souhlasí s uvedeným postupem 

Ad6) Informace o činnosti 
         Dne 30.8. Rajský den na farmě Smotlacha, možnost prezentace MAS Vyhlídky,   
         Vyhlídky zveřejnění, popř. vylepí plakáty. 
         Dne 6.9. se koná happening v Lobečkém pivovaru, přislíbena účast, možnost prezentace  
         Dne 13.9. se koná akce Plody podzimu v Kadlíně, MAS Vyhlídky napomáhají se   
         zajištěním akce. 
         Dne 20.9. Filmový festival v Českém Brodě 
Usnesení: VR bere informace na vědomí 
 

 
Termín další schůzky je stanoven na 30.9.-úterý v 16:15 v kanceláři MAS. 
Usnesení: VR bere informace na vědomí 
 
 
Ukončeno  v 18,30 

Dne 5. 8. 2014    Zapsala Galina Čermáková 

 


