Zápis z valné hromady Vyhlídky, o.s. 7. 12. 2006
Mělník
Přítomni : dle prezenční listiny
1) Zahájení
-předsedkyně zahájila schůzi a konstatovala, že je účast členů (15), tímto je
schůze usnášeníschopná
Ověřovatel : M. Pokorný
Zapisovatel : Ing.Jáchymstálová
2) Zpráva o činnosti sdružení v r. 2006
Zprávu přednesla předsedkyně Mgr. Čermáková
2.1. Byla zpracována strategie /rozvojový plán/ za účasti Ing. Fialy; Strategie
byla zpracována týmově komunitním způsobem; strategie obsahuje
sociodemografickou anylýzu a SWOT analýzu;
Strategie byla dne 6.2. 2006 veřejně projednána a schválena; současně
byla předána jednotlivým obcím k vlastnímu schválení a k vyjádření CHKO
2.2. Vyhlídky o.s. podalo tyto projekty
- dot. t.POV DT 7 projekt podán na MMR, podrobněji v bodu 3) zápisu
- OP rozvoj venkova Leader ČR projekt nebyl vybrán; Mze zároveň vytklo
strukturu komisí, kde jsou zastoupeny i nečlenové MAS;
2.3. V červenci t.r.podána žádost na vyúčtování osvojování schopností z OP
Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství LEADER+; projekt byl ke dni
6.12. proplacen;
2.4. Členové MAS se účastnili těchto vzdělávacích aktivit:
Vlková projektová příprava /pořádala Zahrada,o.s./
Čermáková, Vlková - řízní projektů v novém rozpočtovém období
/pořádal Stř. kraj/; dalším účastníkm bude ještě pí. Laubová
Pokorný, Čermáková, Vlková, Beníšková- profesní vzdělávání členů MAS
/pořádá tř. kraj + nár. observatoř rozvoje venkova/
Účast na "Národní konferenci rozvoje venkova v Teplé u KV; účast na
semináři k novému rozpočtovému období, který pořádalo Mze;
Vyhlídky, o.s. má zastoupení v Národní observatoři venkova - zástupcem
je Jana Vlková;
2.5. Od 1.6. do konce roku 2006 mají Vyhlídky, o.s. zaměstnance manažerku MAS janu Vlkovou;
3)Prezentace projektu POV DT 7
Powerpointovou prezentaci zpracovala a představila J. Vlková
3.1. V dubnu a květnu probíhala příprava "Výzvy k předkládání projektů",
hodnotitelských kriterií a administrace projektů;
Dne 1.6. byla vyhlášena výzva k podávání projektů - termín do 30.6.
3.2. Ke dni 30.6. bylo předloženo 23 projektů, výběrová komise rozhodla 4
projekty vyloučit; schváleno bylo 19 projektů
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4) Zpráva o hospodaření v r. 2006
přednesla Jana Vlková - podrobný rozpis hospodaření je přílohou zápisu
- 19 projektů, které jsou ve fázi podání vyúčtování
do 31.12. Vyhlídky musí podat závěrečnou zprávu
podpořené projekty se jednotlivě přečetly a krátce zhodnotily
- cekem přidělená dotace 4 410.000 Kč
- celková cena projektů
9 178.834 Kč
příspěvek pana Pokorného, je úctyhodné, že taková organizace dokáže na území
administrovat takové finanční prostředky, je nezbytné podporovat tuto aktivitu
Předsedkyně podala zprávu o plánu financování, a potřebě nakoupit kancelářské
potřeby a výpočetní techniku toto se provede ještě do konce roku

5) Přijímání nových členů
předsedkyně krátce přednesla novým zájemcům o členství stanovy
zhodnotila uplynulou práci při zakládání o.s.
noví členové :
Věra Šlechtová - členka zast. Želíz, z obce Sitné fyz. osoba
Ing. Markéta Pešičková - Vidim, fyz.osoba
Jaroslava Kaňková - členka zast. Želíz, fyz. osoba
Ing. Martin Mach - člen TJ Sokol Mšeno - nezisková org.
Martn Maštálko - starosta Nosálova -fyz. osoba
hlasování : o přijetí za členy - jednomyslně pro
6) Personální obsazení výborů - programového výboru
výběrové komise
dozorčí rada
redukce PV na tříčlenný: Šetáková, Pokorný, Vlková
hlasování : pro složení PV - jednomyslně pro
Výběrová komise má dva členy Martinec a Urbánek, kteří nejsou členy MAS
Funkční období je tříleté, návrh na změnu Laubová, Gál, Jáchymstálová, Vlková, Šimko,
Hlůže,Kabelková
hlasování : pro složení VK - jednomyslně pro
7)Dozorčí rada
DR nepracuje, nemá plán činnosti,neprovedla zatím kontrolu pro velké pracovní
vytížení členů, návrh na nové složení: Honzík, Kaňková, Pešičková
DR má mandát od 1.1. 2007, původní DR ( Honzík, Štrombachová Halada ) provedou
kontrolu realizace projektů a složí mandát k 31.12. 2006
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Hlasování : 3 hlasy zdrže
12pro
8) Členské příspěvky
Předsedkyně informovala o složité situaci ve financování
Beníšková přednesla návrh na financování
- každá obec 10000 Kč bez rozdílu, Mělník jen 50000
- podle počtu obyvatel 14 Kč na osobu
Pokorný podporuje variantu 10000, protože nelze dělat výjimky, je třeba podporovat
činnost a tvoří potřebný počet obyvatel, lze oslovit obce zda dají nad rámec příspěvku,
Honzík podporuje 14 Kč je to podporováno i obcemi z Liběchovky, Mělník by nezaplatil
tolik,
Mach objasnit členství Mělníka, předsedkyně podala vysvětlení, Vyhlídky potřebují velké
město, ale Mělník Vyhlídky nepotřebuje
návrh 8000 na obec v rámci mikroregionu
5OOO pr. osoby
1000 fyz.osoby
Já : návrh rozdělit pr. osoby na neziskovky a pr. osoby 2000 a 5000
Vlková rozdělit fyz.osoby na OSVOČ a nepodnik 1000 a 500
Návrh 10000 na obec v rámci mikroregionu
hlasování proti 3, pro12, zdr. 2
5000 právnické osoby
hlasování : pro 15, zdr 1
2000 neziskové org
hlasování : pro 14, zdr 1
100 pro fyz osoby
hlasování : pro jednom.
Splatnost člen příspěvku do 30.3. roku
Hlasování : do čl 13 stanov zdrojem financování jsou členské příspěvky
pro jednom.
9) Účast v projektu s mezinárodní účastí
Předsedkyně informovala o účasti, tento programu je třeba také předfinancovat, je to
projekt na 1,5 roku
jedná se o dva projekty :
1Aner - venkovské oblasti v blízkosti měst, posílení rozdílu mezi městem a venkovem,
demografické studie, informační a osvětové kampaně, rozpočet z EU a nár. zdrojů (40%
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odbrovolnická práce) relizace I - IX 2007 , rozpočet 112 tis Eur
2Agroleader,prezentaci provedla Šestáková
podobný POV, propagace místních výrobků na mezinárodním trhu
spolupráce malých výrobců (maso,olej, víno, med)
spojení výrobek a turistika pro rozvoj území, účast na veletrzích, propagace, rozpočet 25
tis Eur, (300 tis Kč na rok)
Vlková pro Agroleader
Mach musí se spolupracovat se zahraniční MAS, musí se propagovat pouze konkrétní
komodity
Šestáková popsala projekt z Liberecka , jehož výsledkem je př. Krkonošské....,
doško by ke spolupráci i s jinými MAS a prezentoval by se výrobek - výrobky ze širšího
území
Čermáková podal a vysvětlení - naše území nabízí tyto produkty ,budeme zástupcem
všech, kteří se projektu účastní (MAS, ostatní), provést školení, smlouvy o partnerství, s
výrobci, výstupem by byla i značka pro naše území,toto rozhodnutí je riziková, ale je
chuť a zájem
Hlasování pro vstup do projektu projekt Agroleader 1zdr,14 pro
10) Informace o rozpočtovém období 2007- 2013
11) Diskuze, závěr
Prezentace studie proveditelnosti regenerace systému veřejné zeleně obce Vidim

Zapsala:

Ověřil:

Předsedkyně:
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