Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY
konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník
VH zahájila místopředsedkyně Čermáková
VH byla svolána v souladu se stanovami, každému z členů byl elektronicky zaslán
program a návrh výroční zprávy
Dle prezenční listiny je přítomná nadpoloviční většina členů sdružení, valná hromada
je usnášeníschopná

1. Volba :
Zapisovatelé : Jáchymstálová, Laubová
Ověřovatelé : Gál, Prouza
Mandátní komise : Zelenka, Frýdl
Hlasování : VH schvaluje navržené zapisovatele,ověřovatele a mandátní komisi
pro – všichni přítomní (nikdo se nezdržel ani nebyl proti)
2.Program:
1. Volba mandátní komise,zapisovatele,ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2011 včetně hospodaření za rok
2012
4. Nová územní působnost/Přijetí nových členů
5. Informace o činnosti: Informace o činnosti v roce 2011, Plán činnosti na rok 2012,
hodnocení činnosti
6. Informace o připravovaných dobrovolnických akcí
7. Komunitní projednání projektu spolupráce „Vinařské stezky“ s MAS Podřipsko
8. Komunitní projednání projektu spolupráce „Vzdělávání“ s MAS Přemyslovské
střední Čechy a dalšími partnery
9. Nová integrovaná strategie rozvoje území - příprava na nové rozpočtové období
10. Zpráva dozorčí rady
11. Schválení usnesení
12. Různé
Přítomní byli seznámeni s programem a vyzváni, zda chtějí program rozšířit nebo
upravit
- návrh programu bez připomínek
Hlasování: VH schvaluje výše navrhovaný program
pro – všichni přítomní

3. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2011 včetně hospodaření
Výroční zprávu podrobně okomentovala Pánková
-vznik a historie
-cíle, strategie,priority
-orgány sdružení
-územní působnost
-aktivity sdružení
Zprávu o hospodaření přednesl Zelenka
-údaje o nákladech a výnosech
-údaje o aktivech a pasivech
Hlasování: VH schvaluje výroční zprávu za rok 2011
pro – všichni přítomní
-nemá zprávu a žádá o zaslání - Šesták
-nerozumí sdělení z Chorušic – Mach ( bude řešeno v bodu Různé )

4.Nová územní působnost / Přijetí nových členů
Již v úvodu se všichni současní členové i noví členové představili
Přihlášku k členství podali:
Obec - Cítov,Vrátno,Býkev,Kluky, Lužec n.Vlt.
Fyzické osoby – Zelenka,Svobodová,Koláčná
S ohledem na novou územní působnost schvaluje valná hromada zapracování změn
a následné úpravy v SPL, včetně dalších nutných dílčích aktualizací.
Hlasování : VH schvaluje přijetí nových členů a aktualizaci SPL.
pro – všichni přítomní
5.Informace o činnosti
Plán činnosti na další rok 2012
- představila Čermáková
rozbor fichí a projektů VIII výzvy, která měla nová pravidla, žádost v elektronické
podobě
- projekty v některých Fichích omezeny na 800 tis. Kč
- celkem podáno 21 projektů – doporučeno 17 projektů, nebyl ani jeden
podnikatelský projekt
- celkem za 6.090 tis. Kč
- úspěšně ukončen a proplacen projekt spolupráce s LAG Podralsko
- vznikla 4 odpočinková zastavení, studie, společné propagační akce
- Diskuze o činnosti MAS-jednotliví přítomní hodnotili aktivity a činnost místní akční
skupiny na uplynulé období; bylo započato s přípravou podkladových materiálů
k hodnocení činnosti sdružení, na základě jejichž vyhodnocení bude probíhat
zkvalitnění činnosti místní akční skupiny.
6. Informace o připravovaných dobrovolnických akcích
Rozhodli jsme se přispět těmito dobrovolnickými aktivitami
- akce úklid Kokořínska ve spolupráci s CHKO 28.4.viz pozvánky
- akce sekání luk na Kokořínsku – první víkend v srpnu

7. Komunitní projednání projektu spolupráce „Vinařské stezky“
Projekt spolupráce
- představila Pánková
naše sdružení bylo osloveno ke spolupráci ( Podřipsko,České Středohoří) na
projektu vinařské stezky
- propojení stezek ve vinařských oblastech Čech
- informační panely, mapy,odpočivná místa,průvode, vznikne jednotný styl balíčku
k podpoře regionu
- v tomto projektu budeme žadateli-tedy koordinační MAS, spolupracující MAS je
začínající a chtějí si vyzkoušet práci na projektech, nebude se jednat o milionový
projekt, ale první část záměru-vytýčení trasy, do budoucna se bude hodit
diskuse k projektu:
- oslovit nejprve vinaře zda to chtějí
- oslovit město Mělník, muzeum - Šesták
- neměla by to být to aktivita pro aktivitu – Halada
- co bude a Liběchovským zámkem - Halada
- dát mandát Vyhlídkám k vypracování studie, zda má cenu se do takového projektu
zapojit – Vojna
- kdo něco udělá s ruinami na Kokoříně, vyviňme tlak na stavební úřady ať ruiny
odstraní – Šesták
- nebude tato činnost blokovat činnost Vyhlídek- Halada
- ne, již jsme realizovali větší projekty, nadhodnota projektu tu je, kontaktujeme
muzeum i město, vinaře a uvidíme – Čermáková
- téma propojení regionů je zajímavé, region se musí rozvinout, musí být systém
stezek, ne jedna cesta, jít do spolupráce na stezky je přínos, není třeba to úzce
zaměřit na vinaře, stezky jsou potřeba, jejich realizace jsou velmi omezené, dnes je
problém s financováním, rozšířit obsah projektu na vytipování a uvádění okolních
atraktivit s odkazy na ně s uvedením vzdáleností atd.; více obsahový projekt- Frýdl
- návrh na název Cesta k lidem – Halada
- vinařská stezka je ojedinělý fenomén v Čechách ojedinělý, nezavrhovat
- prověřit návaznost na již vybudované sítě, konzultovat s muzeem, vinaři, městem,
uvést zajímavosti na odpočivných místech- Frýdl
- návrh na název Studie zajímavostí- Dostál
- návrh na název Z Mělníka do Brány Čech – Vojna
Hlasování : VH souhlasí s další prací na projektovém záměru
pro – všichni přítomní
Navrhujeme vytvořit pracovní skupinu (Šesták, Halada) a další k odstranění nešvarů
na Kokořínsku a Liběchovsku – Čermáková. Oslovení členové této skupiny pan
Halada i pan Šesták nejsou proti, s tím, že případně osloví další či se k nim připojí
noví zájemci.

8.Komunitní projednání projektu spolupráce „Vzdělávání“
Informovanost a vzdělávání
- představila Čermáková
poznatky ze semináře (Vyhlídky, Pošembeří,Sedlčansko, Přemyslovské Střední
Čechy)
- je třeba definovat právní rámec spolupráce
- ekonomické nástroje

- ekonomika na venkově, téma Vyhlídek
Projekt ekonomika na venkově – Festival dobrých nápadů
- film, lektor, diskuse celkové náklady 1.800 tis. Kč, Vyhlídky se podílí 500 tis. Kč
- zakomponovat tlak na orgány(hygiena,veterina apod.) – Dostál
-zřídit poradenství pro zájemce místního podnikání - Gál
9.Nová integrovaná strategie rozvoje území – příprava na nové rozpočtové
období
Komunitě vedený místní rozvoj v praxi ČR
- představila Pánková
Jedná se o dokument z NS, kde je popsáno, doporučeno, jak by měla MAS fungovat
do budoucna
- pro další fungování MAS je třeba zpracovat strategii rozvoje území
- provést standardizace a certifikace
- leader je dle hodnocení evropské komise nejméně korupční program
Mapování potřeb území
- přednesla Čermáková
Je třeba znovu komunitě plánovat a znovu navrhnout oblasti, ve kterých budeme do
budoucna pracovat
Hlasování : VH navrhuje, že příprava integrované strategie území a jednání o těchto
dlouhodobých a koncepčních otázkách probíhalo v širším plénu na základě týmové
spolupráce s facilitací.
pro – všichni přítomní
10.Zpráva dozorčí rady
Dozorčí rada provedla v kanceláři sdružení řádnou detailní kontrolu. Byly jí
předloženy všechny požadované doklady a listiny.
Zprávu DR přečetl Urbánek
-dozorčí rada neshledala v činnosti a hospodaření sdružení za rok 2011 žádné
nedostatky
-je součástí zápisu
VH bere zprávu dozorčí rady na vědomí
11.Schválení usnesení
-jelikož bylo hlasováno v průběhu jednání ke každému bodu zvlášť, nehlasuje se o
usnesení
12.Různé
Jak bude zachován poměr státní správy a podnikatelské sféry do budoucna – Kazda
Budeme zjišťovat jaká právní forma bude po r.2014 pro nás výhodná – Čermáková
Dodržujeme v rámci Leaderu pravidla – pís.dotaz Bauer (viz e-mail)
Centrální pracoviště nám potvrdilo, že pravidla neporušujeme – Čermáková
Obec Chorušice již není členem Vyhlídek, tak jako např.Kadlín
Díky změnám legislativy nebyl vždy výklad některých ustanovení jednoznačný
Jelikož v názvu nemáme MAS, někdy není jasné, že jsme místní akční skupina; při
změně stanov jsme proto provedli změnu u Výkonná rada – MAS ( přidáno MAS),
tento krok nebyl šťastný, CP SZIF potvrdilo, že toto není žádný problém ve věci
oprávněnosti Vyhlídky, o.s.coby žadatele,ale dalo nám doporučení, že by bylo lepší
ze stanov zkratku MAS vypustit – Pánková

Po síti bude rozesláno doporučení SZIFu, a ze stanov navrhujeme vypustit pouze
„MAS“, jde o technické doporučení. Kancelář připraví hlasování per-rollam
Hlasování : VH souhlasí s hlasováním per-rollam ke změnám ve stanovám
Poděkování členům, spolupracovníkům, ČSp. a ostatním za práci a podporu
Vyhlídek
Valná hromada byla ukončena v 18.30 hod.

Dne:4.4.2012
Zapsala: Ing.P.Jáchymstálová, J.Laubová
Ověřil: Gál, Prouza

