Zápis z mimořádné valné hromady Vyhlídky, o.s.,
konané dne 02.06.2011, od 16 hod.
Místo: zasedací sál MěÚ Mělník, nám.Míru 1, Mělník
Účastníci: Dle prezenční listiny, Mgr.Kateřina Švajcrová - host
Předseda zahájil mimořádnou valnou hromadu, oznámil, že je přítomno 31 z 52 členů,
(přítomno je 59,6% členské základny, valná hromada je tedy usnášeníschopná). Předseda
sdružení přivítal hosta Mgr. -Švajcrovou.
1. Volba mandátní a volební komise, schválení programu
Mandátní komise:
Jan Vojna, Anneliese Beníšková
Navrh na usnesení: Valná hromada schvaluje mandátní komisi ve složení Jan Vojna,
Anneliese Beníšková
Hlasováno o návrhu: pro 31 – proti 0 – zdržel se 0.
Zapisovatel: Petra Jáchymstálová
Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje Petru Jáchymstálovou zapisovatelkou valné
hromady
Hlasováno o návrhu: pro 31- proti 0- zdržel se 0
Ověřovatelé zápisu: Jan Čermák, Petr Zelenka
Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje Jana Čermáka a Petra Zelenku ověřovateli
zápisu.
Hlasováno o návrhu: pro 31- proti 0- zdržel se 0
Schválení programu:
Program
Zahájení, volba mandátní komise, schválení
Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2010
Schválení doplnění – realizace a aktualizace SPL, aktualizace Fichí
Schválení návrhu nového znění stanov a jednacího řádu
Schválení usnesení
Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje navržený program
Hlasováno o návrhu: Pro 31 – proti 0- zdržel se 0
2. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2010
Dr. Pánková uvádí, že zpráva byla přílohou pozvánky na mimořádnou valnou hromadu.
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Dr. Pánková rekapituluje podstatné části výroční zprávy / přehled realizovaných i
rozpracovaných projektů 2010, výsledky prosincové VH - přijímání nových členů a nová
volba obsazení výkonné rady. Ve výroční zprávě je dále část věnovaná Aktualizaci
strategického plánu LEADER (leden – červen 2010).
Finanční zpráva 2010 byla na prosincové VH přednesena, pouze za období leden –
listopad, nyní na mimořádné valné hromadě je finanční zpráva za celý, účetně uzavřený
rok 2010.
V roce 2011 – bylo zajištěno předfinancování činnosti Vyhlídek, o. s. úvěrem u České
Spořitelny.
Projekt „Z Kokořína do Podralska“, je v poslední fázi realizace. Jsou navržena
umístění odpočivných zastavení na těchto místech: Vidim, Kokořín, Libovice a Hořín, dále
se připravují akce na obou územích (v srpnu a září).
Zástupci Vyhlídky, o. s. se účastnili veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích.
Prezentace v časopise Moderní obec – Projekt Zeleň symbol venkovské obce, zeleň
v obci, poradenství pro starosty, semináře – dne 20. září 2011 seminář v posluchárně
SZaVOŠ Mělník
Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu a finanční zprávu
Vyhlídky,o.s. za rok. 2010.
Hlasováno o návrhu: Pro 31- proti 0- zdržel se 0
3. Schválení aktualizace SPL
Mgr. Čermáková podala zprávu o střednědobém hodnocení činnosti občanského sdružení
Do loňského roku obsahoval Strategický plán Vyhlídky,o.s. 5 fichí (opatření), v rámci
aktualizace SPL v r. 2010 přiřazena fiche č. 6.
Promítnuta tabulka s počtem žádostí, stavem projektů a finančních závazcích jednotlivých
projektů v jednotlivých opatřeních.
a)Výměna fiche
Problém s fichí č. 5 /Podpora místních produktů/, ze které čerpal pouze jeden žadatel a tudíž
není naplňován v tomto opatření Strategický plán Vyhlídky,o.s. Je předestřen návrh, na
výměnu fiche, kdy fiche č.5 Podpora místních produktů by byla vyměněna za fiche, jehož
hlavním opatřením je Podpora cestovního ruchu III.1.3. záměr a) veřejná infrastruktura pro
cestovní ruch.
Návrh na usnesení:
Obce jsou velmi aktivní jako žadatelé, jde o 64 % z celkového počtu žadatelů, ostatními
žadateli jsou podnikatelé a neziskové organizace.
Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje výměnu fiche č. 5, kdy na místo opatření
„Podpora místních produktů“ bude možno žádat na opatření „Podpora Cestovního ruchu
záměr a)“.
Hlasováno o návrhu: pro 31 – proti 0- zdržel se 0
Snížení maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Z letošní VII. Výzvy Vyhlídky,o.s. je 14 podpořených projektů, žadatelé jsou drtivé většině
obce, v současné době se čeká na zvací dopis k podpisu dohody.
V letošním roce je o 30% nižší alokace finančních prostředků na projekty. V letošní výzvě
bylo však registrováno více projektů, s nižšími způsobilými výdaji. Uvažuje se tedy snížit
maximální výši způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace u fiche č. 3, 4 a 6 na
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maximální výši způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na 1 000 000,- Kč či ještě
nižší částku.
Návrh k diskusi:
b) Hodnota projektů u fichí 3, 4, 6 - způsobilé výdaje by byly 1 mil.Kč nebo 750 tis Kč na
jeden projekt.
Diskuse:
M. Bauer – je rozumné rozdělit méně peněz na více projektů
H. Rašáková – obce mají omezenou možnost žádání peněz - 2 mil. byly spíše nadnesené
Kazda platila by tato změna pro všechny žadatele? Ano, platí pro všechny žadatele v dané
fichi.
J. Vlková – navrhuje snížit částku na 750 000,-Kč
H. Rašáková – navrhuje snížit částku na 800 000,- Kč
Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje maximální výši způsobilých výdajů, ze kterých
je stanovena dotace u fiche č. 3, 4, a 6 na částku:
Hlasováno o jednotlivých návrzích:
1 000 000,-Kč pro
7 hlasů- proti 0- zdržel se 24
800 000,-Kč pro
22 hlasů- proti 0- zdržel se 9
2 hlasy –proti 0 –zdržel se 29
750 000,-Kč pro
c) Změny v bodovém hodnocení preferenčních kritérií i změny v preferenčních
kritériích.
Dle předložených Fichí zapracovat v daném znění do SPL.
Návrh usnesení: valná hromada schvaluje změny v preferenčních kritériích a bodovém
hodnocení dle návrhu včetně aktualizace příslušných částí SPL.
4. Schválení návrhu nového znění stanov a jednacího řádu
Předseda V.Hlůže rekapituloval, vývoj změny stanov, byla provedena analýza stanov a
navrženy změny, tato verze rozeslána všem členům. V 30 denní lhůtě byly možno
připomínkovat návrhy. Ty byly zapracovány a konečné znění návrhu bylo rozesláno všem
členům. V dopoledních hodinách bylo možno využít přítomnosti Mgr. Švajcrové ohledně
dotazů ke znění stanov či jednacího řádu. Mgr. Švajcrová zmínila připomínku M. Bauera,
ohledně stanoviska ke členství obcí v občanských sdruženích, zejména výkladu obce jakožto
právnické osoby.
Hlasováno o návrhu: Valná hromada schvaluje předložené znění stanov a jednacího řádu
Vyhlídky,o.s.
Hlasování o návrhu: pro 29 – proti 1 – zdržel se 1
5: Schválení usnesení:
Mimořádná valná hromada vzala na vědomí a schválila:
1) Mandátní komisi, zapisovatele, ověřovatele a program valné hromady
2) Valná hromada schvaluje Výroční a finanční zprávu Vyhlídky,o.s. za rok. 2010
3a) Valná hromada schvaluje výměnu fiche č. 5, kdy na místo opatření „Podpora místních
produktů“ bude možno žádat na opatření „Podpora Cestovního ruchu záměr a)“.
3b) Valná hromada schvaluje maximální výši způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena
dotace u fiche č. 3, 4, a 6 na částku 800 000,-Kč.
3c) Valná hromada schvaluje změny v preferenčních kritériích a bodovém hodnocení dle
návrhu včetně aktualizace příslušných částí SPL.
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3) Valná hromada schvaluje předložené znění stanov a jednacího řádu Vyhlídky,o.s.
Hlasování o schválení usnesení mimořádné valné hromady:
pro 31 hlasů – proti 0 – zdržel se 0
Aktuální informace o plánovaných akcích:
Výstava keramiky
4.- 5. 6. – Medonosy
Na Kokořínsko s párou
11. 6. – Mšeno
Divadlo na návsi
25. 6. – Radouň
Ing. Václav Hlůže, předseda sdružení, ukončil mimořádnou valnou hromadu v 16.50.

V Mělníku dne 2.6.2011
Ing.Václav Hlůže
Zapisovatel: Ing.Petra Jáchymstálová
Ověřovatelé: Ing.Jan Čermák
Petr Zelenka

Příloha: Stanovy Vyhlídky, o.s.
Jednací řád Vyhlídky, o.s.
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