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1. Vznik a představení MAS 

1.1 Identifikační údaje MAS 

Název:   Místní akční skupina Podřipsko 

Sídlo:   Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem 

IČ:   22880674 

Web:   www.maspodripsko.cz 

Bankovní účet: 2000222921/2010 – Fio Banka a.s. 

Orgány:  Valná hromada 

   Výkonná rada 

   Předseda 

   Místopředseda 

   Monitorovací komise 

   Kontrolní komise 

   Výběrová komise 

 

1.2 Vznik a představení MAS 

 

Místní akční skupina Podřipsko byla založena dne 29. července 2011 jako občanské 

sdružení, které se bude aktivně podílet na všeobecném rozvoji regionu Podřipska a 

podněcovat spolupráci mezi obcemi, místními podnikateli a neziskovým sektorem tzv. 

metodou LEADER. 

Cílem MAS je všestranný rozvoj regionu Podřipsko. Tohoto cíle bude dosahovat plněním 

úkolů stanovených v rozvojové strategii MAS, vzájemnou spoluprací členů MAS, a 

spoluprací s obyvateli Podřipska a spolky působícími na území regionu, poradenskou, 

konzultační, propagační a popularizační činností, organizováním vzdělávacích akcí, 

navazováním kontaktů v ČR i zahraničí či analýzou a přebíráním zkušeností z ČR i 

zahraničí. Tento cíl bude naplňovat na základně principů metody LEADER - tedy 

přístupem zdola nahoru, realizací rozvojové strategie, dodržováním principu 

partnerství, podporou inovativních projektů, víceodvětvových akcí založených na 

spolupráci více subjektů, a vytvářením sítí místních partnerství.  

 

 

 

 

 

 



                                  

2. Členská základna 

2.1 Přijatí členové v roce 2013 

 

a) Přijatí Výkonnou radou 4. 2. 2013 

1. Obec Nové Dvory 

2. Texal, a.s. 

3. ASTUR Straškov, a.s. 

b) Přijatí Výkonnou radou 4. 3. 2013 

4.  INTEGRAZ, spol. s.r.o. pro ŽV Záhorčí 

c) Přijatí Výkonnou radou 27. 5. 2013 

5. Obec Kyškovice 

d) Přijatí Valnou hromadou 1. 7. 2013 

6. Klub cyklistů roudnických 

2.2 Odchozí členové v roce 2013 

 

a) Odešli na vlastní žádost 

1. Jaroslav Hess 

b) revokování rozhodnutí výkonné rady 

2. A-TOM Vražkovští draci 

 

c) Vyloučení Valnou hromadou 4. 11. 2013 z důvodu porušení Stanov (Čl. 4 Odst. 2, Písm. d 

– Neuhrazení členských příspěvků pro rok 2013) 

3.  Můj domov, o.s. 

4.  Tomáš Handlíř 

 

 

 

 



                                  

2.3 Členská základna k 31. 12. 2013 

 

1. Arakis & Belleville, s.r.o. 

2.  ASTUR Straškov, a.s. 

3. Basketbalový klub Real Roudnice nad Labem 

4. Český zahrádkářský svaz 5. základní organizace Roudnice nad Labem 

5. Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Libkovice pod Řípem 

6. GRV Engineering, s.r.o. 

7. INPOR, s.r.o. 

8. INTEGRAZ, spol. s.r.o. pro ŽV Záhorčí 

9. Jakub Vysoký 

10. Jan Broft 

11. Jindřich Boček 

12. Klub cyklistů roudnických 

13. LOG-IS 

14. Martin Minarčík 

15. Město Hoštka 

16. Město Roudnice nad Labem 

17. Město Štětí 

18. Mnetěš, o.s. 

19. Národní centrum vzdělávání a tělovýchovy o.p.s. 

20. Občanské sdružení INTERAGENT 

21. Obec Brzánky 

22. Obec Ctiněves 

23. Obec Dušníky 

24. Obec Horní Beřkovice 

25. Obec Hrobce 

26. Obec Jeviněves 

27. Obec Kleneč 

28. Obec Kyškovice 

29. Obec Ledčice 

30. Obec Libotenice 

31. Obec Mnetěš 

32. Obec Nové Dvory 

33. Obec Račice 

34. Obec Vědomice 

35. Obec Vražkov 

36. Obec Záluží 

37. Obec Židovice 

38. Projekce dopravní Filip s.r.o. 

39. Sbor dobrovolných hasičů Vražkov 

40. Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s 

41. Texal, a.s. 

42. TJ Sokol Vražkov o.s. 

43. TJ Sokol Jeviněves 



                                  

44. Trhni se, o.s. 

45. Vladimír Písek 

 

K 31. 12. 2013 měla MAS Podřipsko 45 členů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

2.4 Orgány sdružení k 31. 12. 2013 

Valná hromada Jindřich Alt (obec Záluží) 
Miroslav Andrt (město Štětí) 
Martin Beran (obec Brzánky) 
Jindřich Boček 
Jan Broft 
Alex Cakl (obec Jeviněves) 
Ivana Červená (LOG-IS) 
Richard Červený (INPOR, s.r.o.) 
Richard Červený (SOŠ a SOU o.p.s) 
Josef Filip (Projekce dopravní Filip s.r.o.) 
Václav Fousek (obec Horní Beřkovice) 
Iva Fořtová (obec Vědomice) 
Martin Hejna (obec Nové Dvory) 
Jan Hek (INTEGRAZ, spol. s.r.o. pro ŽV Záhorčí) 
Kateřina Hlaváčová (Občanské sdružení 
INTERAGENT) 
Stanislav Hodík (obec Dušníky) 
Václav Hrstka (TJ Sokol Vražkov o.s.) 
Alena Illichová (Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické, Libkovice pod Řípem) 
Michal Jeřábek (Mnetěš, o.s.) 
Luděk Jirman (Arakis & Belleville, s.r.o.) 
Svatava Jirmusová (Trhni se, o.s.) 
Zdeněk Justa (obec Kleneč) 
Milan Krejný (GRV Engineering, s.r.o.) 
Miloslav Krejný (obec Židovice) 
Filip Langweil (Basketbalový klub Real Roudnice 
nad Labem) 
Pavel Macák (TJ Sokol Jeviněves) 
Jaromír Maleček (obec Račice) 
Luboš Matek (obec Hrobce) 
Pavel Milak (Národní centrum vzdělávání a 
tělovýchovy o.p.s.) 
Martin Minarčík (obec Mnetěš) 
Jiří Novák (Český zahrádkářský svaz 5. základní 
organizace Roudnice nad Labem) 
Miroslav Novák (ASTUR Straškov, a.s.) 
Pavel Pajonk (Texal, a.s.) 
Ivo Perna (město Hoštka) 
Vladimír Písek 
Jaroslava Smetanová (obec Vražkov) 
Přemysl Svora (obec Ctiněves) 
Jana Šemberová (Sbor dobrovolných hasičů 
Vražkov) 
Vlastimila Škodová (obec Libotenice) 
Tomáš Šourek (obec Ledčice) 
Tomáš Špicar (obec Kyškovice) 
Pavel Šrytr (město Roudnice nad Labem) 
Vladimír Urban (Klub cyklistů roudnických) 
Jakub Vysoký 

Výkonná rada Miroslav Andrt (město Štětí) 
Jan Broft  
Richard Červený (SOŠ a SOU o.p.s) 
Stanislav Hodík (obec Dušníky) 



                                  

Luděk Jirman (Arakis & Belleville, s.r.o.) 
Milan Krejný (GRV Engineering, s.r.o.) 
Jaroslava Smetanová (obec Vražkov) 

Předseda Jan Broft 

Místopředseda Milan Krejný (GRV Engineering, s.r.o.) 

Kontrolní komise Václav Fousek (obec Horní Beřkovice) 
Luboš Matek (obec Hrobce) 
Vlasta Škodová (obec Libotenice) 

Monitorovací komise neobsazena 

Výběrová komise Josef Filip (Projekce dopravní Filip s.r.o.) 
Pavel Macák (TJ Sokol Jeviněves) 
Jakub Vysoký 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

3. Jednání orgánů MAS 

3.1 Jednání valné hromady 

V roce 2013 se Valná hromada MAS Podřipsko sešla čtyřikrát, a to v termínech: 

 11. 2. 2013 

 6. 5. 2013 

 1. 7. 2013 

 4. 11. 2013 

 

 Valná hromada 11. 2. 2013 

Valná hromada byla informována o přijetí 3 nových členů MAS Podřipsko (Obec Nové Dvory, 

Texal, a.s. a ASTUR Straškov, a.s.) a odložila volbu nového člena Výkonné rady. Dále v rámci 

plánu činnosti MAS v roce 2013 schválila žádost o dotaci ve výši 500 000,- Kč na osvojování 

schopností z Programu rozvoje venkova,  schválila žádost o dotaci na organizaci nultého ročníku 

koštu vín v Roudnici nad Labem, schválila projektový záměr spolupráce s okolními MAS v 

rojektu "Polabskými stezkami za vínem a poznáním" a možnost následného navázání v projektu 

"Dvořákova stezka", a vzala na vědomí záměr vydávat noviny informující o činnosti MAS a 

dalším dění v regionu. Valná hromada byla také seznámena se zprávou o hospodaření za rok 

2012, a schválila rozpočet sdružení pro rok 2013. 

 

 Valná hromada 6. 5. 2013 

Po schválení programu zasedání Valná hromada postupně schválila Výroční zprávu MAS 

Podřipsko za rok 2012, Účetní závěrku MAS Podřipsko za rok 2012 a zprávy kontrolní a 

monitorovací komise za rok 2012, a pověřila Výkonnou radu zpracováním návrhu úprav stanov 

Sdružení s ohledem na doporučení komise a ostatních členů Sdružení. Dále schválila smlouvu o 

spolupráci s MAS Vyhlídky v rámci projektu "Polabskými stezkami za vínem a poznáním". Luděk 

Jirman Valné hromadě představil 0. ročník Roudnického koštu, dále pak plán činnosti Destinační 

agentury České středohoří a Podřipsko, a návrh připravované spolupráce s MAS Vyhlídky. 

 

 Valná hromada 1. 7. 2013 

Po úvodním slovu starosty města Hoštka ing. Ivo Perny schválila Valná hromada program 

schůze, který obsahoval 3 body. Prvním bodem byl návrh na přijetí nového člena - Klubu cyklistů 

roudnických, který byl přijat. Následovalo představení projektu "Z Kokořína na Říp se slavnými 

rodáky", po němž následovala diskuse k projektu, při které bylo upozorněno na možná rizika 

projektu (Stanoviska státní správy, udržitelnost projektu, cashflow MAS). Valná hromada 

schválila žádost o dotaci tohoto projektu s náklady MAS Podřipsko do výše 1,6 mil. Kč. Na závěr 

Valná  hromada pověřila Výkonnou radu vytvořením směrnice upravující zadávání zakázek, a 

oslovením kandidátů na členství ve Výběrové komisi MAS. 



                                  

 Valná hromada 4. 11. 2013 

Na posledním zasedání Valné hromady v roce 2013 bylo schváleno nové sídlo MAS Podřipsko v 

Očkově ulici čp. 2 v Roudnici nad Labem. Po upozornění na chybně sepsaný článek č. 6 odst. 2, 

který byl nakonec ponechán v původním znění, byla schválena změna stanov Sdružení 

reflektující připomínky členů Valné hromady, a pověřila předsedu registrací zmíněného nového 

znění stanov na Ministerstvu vnitra ČR. Ve znění reflektujícím připomínky členů Valné hromady 

byla schválena směrnice č. 1 upravující podmínky pro zadávání zakázek, a dále směrnice č. 2 

upravující podmínky proplácení cestovních náhrad.  

Valná hromada také schválila počty členů Výkonné rady (7), Výběrové komise (3) a Kontrolní 

komise (3), a jmenovité složení zmíněných orgánů. Výkonná rada bude působit ve složení Luděk 

Jirman (Konec funkčního období 15. 10. 2014), Miroslav Andrt, Jan Broft, Richard Červený, 

Stanislav Hodík, Jaroslava Smetanová a Milan Krejný (Konec funkčního období 4. 11. 2015), 

Výběrová komise ve složení Jakub Vysoký, Pavel Macák a Josef Filip, a Kontrolní komise ve 

složení Luboš Matek, Václav Fousek a Vlasta Škodová. 

Valná hromada dále vyloučila pro hrubé porušení stanov (Neuhrazení členských příspěvků) dva 

členy MAS, kterými byli "Tomáš Handlíř" a "Můj domov, o.s.". Schváleno bylo s úpravami 

navrženými VH také znění Tréninkové výzvy. Valné hromadě byly také představeny finanční 

vztahy mezi žadatelem (MAS) a partnery projektu "Polabskými stezkami za vínem a poznáním" a 

také první výstupy zpracovatele studie. Tyto informace vzala Valná hromada usnesením na 

vědomí. Valná hromada byla také informována o neúspěšné žádosti o dotaci na projekt "Z 

kokořína na Říp se slavnými rodáky" v rámci PRV, následně jí byla představena nová možnost 

financování obdobného projektu z ROP Severozápad. Valná hromada pověřila Jana Brofta a 

Luďka Jirmana předložením hrubé kostry projektu nejpozději 25. listopadu 2013. 

 

3.2 Jednání výkonné rady 

V roce 2013 se výkonná rada MAS Podřipsko sešla 11x, a to v následujících termínech: 

21. 1. 2013 

 Kontrola úkolů z minulého jednání 

 Představení Opatření PRV III. 4.1 na získávání dovedností 

 Projekt spolupráce - příprava na červnovou výzvu 

 Zapojení MAS do organizace nultého ročníku koštu vín v Roudnici nad Labem 

 

4. 2. 2013 

 Kontrola úkolů z minulého jednání 

 Svolání mimořádné Valné hromady na 11. 2. 2013 

 Přijetí nových členů (obec Nové Dvory, Texal, a.s. a ASTUR Straškov, a.s.) 

 Schválení rozpočtu projektu PRV III. 4.1 

 Souhlas s podáním žádostí o dotaci na vinařský fond a projekt PRV III. 4.1 a jejich 



                                  

doporučení ke schválení Valnou hromadou 

 

4. 3. 2013 

 Kontrola úkolů z minulého jednání 

 Přijetí nových členů (INTEGRAZ, spol. s.r.o. pro ŽV Záhorčí) 

 Navýšení příspěvku do NS MAS pro rok 2013 

 Účetní uzávěrka za rok 2012 

  Kontrola hospodaření MAS 

  Vytvoření návrhu výroční zprávy 

  Rozeslání výzvy k úhradě členských příspěvků 

  Účast na Valné hromadě NS MAS 

  Harmonogram projektu spolupráce "Polabskými stezkami za vínem a poznáním" 

 

25. 3. 2013 

  Kontrola úkolů z minulého jednání 

  Zadání úkolů pro pokladnu 

 Vyhlášení výb. řízení na projektového manažera MAS 

 Plnění harmonogramu projektu spolupráce 

 Setkání KS NS MAS 

 

15. 4. 2013 

 "Polabskými stezkami za vínem a poznáním" - plnění harmonogramu, pokračování  

projektu spolupráce 

 Účetní uzávěrka, výroční zpráva, kontrola hospodaření 

 Kontrola úkolů z min. jednání 

 Výběrové řízení na nového zaměstnance 

 

27. 5. 2013 

 "Polabskými stezkami za vínem a poznáním" - plnění harmonogramu 

 "Z Kokořína na Říp se slavnými rodáky" - pokračování projektu spolupráce 

 Přijetí nového člena MAS (obec Kyškovice) 

 Výběrové řízení na nového zaměstnance 

 Setkání KS NS MAS 

 

5. 8. 2013 

 "Polabskými stezkami za vínem a poznáním" - seznámení výkonné rady s průběhem, 

plnění harmonogramu 

 "Z Kokořína na Říp se slavnými rodáky" - Informace o průběhu administrace žádosti 



                                  

 Schválení výdělečné činnosti ing. Janu Broftovi 

 

26. 8. 2013 

 "Polabskými stezkami za vínem a poznáním" - seznámení výkonné rady s průběhem, 

plnění harmonogramu 

 "Z Kokořína na Říp se slavnými rodáky" - Informace o průběhu administrace žádosti 

 Uzavření smlouvy s ing. Janem Broftem na pozici projektového manažera 

 

23. 9. 2013 

 "Polabskými stezkami za vínem a poznáním" - seznámení výkonné rady s průběhem, 

plnění harmonogramu 

 "Z Kokořína na Říp se slavnými rodáky" souhlasí s reakcí pana Jirmana a paní Pánkové 

na tendenční a zavádějící pokládání dotazů Ing. Černouškem.    

 Předložení směrnic na zadávání zakázek a cestovních náhrad 

 Schválení distribuce dotazníku 

 

21. 10. 2013 

 Změna sídla sdružení, stanov, schválení směrnic 

 Odchod člena A-TOM Vražkovští draci z MAS 

 Pověření k sestavení návrhu zkušební výzvy 

 "Polabskými stezkami za vínem a poznáním" - plnění harmonogramu 

 "Z Kokořína na Říp se slavnými rodáky" - odvolání proti zamítnutí žádosti o dotaci 

 Svolání Valné hromady na 4. 11. 2013 

 

9. 12. 2013 

 Volba předsedy a místopředsedy 

 Schválení znění tréninkové výzvy, směrnice č. 3 a znění článků do prvního čísla 

zpravodaje 

 "Polabskými stezkami za vínem a poznáním" - plnění harmonogramu 

 Program obnovy a rozvoje venkova MMR - souhlas s přípravou nabídky MAS na pomoc 

obcím při zpracování žádosti o dotaci na MMR 

 

 

 



                                  

4. Činnost MAS 

4.1 Projekt spolupráce Polabskými stezkami za vínem a poznáním 

Hlavním cílem projektu je odstranění bariéry vytvořené hranicemi krajů a obnovení 

provázanosti území MAS Vyhlídky a MAS Podřipsko. Výstupem projektu bude ucelená studie 

mapující veškeré zajímavosti obou regionů, která navrhne jejich provázání systémem stezek. 

Společným tématem pro oba naše regiony je vinařství. Na území obou MAS se rozléhají jediné 

dvě české vinařské oblasti – litoměřická a mělnická. V rámci projektu bude proto vybudována 

vinařská stezka, která bude alternativou pro turisty projíždějící po tzv. Labské stezce. Tato 

naučná stezka poskytne turistům, kromě krásných pohledů na viniční horu Sovici nebo mělnický 

zámek, informace o historii vinařství, místních vinařích a dalších atraktivitách.  

 

Během roku 2013 (dne 30. 5. 2013) došlo k podpisu smlouvy mezi koordinační MAS Vyhlídky 

o.s. a poskytovatelem dotace SZIF. Před podpisem smlouvy byla schválena smlouva o spolupráci 

mezi MAS Vyhlídky a MAS Podřipsko, ustavena koordinační skupina a jednací řád koordinační 

skupiny. Za MAS Podřipsko jsou MAS Podřipsko Ing. Jan Broft, Ing. Milan Krejný a Luděk Jirman.   

Koordinační pracovní skupina pracuje jako řídící a rozhodující orgán projektu Spolupráce, 

sestavuje a dohlíží na harmonogram postupu realizace projektu až do jeho ukončení, tedy do 

vyúčtování projektu včetně podání ŽoP. 

 

Harmonogram projektu spolupráce byl výkonnou radou MAS schválen 5. 8. 2013. V souladu 

s harmonogramem projektu došlo k výběru zpracovatele prováděcí dokumentace k cestě 

Brzánky – Hoštka. Dále byl proveden audit získaných povolení a souhlasů od stavebních úřadů. 

Ve druhé polovině roku bylo vybráno logo projektu a MAS pořídily roll-up banner. Z důvodu 

vypršení lhůt územních souhlasů na instalaci infotabulí MAS přistoupily k jejich postupnému 

obnovení. Město Hoštka započalo práce na cestě Brzánky – Hoštka. Advokátní kancelář započala 

přípravu smluvního ošetření vztahu MAS a partnerů projektu.   

 

4.2 Získávání dovedností, animace a provádění 

 

Prvořadý záměr projektu je vytvořit kvalitní implementační část Integrované strategie území 

Podřipska 2014 – 2020, podle které, v případě podpory, budou rozdělovány finanční prostředky 

z fondů EU v dalším programovacím období. 

 

V rámci projektu bude uskutečněna jedna tréninková výzva k předkládání žádostí o dotace na 

měkké akce, které bude předcházet školení žadatelů, a bude vybrána a proškolena výběrová 

komise. Neposledním výstupem bude proškolení zaměstnance MAS Podřipsko podpořenou MAS 

Vyhlídky, která již rozděluje finanční prostředky z EAFRD, v rámci tohoto školení bude 

zaměstnanec MAS Podřipsko pravidelně dojíždět na konzultace, bude mu poskytnuto metodické 

poradenství a koučing v rozsahu nezbytném pro dosažení kvalitních výstupů projektu. Dotace je 

stanovena na 500 000,- Kč. 

 



                                  

Během roku 2013 došlo ke schválení směrnice pro zadávání zakázek, směrnice na proplácení 

cestovních náhrad. Připraven byl jednací řád výběrové komise, který výkonná rada doporučila 

valné hromadě ke schválení. Dále byl vytvořen text tréninkové výzvy a byly připraveny články 

včetně textu dotazníku do první čísla zpravodaje.  

 

4.3 Z Kokořína na Říp se slavnými rodáky 

 

Hlavním cílem projektu je propojení Kokořínska a Podřipska sítí stezek a zvýšení atraktivnosti 

obou regionů z pohledu cestovního ruchu. Cíle bude dosaženo vytvořením nové naučné stezky, 

doznačením stávajících neoznačených tras KČT a vytvořením sítě míst informujících turisty o 

zajímavostech našich regionů prostřednictvím QR kódů. Přidanou hodnotou projektu je zapojení 

žáků základních a středních škol do tvorby textů informujících turisty o atraktivitách obou 

regionů. Dojde tak k ozvláštnění výuky jejich aktivním zapojením do projektu a zároveň bude 

budován jejich vztah k regionu, dojde k upevnění lokální identity a uplatňování principů metody 

LEADER. Celý projekt bude propagován prostřednictvím společných vícejazyčných 

internetových stránek. 

Projekt byl vyřazen z dalšího hodnocení z následujícího důvodu: Administrace projektu byla 

ukončena z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti Efektivita výdajů a Udržitelnost. Projekt je 

nesourodý, některé výstupy nejsou potřebné, logicky na sebe nenavazují, z projektu nevyplývá 

ošetření autorských práv v době udržitelnosti, jednotlivé výstupy projektu jsou předražené 

(např. obnova sadu nesouvisí s projektem), za půl milionu je vyvíjena hra, která nebude ve 

vlastnictví MAS, aktualizace androidu nebude zajištěna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

5. Finance 

5.1 Příjmy/výdaje 

Příjmy Výdaje 
Příjmy Částka (Kč) Výdaje Částka 

(Kč) 
Stav účtu 134 735 Mzdy (administrativa) 176 216 
Členské příspěvky 207 076 Členské poplatky (NS MAS, CRRV) 8 000 
Poradenství 10 000 Zpravodaj 0 
  Účetní služby 0 
  Ostatní 24 364 
Celkem 351 811 Celkem 208 580 
Stav účtu k 31. 12. 2013: 143 231 Kč 
 

 

5.2 Výnosy/náklady 

Výnosy  Náklady 
Příjmy Částka (Kč) Výdaje Částka (Kč) 
Členské příspěvky  187.000 Členské příspěvky                      8.000 
  Mzdy              156.000 
  Odvody 43.000 
  Služby 19.000 
  Ostatní jiné náklady 1.000 
  Spotřeba materiálu 2.000 
Celkem 187.000 Celkem 229.000 

Hospodářský výsledek: -42.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

6. Závěr 

Tato výroční zpráva shrnuje v hlavních bodech fungování MAS Podřipsko za celý rok 

2013. Po roce 2012, kdy došlo k nárůstu počtu členů o dvojnásobek, se v roce 2013 

členská základna stabilizovala. K 31. 12. 2013 má MAS 45 členů.  

 

Od dubna do června vyvíjela MAS činnost především při přípravě projektu spolupráce se 

sousední MAS Vyhlídky o.s. s názvem Z Kokořína na Říp se slavnými rodáky. Tomuto 

projektu byla ze strany poskytovatele dotace ukončena administrace projektu z důvodů, 

se kterými se výkonná rada neztotožnila, proto bylo proti rozhodnutí hodnotitelské 

komise podáno odvolání. Bohužel na Ministerstvu Zemědělství neexistuje orgán, který 

by mohl rozhodnutí hodnotitelské komise po věcné stránce posoudit. Přezkumná 

komise při Ministerstvu zemědělství tak přezkoumala rozhodnutí hodnotitelské komise 

pouze z procesního hlediska a neshledala žádné pochybení.    

 

Od září 2013 je intenzivně realizován projekt Získávání dovedností, animace a 

provádění. Během projektu došlo k vytvoření několika směrnic, k přípravě zpravodaje, 

dotazníkového šetření a přípravy tréninkové výzvy.  

 

Rok 2013 byl v otázce financí uzavřen s hospodářským výsledkem -42.000 Kč, přičemž 

celkové výnosy za tento rok činily 187.000,- Kč a celkové náklady 229.000,- Kč. 

 

 

 

 

 

 


