Zápis z jednání
Zápis – schůze k přípravě MAS 29. 1. 2013, 9 – 12:30 hodin
Přítomni: Jiří Mejzlík (SDH Střítež), Václav Nekvasil (starosta Trhového Štěpánova), Antonín Novák (starosta Obce Vracovice), Růžena
Kučerová (starostka Městyse Louňovice pod Blaníkem), Zuzana Klímová Vaňková, Eva Vrzalová (manažerka Mikroregionu Český Smaragd),
Luděk Jeništa (starosta Města Vlašimi, předseda Mikroregionu Podblanicko), Eva Lupačová (investiční odbor Města Vlašimi), Renata
Vondráková (Podblanickem o.s.), Eliška Švejdová (manažerka Mikroregionu Blaník), Jiří Bělský (předseda Mikroregionu Želivka), Jaroslav
Švejda (manažer Mikroregionu Želivka), Katka Červenková (ČSOP Vlašim), Pavel Pešout (ČSOP Vlašim), Miloš Zapletal (Farma Blaník s.r.o.),
Alice Švacová (Licoměrsko s.r.o.), František Vilímovský (Letecký klub Vlašim o.s.), Jiří Pospíšil (TJ SOKOL Louňovice pod Blaníkem), Jiří Málek
(Obec Miřetice), Ivana Křížová (Správa CHKO Blaník), Lenka Broukalová (SEEV Pavučina), Václav Broukal (Křesťanská služba dětem), Pavel
Duda (místostarosta Obce Pravonín, soukromý zemědělec), Jiří Jelínek (starosta Obce Načeradec), Josef Korn (SDH Trhový Štepánov),
Stanislav Kužel (Spolkový dům Trhový Štepánov), Martin Kapek (fotbal, hasiči Hulice), Radek Vondrák (Fotoklub CoverArt Vlašim), Karel Růžek
(starosta Obce Kuňovice), Jana Lhotská (starostka SDH Střítež), Bohumil Bušek (starosta Obce Studený), František Zelenka (starosta Obce
Křivsoudov), Bohumil Červ (starosta Obce Strojetice), Jana Lapáčková (starostka Obce Pravonín), Jaroslava Trochtová (RC Světýlka o.s.),
Miroslav Matuška (starosta Obce Kondrac), Lenka Šandová (spolky Kondrac – Farní Muzeum)
Omluveni: Eva Hájková (Spolkový dům), Anna Čarková (MAS Kyjovské Slovácko), Eva Houdková (Atelier EH Vlašim), Pavla Kovalska
(Vlašimská astronomická společnost)

Program
 Shrnutí dosavadního vývoje
 Představení účastníků navzájem
 Název MAS
 Právní forma MAS
 Ustavující skupina – statutární zástupci
 Témata pro regionální setkání
Shrnutí nejdůležitějších bodů
Přílohu č. 1 tvoří přepis záznamu jednání z flipchartových papírů.
Přílohu č. 2 tvoří přepis prioritních témat.
Přílohu č. 3 tvoří přepis očekávání a dalších dat z dotazníků
Setkání bylo zahájeno shrnutím dosavadního vývoje (přednáška k LEADER dne 4. 10. 2012, 10. 10. 2012 – setkání se starosty Chopos, 12.10. 2012 – prohlášení 4 mikroregionů, 16.10. 2012 – schůzka pracovní skupiny, 2. 11. 2012 – schůzka s Posázavím,
13. 11. 2012 – schůzka pracovní skupiny a poté s Posázavím o.p.s., 18.12.2012 - první setkání nové MAS, 22.1.2013 – přednáška
LEADER ve Spolkovém domě, Vlašim).
Představení účastníků.
Výběr názvu MAS. Každý účastník vybral jeden z navržených názvů MAS. Po diskuzi bylo rozhodnuto o názvu „MAS Blaník o.s.“
Dalším bodem jednání byla právní forma MAS, tedy volba mezi občanským sdružením a obecně prospěšnou společností (viz
přepis flipchartu v příloze). Po zvážení kladů a záporů obou forem a s přihlédnutím k pravděpodobnému budoucímu vývoji i ke
změně občanského zákoníku s účinností od 1.1.2014 byla zvolena forma občanského sdružení. Pro tuto formu mluvila zejména
menší složitost založení a snadnější možnost provádění změn i po založení. Také snadnější přibírání nebo naopak „odpadávání“
členů. Při nově vznikající MAS se jeví méně rigidní forma jako výhodnější, zejména pro počáteční fázi. Ve druhé polovině roku
bude zřejmě nutné znovu prodiskutovat právní formu s možností změny na o.p.s. nebo jinou právní formu dle nového zákona.

Byl ustaven přípravný výbor na vypracování stanov občanského sdružení ve složení: Eva Vrzalová, Eliška Švejdová,
Jaroslav Švejda, Renata Vondráková, Zuzana Klímová Vaňková. Návrh stanov bude e-mailem rozeslán k připomínkám.
V poslední hodině setkání byla interaktivní metodou prioritní témata pro regionální setkání. Seznam všech témat i jejich
umístění dle priorit účastníků viz níže příloha 2.
Setkání bylo ukončeno ve 12:15 hodin.
Další setkání 5. 3. 2013 – 9 – 12 – Fara v Kondraci
Informační přednáška pro nové zájemce – 25. 2. 2013 od 19 hodin Spolkový dům Vlašim.
Zapsaly: Z. Klímová Vaňková a R. Vondráková

Příloha č. 1 – Přepis záznamu z jednání dle flipchartových papírů.
Diskuze k právní formě MAS:
Občanské sdružení – dle nové právní úpravy se o.s. změní na „spolek“ („lepší než o.s.“)
 Je nutné vypracovat stanovy a jednací řád
 Nadpoloviční většina rozhoduje
 Je nutné vydávat výroční zprávu
 Nově (dle standardů MAS) je povinný i audit
 Předseda - profesionál?
 Snazší přijímaní nových členů i provádění změn (než o.p.s.)
 Změny po 1.1.2014:
o Pokud změna na spolek, zůstává stejné IČO
o Pokud změna na ústav (obdoba dnešní o.p.s.) – nutné nové IČO
 Členové = nejvyšší orgán; problematický může být poměr hlasů, kdy obec má jeden hlas, stejně jako občan
 Při shromáždění dalších členů – snadno přidat nové osoby
 Finance na předsedu: ?
 Později možná transformace na o.p.s. nebo ústav
Obecně prospěšná společnost
 Možné založit jen do konce roku 2013 (kvůli změně zákona), poté budou o.p.s. fungovat dle starého zákona, při
změnách nutné transformovat na ústav; V případě založení po 1.1.2014 – možné založit ústav, nikoli o.p.s.
 Ředitel nese odpovědnost
 Dle ČSOP – o.p.s. vhodnější než o.s. – průhlednost, odpovědnost
 Povinný audit a výroční zpráva
 Náročné svolávání členů
 Nevýhoda: velké množství orgánů, rozdíl mezi členy a partnery (na základě partnerské smlouvy), partner
nemluví do o.p.s., všichni zakládající členové musí souhlasit s novým členem
 Z hlediska sdružování složité, nejsou momentálně peníze na ředitele

Příloha č. 2 – Témata řazená dle priorit:
téma
Podpora rozvoje investic v cestovním ruchu
Investice do zázemí pro služby volného času na venkově
Drobná infrastruktura v obcích
Podpora rozvoje alternativního vzdělávání v regionu –
osvětová činnost, konkrétní aktivity –volnočasové,

Umístění
1-2
1-2
3
4

vzdělávací; jesle, školka, škola, kroužky, kurzy, přednášky
Investice do turistického značení
5
Podpora vzniku protierozních opatření
6
Podpora uvádění regionálních výrobků na trh
7
Projekty spolupráce – nové technologie – zemědělství,
8
lesnictví, potravinářství
Podpora certifikace regionálního značení výrobků
9 -10
Propagační činnost v místním kontextu – rozvoj krátkých
9 -10
dodavatelských řetězců a místních trhů
Investice do diverzifikace zemědělské výroby
11 – 13
Podpora zakládání zemědělských podniků
11 – 13
Mezinárodní spolupráce
11 – 13
Podpora k vytvoření logistických platforem pro krátké
14 – 16
dodavatelské řetězce a místní trhy
Investice v obnovitelných zdrojích energie
14 – 16
Investice do lesnictví
14 – 16
Výroba udržitelné biomasy
17 – 18
Spolupráce mezi subjekty pro sdílení zařízení, zdrojů a
17 - 18
pracovních procesů 2x
Poznámka: Určování priorit pobíhalo současně ve dvou skupinách; výše uvedené pořadí témat bylo určeno jako
průměr umístění tématu v obou skupinách. Účastníci měli možnost přidávat svá vlastní témata. Tato nově přidaná
témata byla hodnocena vždy jen v jedné skupině. Pořadí přidaných témat od nejvyšší priority k nejnižší.
Umístění 1 - 4:
 Podpora volnočasových aktivit (nejen) mládeže
 Podpora sportovních zařízení
 Podpora obnovy komunikací
 Podpora spolkové činnosti
5 - 6:
 Podpora investic do zachování kulturních památek
 Kanalizace
7 – 8:
 Mateřské školy – podpora investic
 Koordinace aktivit (akcí)
Příloha č. 3
Očekávání od dnešního setkání
Seznámení se s plány nově vznikající MAS
Informace ohledně fungování MAS
Možnost zapojení NO
Možnosti vzniku sektoru práce s mládeží potažmo školství
Zjištění struktury (profesní) zájemců o MAS
Uvedení do obrazu – co může a musí strategie MAS obsahovat, jak se můžeme podílet na vytváření
strategie a rozvoji regionu – konkrétně zachování a rozvoj letiště Vlašim

Zorientování se v situaci kolem vznikající MAS
Posun ve vývoji vzniku MAS
Záměry, směřování nové MAS
Seznámení s dalšími členy
Založení MAS kolem ORP Vlašim
Dohodu dle programu
Informace o nové MAS
Seznámit se s projektem
Aktivně se zúčastnit dění
Vyřešení formy MAS
Název MAS
Založení nové MAS
Typ organizace
Cíle organizace
Návrhy na vedení MAS
Splnění programu: statut, název
„konečné“ vytvoření skupiny, která bude už moci na něčem pracovat, bude funkční
Shodu v názorech vznikající skupiny
Od kdy začne fungovat
O.K.
Založení MAS
Navazující informace na předešlá setkání
Strategie MAS pro rozvoj regionu

Očekávání od nově vznikající MAS
Lepší kooperace než s Posázavím o.p.s.
Zahrnutí sektoru školství a možnosti jeho podpory/ potažmo práce s mládeží do celkové strategie
MAS
Možnosti propagace našeho sdružení v rámci sdružených členů (obcí / mikroregionů MAS (osvěta,
vzdělávání)

Finanční podpora zájmů naší organizace
Zahrnout letiště Vlašim do strategie rozvoje regionu jako důležitou součást rozvoje dopravní
infrastruktury. Integrovaného záchranného systému a základnu volnočasových aktivit mládeže,
případně turistic. ruchu
Zmapování možností osobního i profesního zapojení se do rozvoje regionu
Možnost zapojení se do aktivit souvisejících s rozvojem regionu
Dozvím se něco o strategii 2014-2020
Zjednodušení a lépe dostupné informace o možnosti čerpání dotací, větší možnost čerpání dotací
Více fin. Prostředků do regionu
Zlepšit sportovní zázemí v regionu
Možnosti získání dotací do obce a pro neziskovky
Lepší přístup k dotačním titulům v progr. Období 2014-2020
Větší přehled
Spolupráce aktivních lidí a organizací v regionu, strategické plánování rozvoje regionu, administraci
Leaderu
Lepší akceschopnost a informovanost
Velikou podporu v získání dotace na kanalizaci v obci Strojetice, na kterou už mám projekt i
stavební povolení
Víc fin prostředků na rozvoj mikroregionu
O.K.
Hlubší spolupráci, úsporu financí v rámci mikroregionu
Průhlednost, podpora, poradenství, dotace

Pokud jste (vy osobně nebo organizace, kterou zastupujete) dnes na jednání nově vznikající MAS poprvé, jak jste
se o něm dozvěděl/a?
Článek v tisku – uveďte název periodika, prosím
Osobní pozvání od







Renata Vondráková 4x
Renata Vondráková, Z. Klímová
Kateřina Červenková 3x
Švejda 4x
švejdová

Jiné – uveďte, prosím:




Vývěska v MŠ Vorlina
Info ze Spolkového domu

Shrnutí:
Očekávání od dnešního setkání

 Získat informace o nově vznikající MAS, plány
 Zjistit posun od minule
 Splnění programu, tzn. název a právní formu MAS
 Aktivní zapojení se
Očekávání od nově vznikající MAS
 Dotace / finance
o Pomoc s čerpáním
o Informace
o Úspora
o Více do regionu
o Získat na
 Kanalizace v obci
 Neziskovky v obci
 Konkrétní organizaci
 Sportovní zařízení
 Možnost zapojení se (osobní i profesní)
 Informovanost, přehled
 Spolupráce v regionu
 Lepší kooperace než s Posázavím o.p.s.

