
 

 

Zápis Členské schůze MAS Blaník, z. s. 

12.9. 2017, 17:00 Spolkový dům Vlašim 

Přítomni:  

Za soukromý sektor přítomno 14 členů, za veřejný sektor přítomno 13 členů z 53 členů. Poměr sektorů v procentech: 56 % soukromý 

sektor; 44% veřejný sektor. 

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 27 z 53 členů. 

Soukromý sektor: 

Petr Jíša, Stanislav Kužel, Pavel Procházka, Renata Vondráková (OSVČ), Montessori Vlašim, z. s. (Kateřina Rybníčková, 

předsedkyně), Radek Vondrák (zplnomocněna k zastupování Renata Vondráková), Milan Hájek (zplnomocněna k zastupování 

František Nebřenský), Miroslav Lalouček (zplnomocněna k zastupování Daniela Laloučková), Farní Charita Vlašim (Daniela 

Laloučková, ředitelka), Podblanickem, z.s. (Renata Vondráková, předsedkyně), Římskokatolická farnost Vlašim (Kateřina 

Rybníčková, delegovaný zástupce), SDH Trhový Štěpánov (zplnomocněna k zastupování Jan Balšánek), TJ Sokol Čechtice (František 

Nebřenský, delegovaný zástupce), Iva Kmošková (zplnomocněna k zastupování Renata Vondráková). 

Veřejný sektor: 

Obec Kamberk (zplnomocněna k zastupování Růžena Kučerová), Městys Louňovice pod Blaníkem (Růžena Kučerová, starostka), 

Obec Kondrac (Miroslav Matuška, starosta), Město Trhový Štěpánov (zplnomocněna k zastupování Jan Balšánek), Mikroregion 

Podblanicko (Karel Kroupa, delegovaný zástupce), Mikroregion Český smaragd (Jan Balšánek, delegovaný zástupce), KD Blaník (Jitka 

Fialová, delegovaný zástupce), Město Vlašim (zplnomocněna k zastupování Karel Kroupa), Blaník-svazek obcí (Eliška Švejdová, 

manažerka), ZŠ Čechtice (Lenka Proschková, ředitelka), Městys Načeradec (Petra Bartoníčková, starostka), Obec Pravonín (Jana 

Lapáčková, starostka) Mikroregion Želivka (Jaroslav Švejda, delegovaný zástupce). 

Realizační tým MAS Blaník:  

Lucie Jeřábková (zapisovatelka); Ing. Martina Vnoučková, Mgr. Anna Dufková. 

Shrnutí hlavních bodů, program: 

➢ Představení a schválení programu schůze 

➢ Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 

➢ Informace k chodu Kanceláře MAS 

➢ Projednání smlouvy o výkonu funkce předsedy spolku 

➢ Projednání aktuálního plánu výzev MAS 

➢ Projednání aktuální verze interních předpisů, hodnotících kritérií výběru projektů 

➢ Projednání finančních otázek spolku 

➢ Projednání stavu členské základny – platby příspěvků, příspěvkový řád 

➢ Informace k realizaci dotace SC 01 – projekty do území 

➢ Informace k realizaci dotace SC 02 – provoz MAS 



 

 

➢ Informace k dalším aktivitám (KS MAS, MAP, atp.) 

➢ Další, diskuse, navrhněte 

 

1) Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů, volební komise 

Předsedající Renata Vondráková přivítala členy. 

Určení skrutátorů:  

1) Růžena Kučerová 

2) Miroslav Matuška 

Proběhla kontrolní hlasování. Dle mandátové tabulky bylo přítomno 27 členů, za soukromý sektor je přítomno 

14 členů, za veřejný sektor přítomno 13 členů. 

Kontrola hlasování proběhla v pořádku. 

Prohlášení o usnášeníschopnosti 

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 27 členů (z 53 členů), kdy veřejný sektor nepředstavuje více než 

49%. Aktuálně je z veřejného sektoru přítomno 12 členů a 15 členů ze soukromého sektoru. Poměr sektorů 

v procentech: 56% soukromý sektor; 44% veřejný sektor. 

Volba zapisovatele a ověřovatelů 

Jako zapisovatelka navržena Lucie Jeřábková. 

Hlasování o zapisovatelce: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Navržení ověřovatelé: 

Ověřovatel č. 1: Kateřina Rybníčková 

Hlasování o ověřovali č. 1: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Ověřovatel č. 2: Daniela Laloučková 

Hlasování o ověřovali č. 2: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování: Členská schůze schvaluje navržený program: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

2) Informace k chodu Kanceláře MAS 

R. Vondráková informuje o novém zaměstnanci Nikole Podroužkové, která nastupuje na pozici Expert ESF. N. 

Podroužková pracuje na dohodu – má ještě další současné zaměstnání, později bude zaměstnána na pracovní 

poměr.  



 

 

R. Vondráková informuje o aktuálním finanční zůstatku na účtu MAS Blaník, z.s. ve výši 211 tis. Kč. Členské 

příspěvky přišly dle příspěvkového řádu, obce přislíbili částky dát na neinvestiční dotaci. Informace o 

pravidelných konzultačních hodinách kanceláře: úterý, čtvrtek 8:00 – 12:00. 

Členská schůze bere na vědomí a nemá připomínky k informacím o chodu kanceláře. 

 

3) Projednání smlouvy o výkonu funkce předsedy spolku 

Smlouva platná od 13.9.2017. Pro sepsání smlouvy bylo využito služeb právníka. Dle rozpočtu bylo nastaveno 

200 Kč/hodina za činnosti související s dotací. Dále s právníkem budou řešeny smlouvy o výkonu funkce 

Výboru, MKV a Výběrové komise. Zejména je třeba konzultovat možnost výplaty odměny za funkci pro osoby 

zastupující právnické osoby.  

Hlasování: Členská schůze souhlasí se smlouvou o výkonu funkce předsedy a pověřuje R. Vondrákovou 

podpisem. Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

4) Projednání finančních otázek spolku 

Aktualizace rozpočtu – byla provedena změna žádosti na základě dohody předchozí členské schůze, kdy 

vznikla úspora. IT služby a Expertní služby jsou po aktualizaci pravidel SC 02 uznatelné. Tyto položky byly 

doplněny. 

R. Vondráková informovala o obvolání obcí. Řada obcí nepodpořila MAS Blaník v navrhované výši. Mikroregion 

Český smaragd přislíbil příspěvek pro MAS Blaník. A tedy je třeba projednat změnu Příspěvkové řádu a pokynu 

předsedy. 

SDH Hulice – ukončili členství k 31.8.2017 a ostatní neplatící členové (SK Blaník Načeradec, Karel Havlíček, Ing. 

arch. Josef Buršík) budou pravděpodobně vyloučeni v únoru pro neplacení členských příspěvků. Nepodali 

žádost o ukončení členství, ale platit příspěvek nechtějí. 

Členská schůze bere na vědomí ukončení členství k 31.8.2017 SDH Hulice. 

V současnosti celkem 53 členů, z toho 19 veřejný sektor a 34 soukromý sektor. P. Krejčová se dotázala, zda 

nepřevyšují obce. R. Vondráková informovala, že i po pravděpodobném vyloučení členů v únoru  bude počet 

v pořádku. 

R. Vondráková tedy přednáší návrh na změnu příspěvkového řádu. Navrhuje se změna čl. č. III - splatnost 

mimořádného členského příspěvku určuje členská schůze. 

Hlasování  Členská schůze souhlasí se změnou příspěvkového řádu v bodě č. III: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování o pokynu předsedy k mimořádnému příspěvku: Členská schůze souhlasí s pokynem č. 2 pro 

stanovení mimořádného příspěvku (doplnění příspěvku Mikroregionu Český Smaragd): Hlasování o 

rozpočtu: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 



 

 

 

5) Projednání aktuální verze interních předpisů, hodnotících kritérií výběru projektů 

R. Vondráková podala informace o interních postupech. Interní postupy IROP kontroluje a schvaluje Řídící 

orgán.  

V IROP shodně obodované projekty rozhodne los.  

Hlasování Členská schůze schvaluje Interní předpisy pro IROP dle přílohy č. SEM VLOŽIT ČÍSLO PŘÍLOHY A 

SCHVÁLENÍ ip PŘILOŽIT K ZÁPISU: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

HlasováníČlenská schůze schvaluje Interní předpisy pro PRV dle přílohy č. SEM TAKTÉŽ: Pro: 27, Proti: 0, 

Zdržel se: 0 

R. Vondráková informovala, že OP ZAM nemá interní předpisy, ale má různá pravidla už v pokynech z MPSV a 

zejména se OP ZAM řídí pravidly spolku (stanovy, jednací řády, atp.). 

6) Projednání aktuálního plánu výzev MAS, hodnotících kritérií a výší alokace pro výzvy 

IROP 

Fiche II. 6 Školství a vzdělávání 

R. Vondráková informovala o možnostech výzvy, co z ní lze uplatnit (do projektu lze zahrnout investiční výdaje 

na vybavení školek, škol, družin, odborných učeben, volnočasové aktivity). Zázemí vždy bezbariérové (výtahy 

atp.). V současnosti jsou již některé projekty v území schválené - ZŠ Vorlina Vlašim, ZŠ Čechtice. Čeká se na 

výsledek u ZŠ Louňovice pod Blaníkem, ZŠ Trhový Štěpánov, ZŠ Dolní Kralovice a ZŠ Sídliště Vlašim (předpoklad 

schválení). Dále se plánuje výstavba (rozpracován projekt) jedné nové třídy v mateřské školce K Vodárně ve 

Vlašimi. V případě zůstatku financí a schválení výše uvedených projektů škol, lze připravovat i menší projekty 

na cca 1,5 mil. (např. vybavení odborných učeben). P. Proschková se dotázala, zda by bylo možné v rámci 

projektu žádat i na venkovní učebnu. R. Vondráková odpověděla, že třeba záměry posuzovat individuálně, ale 

pravděpodobně ano. V plánu je vypsání celé alokace 15 mil. Na Výboru byla navržena alokace 3 mil. na 

projekt. Dále proběhla diskuse k výši alokace a byla navržena alokace maximální 4 mil. Kč/ projekt.  

Hlasování o minimální výši alokace na projekt 500 tis.: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování o maximální výši alokace na projekt 4 mil. : Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1 

Dále R. Vondráková pročetla jednotlivá hodnotící preferenční kritéria (viz. příloha 2), která byla zaslána 

v podkladech všem členům Členské schůze. Po projednání členskou schůzí budou hodnotící kritéria viz. příloha 

zaslána ŘO na konzultaci, schválení. 

  

Hlasování Členská schůze schvaluje výše uvedená kritéria pro výzvu: Školství a vzdělávání : Pro: 27, Proti: 0, 

Zdržel se: 0 

Fiche II. 1 Bezpečně do ŠKOLY nebo na HŘBITOV 



 

 

V plánu projekty převážně na bezpečné přechody pro chodce u škol a hřbitovů.  

Z jednání výboru vzešel návrh na vypsání celé alokace ve výši 4 677 000 na cca 3 projekty. 

Hlasování o minimální výši alokace na projekt 500 tis.: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování o maximální výši alokace na projekt 1 530 000 Kč : Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Dále R. Vondráková pročetla jednotlivá hodnotící preferenční kritéria (viz. příloha) této výzvy, která byla také 

zaslána v podkladech všem členům Členské schůze.  

Hlasování Členská schůze schvaluje hodnotící kritéria pro výzvu Bezpečně do ŠKOLY nebo na HŘBITOV: Pro: 

27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Fiche II. 4 Sociální bydlení 

R. Vondráková informovala, že zatím o tuto výzvu projevila zájem Diakonie Vlašim v návaznosti na azylový 

dům, kdy by realizovala sociální bydlení - ukázkový byt (s indikátorem - 1 lůžko). Nabízí se tedy možnost 

plánovat i více projektů v regionu pro ožnost vytvoření dalšího sociálního bydlení (sociálních bytů) Návrh dle 

Výboru je vypsání celé alokace ve výši 2 170 000 na 4 bytové jednotky  

Hlasování o minimální výši alokace na projekt 542 tis.: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování o maximální výši alokace na projekt 2 170 000 Kč : Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Dále R. Vondráková pročetla jednotlivá hodnotící preferenční kritéria (viz. příloha), která byla zaslána 

v podkladech všem členům Členské schůze.  

ESF (OPZ) 

R. Vondráková informovala o možnostech výzvy, co z ní lze uplatnit (do projektu lze zahrnout také např. 

dovážení dětí na kroužky, hlídání dětí, založení volnočasových center atp.). Mohou žádat obce i neziskové 

organizace. Hodnotí se především kvalita projektu. Předpokládaný termín vypsání výzvy v říjnu 2017.  

Fiche III. 1 Hlídání dětí pracujícím rodičům (vypsání 1 výzvy v říjnu 2017) 

Je možné dále pokračovat ve výzvě (dětské skupiny), s tím souvisí úprava projektu. R. Vondráková vysvětlila 

milnou informaci, že nepůjde nadále ve výzvě pokračovat, stávající dětské skupiny budou moci žádat o dotaci 

pro pokračování projektu napřímo přes MPSV a řeší se i změna v rámci výzev MAS, aby to šlo. Aby nemusela 

být hrazena pouze inovovaná místa (tj. nově zřízená). 

Hlasování Členská schůze souhlasí s vypsáním výzvy na Hlídání dětí s alokací 6 mil. Kč (celková alokace pro 

tuto fiši) Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování o minimální výši dotace  na projekt 400 tis.: Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1 



 

 

Hlasování o maximální výši dotace na projekt 2 mil. Kč : Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 0 

R. Vondráková vyzvala paní Kateřinu Rybníčkovou (předsedkyně Spolku Montessori Vlašim), aby popsala 

situaciohledně situace hlídání dětí ve Vlašimi a okolí. P. Rybníčková sdělila, že je velký zájem rodičů dětí 

mladších 3 let, kteří nemohou platit komerční školky.  

PRV 

K tomuto programu nedostali členové informace předem. Na místě je M. Vnoučková seznámila s informacemi 

k PRV ústně. A k hodnotícím kritériím  (příloha 3.) bude muset být svolána členská schůze v listoapdu, kdy tato 

budou již vykomunikována s MZe. M. Vnoučková přenesla návrhy fiší. Plánované vypsání 1. výzvy je na 

prosinec 2017. 

Členská schůze bere na vědomí nastavená kritéria a body v rámci PRV. 

R. Vondráková představila projekt Výměnu studentů 13+ Česko – Finsko, zapojeny jsou školy ZŠ Zdislavice, ZŠ 

Vorlina, ZŠ Čechtice a navrhla účetně zajistit v MAS Blaník jako samostatně zaúčtovaná akce, není spoluúčast, 

příprava a administrativní zajištění bude z MAP ORP Vlašim, samotnou výměnu si budou řídit školy.  

Hlasování: Členská schůze souhlasí s přípravou projektu do dotačního programu ERASMUS + na výměnu 

mládeže, kdy žadatelem bude MAS Blaník. Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

R. Vondráková vyzývá J. Fialovou o podání informaci o animaci škol. J. Fialová sdělila, že její pomoci využilo 7 

škol, od září 2017 jsou všechny v realizaci. MAS Blaník poskytuje pomoc školám bezplatně (zajišťuje J. Fialová). 

Další nárůst konzultací předpokládá v listopadu, prosinci s přípravou Monitorovací zprávy. 

Přehled škol animovaných MAS Blaník v rámci OP VVV viz příloha č. a vložit sem přílohu 

Přehled animace škol MŠ a ZŠ  
 

  Název školy Průběh animace 

ZŠ Vorlina Vlašim Animace neprobíhá. Mají poradce. 

ZŠ Sídliště Vlašim Animace neprobíhá. Mají poradce. 

ZŠ Trhový Štěpánov Animace neprobíhá.  

ZŠ Čechtice 
Animace neprobíhá. Projekt si zpracovávají sami. Účast na 
seminářích. 

ZŠ a MŠ Načeradec Animace probíhá. 1. ZoR prosinec. 

ZŠ a MŠ Zdislavice Animace neprobíhá. Mají poradce. 

ZŠ a MŠ Dolní Kralovice Animace probíhá. 1. ZoR prosinec. 

ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem Animace neprobíhá. Mají poradce. 

MŠ Vorlina Vlašim Animace probíhá. 1. ZoR prosinec. 

MŠ Velíšská Vlašim Animace neprobíhá. Mají poradce. 

MŠ Domašín Animace neprobíhá. Mají poradce. 

MŠ Kolonka Vlašim Animace neprobíhá. Mají poradce. 

MŠ K Vodárně Vlašim Animace probíhá. 1. ZoR leden. 

MŠ Trhový Štěpánov Animace probíhá. 1. ZoR duben. 

MŠ Křivsoudov 
Animace neprobíhá. Pomoc ze strany ZŠ Čechtice. Účast na 
seminářích. 

MŠ Čechtice Animace neprobíhá. Mají poradce. 



 

 

MŠ Pravonín Animace probíhá. 1. ZoR leden. 

MŠ Hulice Animace probíhá. 1. ZoR březen. 

 

7) Informace k dalším aktivitám (KS MAS, MAP, atp.) 

R. Vondráková informovala o úkolech Středočeského kraje a KS MAS, popsala dotazník, který MASky mají vyplnit 

za jednotlivé obce. Úkol je časově náročný a neodpovídá finančnímu ohodnocení cca 40 tis. MAS Blaník 

nechce vyplňovat podobnou věc od stolu za obce. R. Vondráková informovala, že dotazník rozešleme 

s prosbou k vyplnění starostům a starostkám regionu, aby nedošlo k neochotě z naší strany vůči 

Středočeskému kraji, ale od dotace MAS Blaník odstoupila –  

Členská schůze bere na vědomí neúčast MAS Blaník v dotazníkovém šetření organizovaném KS MAS. 

R. Vondráková podala informace k Místnímu akčnímu plánu. MAP končí v červnu 2018, nově došlo ke spojení 

MAP II + Implementace – šlo by využít na financování sdíleného psychologa, fyzioterapeuta na školách.   

S ohledem na nutné doložení obratu pro účast v MAP je nemožné, aby žádala o pokračování MAP MAS Blaník 

a tedy realizace MAP zůstane na Městě Vlašimi. 

Další schůze plánována na polovinu listopadu. 

R. Vondráková poděkovala přítomným za účast a rozloučila se. 

 

Zapsala: Lucie Jeřábková 

Ověřila 1: Mgr. Kateřina Rybníčková 

Ověřila 2: Mgr. Daniela Laloučková 



 

 

Příloha 1. Aktivity MAS Blaník v roce 2017 – termínový přehled 

9. 1. 2017 – Výbor MAS Blaník – Spolkový dům, Vlašim>>>24. 1. 2017 – Členská schůze MAS Blaník – Spolkový dům, 

Vlašim - 5. 2. Podána žádost o dotaci na SC 02>>>3. 4. 2017 - Výbor MAS Blaník  - Spolkový dům, Vlašim>>>18. 4. 2017 - 

Členská schůze - Spolkový dům, Vlašim>>> 19. 6. 2017 - Výbor MAS Blaník - Spolkový dům, Vlašim>>>4.9.2017-Výbor 

MAS Blaník – Spolkový dům, Vlašim>>> 12.9.2017 – Členská schůze – Spolkový dům, Vlašim 

Příloha 2. Hodnotící kritéria věcného hodnocení Fiche II. 6 Školství a vzdělávání 

Hodnotící kritéria základní školy 

Název kritéria Číslo 

kritéria 

Popis kritéria Způsob hodnocení Hlavní zdroj 

informací 

Projekt řeší využití 

výstupů 

v kalendářním roce 

VH_ZŠ_ Kritérium hodnotí využití 

výstupů v kalendářním roce.  

10 bodů - Výstupy projektu jsou využité 

více než 10 měsíců v roce (Rozsah 

využití během doby, kdy neprobíhá 

školní výuka, bude nastaven s frekvencí 

min. 2 x měsíčně alespoň jedné 

vybudované učebny). 

5 bodů - Výstupy projektu jsou využité 

10 měsíců v roce.  

0 bodů - Výstupy projektu jsou využité 

méně než 10 měsíců v roce. 

Studie 

proveditelnosti 

Výstupy z projektu 

budou sloužit 

mimoškolním 

zájmovým aktivitám 

 Kritérium hodnotí, zda 

výstupy projektu budou 

sloužit také k mimoškolním 

zájmovým aktivitám dětí a 

mládeže. Rozsah tohoto 

využití bude nastaven s 

frekvencí min. 1 x týdně 

během školního roku, a to 

využitím jedné vybudované 

učebny ze všech výstupů 

projektu. Mimoškolní aktivitu 

dětí a mládeže mohou na 

výstupech projektu 

uskutečňovat školní družiny, 

DDM, spolky, církve, sama 

škola, apod.  

10 bodů - Výstupy z projektu budou 

sloužit i k mimoškolním zájmovým 

aktivitám.  

0 bodů - Výstupy z projektu nebudou 

sloužit dalším mimoškolním zájmovým 

Studie 

proveditelnosti 

Žádost o podporu 

Projekt řeší 

bezbariérovost 

  10 bodů – Projekt řeší bezbariérovost 

0 bodů – projekt neřeší bezbariérovost 

Studie 

proveditelnosti 

Minimální počet 

bodů 

5 bodů 

Maximální počet 

bodů 

30 bodů 



 

 

 

Hodnotící kritéria předškolní vzdělávání 

Název kritéria Číslo 

kritéria 

Popis kritéria Způsob hodnocení Hlavní zdroj 

informací 

Projekt řeší využití 

výstupů 

v kalendářním roce 

VH_MŠ_ Kritérium hodnotí využití 

výstupů v kalendářním roce.  

10 bodů - Výstupy projektu jsou 

využité více než 10 měsíců v roce  

5 bodů - Výstupy projektu jsou využité 

právě 10 měsíců v roce.  

0 bodů - Výstupy projektu jsou využité 

méně než 10 měsíců v roce. 

Studie 

proveditelnosti 

Projekt umožňuje 

pobyt dítěte 

v zařízení po dobu 

maximálně možnou 

 Posuzuje se otevírací doba 

zařízení 

10 bodů – Zařízení umožní pobyt dítěte 

až 10 hodin denně  

5 bodů - Zařízení umožní pobyt dítěte 

maximálně 8 hodin denně  

0 bodů - Zařízení umožní pobyt dítěte 

méně než 6 hodin denně 

Studie 

proveditelnosti 

 

Projekt řeší 

bezbariérovost 

  10 bodů – Projekt řeší bezbariérovost 

0 bodů – projekt neřeší bezbariérovost 

Studie 

proveditelnosti 

Minimální počet 

bodů 

5 bodů  

Maximální počet 

bodů 

30  

 

Hodnotící kritéria zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

Název kritéria Číslo 

kritéria 

Popis kritéria Způsob hodnocení Hlavní zdroj 

informací 

Projekt je zaměřen 

na více klíčových 

kompetencí v 

oblastech: - 

komunikace v cizích 

jazycích, - 

technických a 

řemeslných oborů, - 

přírodních věd, - 

práce s digitálními 

technologiemi 

 Kritérium hodnotí zaměření 

projektu na klíčové 

kompetence. 

10 bodů – Projekt je zaměřen na více 

na 3klíčové kompetence 

5 bodů – Projekt je zaměřen na 2 

klíčové kompetenci. 

 

Projekt je realizován 

ve vazbě na budoucí 

 Kritérium hodnotí realizací 

projektu ve vazbě na 

10 bodů - Záměry projektu reflektují 

potřeby nabídky a poptávky na 

 



 

 

uplatnění na trhu 

práce a potřeby 

sladění nabídky a 

poptávky na trhu 

práce v území 

budoucí uplatnění na trhu 

práce. 

regionálním trhu práce ve vazbě na 

budoucí uplatnění osob na trhu práce 

a zároveň se při výuce (kurzech) bude 

spolupracovat přímo s více než 1 

potenciálním budoucím 

zaměstnavatelem. 

 

5 bodů - Záměry projektu reflektují 

potřeby nabídky a poptávky na 

regionálním trhu práce ve vazbě na 

budoucí uplatnění osob na trhu práce 

a zároveň se při výuce (kurzech) bude 

spolupracovat přímo s alespoň 1 

potenciálním budoucím 

zaměstnavatelem. 

 

0 bodů – Nebude docházet ke 

spolupráci potencionálními budoucími 

zaměstnavatelem. 

Projekt řeší 

bezbariérovost 

  10 bodů – Projekt řeší bezbariérovost 

0 bodů – projekt neřeší bezbariérovost 

Studie 

proveditelnosti 

Minimální počet 

bodů 

5 bodů  

Maximální počet 

bodů 

30 bodů  

 
 

Hodnotící kritéria věcného hodnocení Fiche II. 1 Bezpečně do ŠKOLY a na HŘBITOV 

Název kritéria Číslo 

kritéria 

Popis kritéria Způsob hodnocení Hlavní zdroj 

informací 

 

Projekt slouží 

zajištění 

bezpečného 

přístupu ke škole 

nebo na hřbitov 

 Kritérium hodnotí, zda 

projekt slouží k zajištění 

bezpečného přístupu ke 

škole nebo na hřbitov 

10 bodů - Projekt slouží zajištění 

bezpečného přístupu ke škole nebo 

na hřbitov 

0 bodů – Neslouží k zajištění 

bezpečného přístupu do ke škole 

nebo na hřbitov 

 

Počet obyvatel 

obce/města , ve 

kterém se daný 

projekt realizuje. 

 Kritérium posuzuje, počet 

obyvatel obce/města , ve 

kterém se daný projekt 

realizuje 

10 bodů – Obec, na jejímž území je 

projekt realizován, má méně než 

2000 obyvatel 

5 bodů – Obec, na jejímž území je 

 



 

 

projekt realizován, má 2001 – 5000 

obyvatel 

0 bodů - Obec, na jejímž území je 

projekt realizován, má 5001 – 

10 000 obyvatel 

Minimální počet 

bodů 

10 

Maximální počet 

bodů 

20 

 

Hodnotící kritéria věcného hodnocení Fiche II. 4 Sociální bydlení 

Název kritéria Číslo 

kritéria 

Popis kritéria Způsob hodnocení Hlavní zdroj 

informací 

Žadatel doložil 

historii v oblasti 

poskytování sociální 

práce 

 Kritérium hodnotí, zda 

žadatel doložil historii v 

oblasti poskytování sociální 

práce. 

10 bodů – Žadatel doložil minimálně 

pětiletou historii poskytování sociální 

práce, nebo je žadatelem o podporu 

obec.  

5 body - Žadatel doložil minimálně 

dvouletou historii poskytování sociální 

práce.  

0 bodů - Žadatel nedoložil historii 

poskytování sociální práce delší než 

dva roky. 

Studie 

proveditelnosti 

Žádost o podporu 

Žadatel doložil 

souhlas obce 

s vybudováním 

sociálního bydlení 

 Kritérium hodnotí, zda byl 

doložen souhlas obce 

s vybudováním sociálního 

bydlení 

5 bodů – žadatel doložil souhlas obce 

s vybudováním sociálního bydlení 

0 bodů – žadatel nedoložil souhlas 

obce s vybudováním sociálního bydlení 

Žádost o podporu 

Žadatel dodržel 

náklady 500 000,- Kč 

na jednu bytovou 

jednotku 

 Kritérium hodnotí, zda 

žadatel dodržel náklady 

500 000,- Kč na jednu 

bytovou jednotku 

10 bodů – dodržel 

5 bodů - nedodržel 

 

Minimální počet 

bodů 

5 bodů 

Maximální počet 

bodů 

25 bodů 

 

 

 



 

 

Příloha 3. Fiche I.1 - ZEMĚDĚLSTVÍ  živí venkov 

 

žadatel: zemědělský podnikatel 

hodnotící preferenční kritéria: 

• Projekt se zabývá rozvojem živočišné produkce 

• Projekt vytváří pracovní místo 

• Předmětem projektu je výstavba nebo rekonstrukce stavby 

• Realizací projektu v rámci podniku nedojde k vyjmutí parcel/pozemků ze zemědělského 

půdního fondu  

• Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných/chátrajících objektech nebo je umístěn v tzv. 

brownfieldu 

• Velikost zemědělského subjektu (preference menších subjektů - do 70ha dle LPIS)  
(p. Krejčová se dotazuje na určení rozmezí ha, zda se v regionu vůbec nachází subjekt o velikosti 
20 ha) 
 

• Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel dle 
zákona č. 242 Sb., o ekologickém zemědělství ve znění pozdějších předpisů, neprovozuje 
konvenční výrobu 
 

• Žadatelem je zemědělec do 40 let (včetně), tzn. je „mladým začínajícím zemědělcem“ 
 

Žadatel je mladý zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k 

témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let), dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za 

stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku. 

Žadatel zahajuje činnost poprvé, pokud není déle než 24 měsíců (5 let) před podáním Žádosti o dotaci 

evidován jako zemědělský podnikatel; v případě právnické osoby se zahajováním činnosti rozumí situace, kdy 

fyzická osoba plnící jako jediná funkci statutárního orgánu tuto funkci před podáním Žádosti o dotaci 

nevykonávala déle než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci.) 

• Projekt klade důraz na předcházení vzniku odpadu 
(p. Krejčová se ptá na třídění odpadů, jak žadatel doloží, že třídí odpad do kontejnerů, kolik 

druhů odpadů se bude třídit…. předsedkyně kriterium „obhajuje“, že je již ve strategii a bylo 

vytvořeno na základě inspirace nakládání s odpady zemědělci v Rakousku) 

• Žadatel se zaváže třídit v rámci podniku alespoň 6 složek odpadu minimálně po dobu 
udržitelnosti projektu (tj. 5 let) 
 

• Projekt obsahuje také opatření pro efektivní nakládání s vodou (např. řešení využití dešťové 
vody; znovu využití vody v oběhu) 

 
 



 

 

Fiche I.2 - Ať nám roste PRODUKCE 

žadatel: zemědělský podnikatel, výrobce krmiv, výrobce potravin 

hodnotící preferenční kritéria: 

• Projekt vytváří pracovní místo 

• Žadatel je nově registrovaným zemědělským či potravinářským subjektem (tj. činnost je 

registrována nejdéle 36 měsíců před podáním žádosti o dotaci) 

• Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel dle 

zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství ve znění pozdějších předpisů, neprovozuje 

konvenční výrobu 

• Žadatelem je zemědělec do 40 let (včetně), tzn. je „mladým začínajícím zemědělcem“ 
( vysvětlení viz. výše) 
 

• Předmětem projektu je investice do technologií umístěných v objektu žadatele 
 

•  Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných/chátrajících objektech nebo je umístěn v tzv. 

brownfieldu 

• Produkce vzniká z místních zdrojů, tj. vstupní materiál má původ v regionu MAS Blaník (např. 

mléko, ovoce, zelenina apod.) 

• Žadatel zpracovává bioprodukty - produkty ekologického zemědělství (min. 50% vstupů) 

• Projekt se zabývá zpracováním vlastní produkce/bioprodukce žadatele 

Dále kriteria týkající se nakládání s odpady a vodou viz výše. 
 
Fiche I.3 - Na venkově se PODNIKÁ 

žadatel: podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, 

jakož i zemědělci 

V rámci této Fiche již proběhly konzultace ohledně poptávky na penzion (včetně kavárny), ubytování 
s vytvořením kapacity lůžek a pracovních míst. Zde předsedkyně uvedla, že nelze udělat pension z rodinného 
domu, je nutná změna užívání dle Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Z té 
vyplývá, že je nutná změna užívání z rodinného domu na penzion (pravděpodobně bude stačit až při 
kolaudaci). 
  
hodnotící preferenční kritéria: 

• Projekt vytváří pracovní místo 

• Počet nově vybudovaných lůžek v ubytovacích jednotkách 

• Projekt využívá existující stavbu/stavby 



 

 

• Realizací projektu v rámci podniku nedojde k vyjmutí parcel/pozemků ze zemědělského 

půdního fondu  

• Předmětem projektu je investice v objektu ve vlastnictví žadatele 

• Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných/chátrajících objektech nebo je umístěn v tzv. 

brownfieldu 

• Projekt upřednostňuje zeleň před tradičními stavebními materiály (zelené střechy, fasády, 

travnaté plochy místo dlažby atp.) 

Dále kriteria týkající se nakládání s odpady a vodou viz výše. 
 

 
Fiche I.4 - POZNEJTE to u nás v LESE 

žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL, sdružení s právní subjektivitou a spolek 

vlastníků, nájemců, pastýřů nebo vypůjčitelů PUPFL 

Záměr rozhledny na Javornické hůře - již proběhla konzultace se zástupci Mikroregionu Český Smaragd. 

R. Vondráková vyzvala, zda má někdo nějaký nápad, záměr, ať ho chodí konzultovat (např. jako venkovní 

učebna v lese atp.) 

hodnotící preferenční kritéria: 

• Pokud je předmětem dotace stezka (do šíře 2m), tvoří okruh, tj. místo vstupu a výstupu je 

shodné 

• Realizovaná investice je vázána na dostupnost hromadné dopravy (vlak, bus) 

• Investice je využitelná vhodně pro školy, školky regionu a má vazbu na výukový program 

• Projekt obsahuje inovativní opatření/prvky navazující na jiné cestovního ruchu anebo veřejnou 

• Žadatel má prokazatelný plán údržby investice a dostatečné kapacity jeho naplnění 

• Projekt je realizován přírodě blízkými materiály (např. dřevo, celulóza, hlína atp.) 

• Projekt prokazatelně působí v krajině protierozně 

• V rámci projektu je kladen důraz na předcházení vzniku odpadu (opatření zamezující vzniku tzv. 

černých skládek) 

• Projekt obsahuje opatření pro efektivní nakládání s vodou (například řešení znovu využití 

dešťové vody v oběhu, opatření pro maximální udržení vody v krajině) 

 

 


