VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
MAS BLANÍK, z. s.

Zpracováno dne 6. 6. 2017
k projednání Členskou schůzí MAS Blaník, z. s. ve Vlašimi dne 26. 6. 2017

SLOVO ÚVODEM
Vážená paní, vážený pane,

dostává se Vám do rukou již čtvrtá výroční zpráva našeho spolku. V roce 2016 se nám například
vydařila exkurze na Moravu s názvem Kyjovské Slovácko inspiruje. Většinu energie jsme ale věnovali
tomu, abychom podali a pak neustále opravovali žádost o dotaci na realizaci naší strategii, bohužel
ani při psaní těchto řádků, není možné říci, že úspěšně, protože strategie je stále v procesu
hodnocení.
Během těch čtyř let jsme vytvořili organizaci, která má své místo na poli rozvoje venkova okolo bájné
hory Blaníku a to zdlouhavým administrativním procesům navzdory.

Ve Slověnicích dne 6. 6. 2017

Renata Vondráková
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Místní akční skupina Blaník je sdružení zástupců veřejného (obce, mikroregiony, státní instituce) a
soukromého sektoru (fyzické osoby, podnikatelské subjekty, neziskové organizace), které má za cíl
navrhnout a realizovat strategii rozvoje území obcí okolo hory Blaník.

Území MAS Blaník, z. s.
(k 31. 12. 2016)
Území MAS tvoří tyto obce, městyse, města: Bernartice, Blažejovice, Borovnice, Ctiboř, Čechtice,
Děkanovice, Dolní Kralovice, Dunice, Hradiště, Hulice, Chlum, Chmelná, Javorník, Kamberk, Keblov,
Kladruby, Kondrac, Křivsoudov, Kuňovice, Libež, Loket, Louňovice pod Blaníkem, Miřetice,
Mnichovice, Načeradec, Ostrov, Pavlovice, Pravonín, Radošovice, Rataje, Řimovice, Slověnice, Snět,
Soutice, Strojetice, Studený, Šetějovice, Tichonice, Tomice, Trhový Štěpánov, Veliš, Vlašim, Vracovice,
Zdislavice.
Všechny uvedené obce daly závazné usnesení zastupitelstev obcí o souhlasu náležitosti k MAS Blaník,
z. s. na roky 2014 – 2020 pro realizaci strategie LEADER/CLLD.
Obrázek č. 1: Mapa území MAS Blaník, z. s.
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Členové MAS Blaník
Členové MAS 2016:
K 1. 1. 2016 měla MAS Blaník 55 členů; k 10. 1. 2016 vystoupilo Sdružení pro rozvoj regionu Bene.cz.
Dne 29. 3. 2016 byli přijati 4 členové - Podblanickem, z. s.; Edova cesta, z. s.; Miroslav Lalouček a Iva
Kmošková; vyloučen byl člen Hotel Klokočkův mlýn. K 11. 10. 2016 bylo ukončeno členství: Letecký
klub Vlašim, o. s. V únoru 2016 došlo ke změně názvu člena TJ Sokol Trhový Štěpánov, oddíl kopané
na „FK Trhový Štěpánov z.s.“. V červenci 2016 si změnilo název RC Světýlka, z. s. na „Montessori
Vlašim z. s.“
K 31. 12. 2016 měla MAS celkem 56 členů, z toho:


Veřejný sektor – obce, mikroregiony: 17



Veřejný sektor – příspěvkové organizace: 2



Neziskové organizace: 18



Podnikatelé – fyzické a právnické osoby: 8



Podnikatelé – zemědělci: 4



Nepodnikající fyzické osoby: 7

ČLENOVÉ:
ZO ČSOP Vlašim; Pavel Duda; Milan Hájek; Miroslav Lalouček; Karel Havlíček; Petr Jíša; SDH Hulice;
Zuzana Klímová Vaňková; SDH Trhový Štěpánov; Petr Košťál; Vlašimská astronomická společnost;
Pavel Kuře; Stanislav Kužel; Farní charita Vlašim; Radmila Matušková; Iva Kmošková; SDH Střítež; TJ
SOKOL Louňovice pod Blaníkem; Pavel Procházka; Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy; FK Trhový
Štěpánov z. s.; Montessori Vlašim z. s.; Edova cesta, z. s.; Podblanickem, z. s.; TJ Sokol Trhový
Štěpánov; Renata Vondráková; Radek Vondrák; TJ Sokol Kondrac; Josef Buršík; TJ Sokol Čechtice;
Římskokatolická farnost Vlašim; Nakladatelství Sedmikráska; Atelier EH Vlašim; Jaroslava Měchurová;
Recta, s. r. o.; TJ Sokol Vlašim; TJ Blaník Načeradec; Obec Strojetice; Obec Radošovice; Kulturní dům
Blaník (Spolkový dům Vlašim) – zřízeno Městem Vlašim; Městys Načeradec; Mikroregion Podblanicko;
Obec Kamberk; Městys Louňovice pod Blaníkem; Blaník - svazek obcí; Obec Pravonín; Obec Miřetice;
Obec Kondrac; Město Trhový Štěpánov; Obec Vracovice; Mikroregion Želivka, svazek obcí; ZŠ
Čechtice; Mikroregion Český smaragd; Obec Šetějovice; Obec Blažejovice; Město Vlašim.
Celkem 19 členů MAS (tj. 34%) reprezentuje veřejný sektor, 37 členů MAS (tj 66%) je ze soukromého
sektoru.

Zájmové skupiny
Počet členů MAS

% zastoupení v nejvyšším
orgánu MAS (=členské
schůzi)

18

32,1%

Zájmová skupina
Rozdělení dle ujednání na VS členů 9. 6. 2015 v Louňovicích pod
Blaníkem

Rozvoj obcí
5

Výchova a vzdělávání

8

14,3%

Kulturní, spolková a zájmová činnost

20

35,7%

Sociální služby

2

3,6%

Cestovní ruch

1

1,8%

Potenciál krajiny

7

12,5%

Sídlo, organizace, kancelář
Sídlem MAS Blaník, z. s. je Palackého náměstí 65, 258 01 Vlašim.
Kancelář MAS Blaník, z. s. byla do konce roku 2016 na adrese Jana Masaryka 399, 258 01 Vlašim.
Jednání nejvyššího orgánu MAS Blaník, z. s. - členské schůze hostí zpravidla některý ze členů na
vlastní náklady, případně jsou organizována ve Spolkovém domě ve Vlašimi na náklady MAS Blaník, z.
s. Více v kapitole členské schůze s přehledem míst a termínů konání schůzí. Spolupořadatelům tímto
děkujeme!
Od 1. 7. 2016 byla v MAS Blaník, z. s. zaměstnána Bc. Jana Jeřábková na pozici odborné asistentky.
Náklady jsou dotovány Úřadem práce na základě smlouvy o zřízení společensky účelného pracovního
místa.
Úřední hodiny kanceláře jsou ve středu 13:30 - 15:30 hod. Po předchozí telefonické dohodě lze
domluvit jiný termín.

Členství v dalších organizacích
Od 1. 1. 2014 je MAS Blaník, z. s. členem Národní sítě Místních akčních skupin. Od 9. 10. 2015 je MAS
Blaník, z. s. členem Celostátní sítě pro venkov.

Termínové shrnutí aktivit MAS Blaník v roce 2016
2016
11. 1. 2016 - Výbor MAS Blaník - Spolkový dům Vlašim
21. 3. 2016 - Výbor MAS Blaník - Spolkový dům Vlašim
29. 3. 2016 - Členská schůze MAS Blaník - Spolkový dům Vlašim
21. 6. 2016 - Výbor MAS Blaník - Spolkový dům Vlašim
26. 9. 2016 - Výbor MAS Blaník - Spolkový dům Vlašim
11. 10. 2016 - Členská schůze MAS Blaník - Spolkový dům Vlašim
26. 10. 2016 - Členská schůze MAS Blaník - Spolkový dům Vlašim
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HLAVNÍ CÍLE A ČINNOST SDRUŽENÍ
Sdružení MAS Blaník, z. s. je dobrovolným neziskovým sdružením občanů a právnických osob, jejichž
cílem je rozvoj regionu MAS Blaník (dále jen zájmové území), naplňování společných zájmů členů
sdružení, koordinace spolupráce veřejného sektoru, NNO a podnikatelské sféry metodou LEADER a
realizace rozvojové strategie regionu prostřednictvím následujících činností:
 komunitně vedený místní rozvoj,
 tvorba strategií a plánů rozvoje regionu,
 koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech,
 rozvoj a propagace regionu,
 podpora nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny,
 podpora obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot,
 podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí,
 služby při financování projektů k rozvoji regionu,
 posuzování projektů zaměřených k rozvoji regionu,
 koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu,
 tvorba informační databanky ke shromažďování informací prospěšných
k rozvoji regionu,
 součinnost se zahraničními subjekty,
 příprava informačních a metodických materiálů a školicích pomůcek,
 výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže,
 spolupráce na rozvoji lidských zdrojů,
 zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu,
 komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci
na rozvoji regionu,
 poradenská činnost,
 činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu,
 vydávání tiskovin.
V roce 2016 nevykonávala MAS Blaník, z. s. žádnou vedlejší ani doplňkovou činnost. Nezřizovala
žádné živnostenské listy. Během roku 2016 čerpala MAS Blaník dotaci Úřadu práce na zřízení
společensky účelného pracovního místa, dále neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Středočeského
kraje
na
projekt
„Zhotovení
propagačních
materiálů
pro
účely
prezentace
MAS Blaník, z. s.“ (číslo S-15067/REG/2016). Na základě objednávky Celostátní sítě pro venkov se
uskutečnila dvoudenní exkurze s názvem Kyjovské Slovácko inspiruje, které se zúčastnilo 27 osob.

PŘÍPRAVA A HODNOCENÍ STRATEGIE NA ROKY 2014 - 2020
Dne 27. 3. 2016 byla Strategie MAS Blaník zaslána k posouzení kvality na MMR v I. kole vypsání výzvy.
Dne 7. 7. 2016 byla Strategie vrácena v rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
k přepracování a doplnění. Žádost byla dle připomínek upravena a 8. 8. 2016 splnila podmínky
hodnocení formálních náležitostí, kontroly přijatelnosti a byla postoupena do věcného hodnocení ŘO.
Toto hodnocení bylo ukončeno 9. 11. 2016 s hodnocením "ano s výhradou", žádost o podporu byla
vrácena k přepracování. Na základě těchto připomínek byla svolána členská schůze na dny 11. 10. a
26. 10. 2016, kde byly projednány a schváleny úpravy Strategie komunitně vedeného místního
7

rozvoje pro území MAS Blaník, z. s. Tyto změny byly zapracovány a podány k 15. 12. 2016, žádost
postoupila do druhého kola hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.

Spolupracovníci
Na dopracování a opravách strategice se během roku 2016 podíleli: Mgr. Renata Vondráková, Mgr.
Jitka Fialová, Mgr. Anna Dufková, Bc. Jana Jeřábková.

Hlavní
odpovědná
osoba dle
stanov
spolku:

Vedoucí
osoba pro
realizaci
SCLLD:

Mgr. Renata
Vondráková/Mgr. Zuzana
Klímová Vaňková – do
10. 1. 2016

Předsedkyně MAS Blaník,
z. s.

Předseda zajišťuje a odpovídá za:
 vedení administrativních záležitostí činnosti Spolku,
 sledování a vyhodnocování postupu realizace
strategie Spolku,
 dohled nad realizací jednotlivých projektů,
 organizaci a svolávání schůzek Výboru včetně
přípravy jednání,
 organizaci a svolávání Členské schůze včetně
přípravy jednání,
 informování veřejnosti o činnosti Spolku,
 iniciaci maximálního zapojení místních subjektů do
realizace strategie Spolku,
 vyhledávání inovativních projektů – nápadů a jejich
zařazování do realizace strategie Spolku, dalších
úkolů delegovaných rozhodnutím Výboru Spolku.

Mgr. Jitka Fialová

Zaměstnankyně MAS
Blaník, z. s.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje je osoba určená Výborem
MAS, která je odpovědná za realizaci Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje.

MEZINÁRODNÍ A JINÁ SPOLUPRÁCE
Návštěva z Finska v rámci MAS a MAP
Ve dnech 28. - 30. 9. 2016 hostil tým MAP ve spolupráci s MAS zástupce z Finska - Petri Rinneho,
manažera finské místní akční skupiny; Heidi Jurkolu, učitelku prvního stupně finské základní školy a
Minnu Lukkala, realizátorku programů pro děti a mládež v rámci organizace 4H (head, heart, hands,
health - tedy hlava, srdce, ruce a zdraví). V rámci programu navštívili výuku v Louňovicích pod
Blaníkem a Zdislavicích, vyšli na horu Blaník a společně diskutovali ve Spolkovém domě o možnostech
spolupráce i specifikách vzdělávání ve Finsku a České republice. „Na setkání chceme navázat
konkrétní pravidelnou spoluprací jednotlivých tříd v Čechách a ve Finsku, například formou e-mailu,
zasílání fotek, informací o počasí a do budoucna třeba i výměnami v rámci rodin žáků nebo
společnými akcemi v obou zemích,“ komentovala návštěvu projektová manažerka MAP a
předsedkyně MAS Mgr. Renata Vondráková. Do spolupráce se zatím zapojily různou mírou 4 základní
školy: ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem, ZŠ a MŠ Zdislavice, ZŠ Čechtice a ZŠ Vorlina.
Kyjovské Slovácko inspirovalo
MAS Blaník zorganizovala společně s Celostátní sítí pro venkov exkurzi s podtitulem „Kyjovské
Slovácko inspiruje“.
V sobotu dne 22. 10. 2016 se 27 účastníků z řad členů a zástupců MAS a aktivních občanů vydalo na
Kyjovské Slovácko, do regionu vína, památek a folklorních tradic. První zastávkou bylo město Ždánice,
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kde je přivítali představitelé města a diskutovali o možnostech rozvoje obcí, společným tématem se
stala například hvězdárna. Výrobnu přírodní kosmetiky představila účastníkům majitelka paní Petra
Švábíková, kromě zajímavých informací o výrobě si účastníci mohli kosmetiku také vyzkoušet a
zakoupit. Druhým úspěšným prezentovaným projektem byl tzv. Ždánický plenér. V rámci tohoto
projektu proběhla za přispění fondů EU rekonstrukce zámecké vily, kdy v prvním poschodí vznikl
prostor pro výstavy a pro stálou expozici Síně sportů. Účastníci exkurze pokračovali do Vesnice roku
Jihomoravského kraje 2013 oceněné Oranžovou stuhou – do Ratíškovic. Zde se seznámili s obecním
sběrným dvorem, obecní kompostárnou a knihovnou, která se pyšní titulem Knihovna roku 2012
v kategorii základní knihovna v celostátní soutěži. Příjemný den byl zakončen neformálním
programem, který tvořila návštěva vinného sklepa.
Program druhého dne zahrnoval prezentaci projektu obce Milotice s názvem Vzděláváním ke
kvalitnějšímu životu na vesnici. Výstupem tohoto projektu jsou například nahrávky, které
dokumentují tradice v obci. Poslední částí dvoudenní exkurze byla ukázka pozemkových úprav
v terénu okolí obce Vlkoš. Cílem pozemkových úprav je vytváření racionálního uspořádání
vlastnických vztahů k zemědělským a lesním pozemkům s ohledem na hospodaření a na potřeby
krajiny, kdy dochází ke
scelení jinak rozdrobených
pozemků vlastníků půdy.
Realizací
pozemkových
úprav tak vznikají nové
polní
cesty,
rybníky,
dochází k neškodnému
odvedení vody mimo
zastavěná
území,
k
doplnění zeleně v krajině a
omezení eroze.
Poděkování patří MAS Kyjovskému Slovácku v pohybu za inspiraci a všem účastníkům za výbornou
atmosféru!

Dotace na propagační materiály od Středočeského kraje
Na podzim roku 2016 získala MAS Blaník dotaci od
Středočeského kraje za účelem podpory partnerů
(členů) MAS v propagaci práce pro komunitu.
Z dotace se podařilo realizovat 1 video a 11 letáků.
Celkem se na projektu podílelo 6 partnerů, 7
grafiků a 1 kameraman. Hlavní přidanou hodnotou
MAS bylo propojení spolupráce, dohled na termíny
uzávěrek a hromadné zadání tisku propagačních
materiálů. „Členskou základnu tvoří převážně
dobrovolníci, kteří jsou často velmi vytížení a na
propagaci nezbývá čas. Proto velmi pomohlo, že
jsme projekt realizovali společně a odhodlali se tak k výrobě letáků,“ komentuje spolupráci na
9

projektu Bc. Jana Jeřábková z MAS Blaník, která projekt pomáhala organizovat. Středočeský kraj
přispěl na akci 122 000,- Kč. Partneři se podíleli na nákladech z 50%. Hromadnou objednávkou se
podařilo náklady výrazně uspořit.

ORGÁNY MAS BLANÍK, z. s.
Dne 11. 1. 2016 na jednání Výboru odstoupila z funkce předsedkyně MAS Mgr. Zuzana Klímová
Vaňková, nově byla zvolena Mgr. Renata Vondráková. Na pozici místopředsedy byl zvolen Pavel Duda
(soukromě hospodařící rolník). Druhým místopředsedou zůstal Mikroregion Český smaragd
zastoupený nově místostarostou obce Chlum Mgr. Janem Balšánkem.
Dne 11. 10. 2016 se ve Spolkovém domě ve Vlašimi konala volební členská schůze, kdy proběhly
volby povinných orgánů: Výběrová komise, Monitorovací a kontrolní výbor. Mandátové období
těchto orgánů je jeden rok.
Statutární orgány od 11. 1. 2016:
Předsedkyně: Mgr. Renata Vondráková (OSVČ)
Místopředseda: Pavel Duda (soukromě hospodařící rolník)
Místopředseda: Mikroregion Česká smaragd - zastoupen Mgr. Janem Balšánkem

Výbor MAS Blaník
Výbor MAS Blaník tvořilo v roce 2016 celkem 11 členů. Výbor se sešel v roce 2016 celkem 4krát
v těchto termínech: 11. 1. 2016; 21. 3. 2016; 21. 6. 2016 a 26. 9. 2016.
Členy Výboru byli: Mgr. Renata Vondráková/OSVČ, Pavel Duda/SHR - OSVČ, Mikroregion Český
smaragd/zastoupen Mgr. Janem Balšánkem, Mgr. Zuzana Klímová Vaňková/OSVČ, Blaník - svazek
obcí/zastoupen Ing. Eliškou Švejdovou, Městys Louňovice pod Blaníkem/zastoupen Ing. Růženou
Kučerovou, Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy/zastoupena Mgr. Věrou Janoušovou, SK Blaník
Načeradec/zastoupen Ing. Jiřím Jelínkem, Město Trhový Štěpánov/zastoupeno Josefem Kornem,
Farní charita Vlašim/zastoupena Mgr. Danielou Laloučkovou, Město Vlašim/zastoupeno Evou
Lupačovou.

Členská schůze MAS Blaník
Členská schůze MAS Blaník je nejvyšším orgánem MAS. Každý člen má jeden hlas. Seznam je uveden
v kapitole „Základní údaje“ - „Členové MAS Blaník“. V roce 2016 se sešla členská schůze celkem 3krát.
Datum a
místo konání
29. 3. 2016

Vlašim

Hlavní body jednání
1. Přijetí nových členů: Podblanickem, z. s.; Edova cesta, z. s.; Miroslav
Lalouček; Iva Kmošková
2. Vyloučení člena: Hotel Klokočkův mlýn
3. Informace o změnách v řízení MAS (předseda, místopředsedové)
4. Zpráva o činnosti MKV
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

11. 10. 2016
Vlašim

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

26. 10. 2016

1.
2.

Vlašim
3.
4.
5.

Plnění plánu činnosti 2015
Schválení plánu činnosti na rok 2016
Schválení účetní závěrky za rok 2015
Schválení Výroční zprávy spolku za rok 2015
Schválení aktuální verze Strategie komunitně vedeného rozvoje pro
území MAS Blaník, z. s. - verze k 29. 3. 2016 a schválení jejího podání
Informace k projektu spolupráce (Škola obnovy venkova)
Informace k žádosti o dotaci SC 02 – provoz MAS
Informace k tzv. Animaci škol
Diskuze k dalšímu fungování MAS - úvěr na příští rok – financování
provozu (dle podmínek dotace); spoluúčast 5 %; členské příspěvky;
financování od obcí
Ukončení členství v MAS - Letecký klub Vlašim
Nová zaměstnankyně MAS - Bc. Jana Jeřábková
Aktuální informace - Exkurze na Moravu, dotace od Středočeského kraje
Informace o novém znění stanov NS MAS
Zpráva o činnosti MKV
Volba členů Monitorovacího a kontrolního výboru - nově tříčlenný
Volba členů Výběrové komise
Projednání a schválení úpravy Strategie komunitně vedeného rozvoje pro
území MAS Blaník, z.s.
Informace k žádosti o dotaci SC 02 – provoz MAS
 Projednání podání žádosti o dotaci
 Řešení financování na příští rok - úvěr, spoluúčast 5 %, členské
příspěvky, financování od obcí
Schválení změny rozpočtu
Projednání a schválení úpravy Strategie komunitně vedeného rozvoje pro
území MAS Blaník, z.s.
Nominace zástupce MAP
Projednání a schválení podání žádosti o dotaci SC 02 – provoz MAS
Projednání návrhu financování MAS Blaník

11

Monitorovací a kontrolní výbor
Monitorovací a kontrolní výbor (dále jen MKV) měl do volební schůze 11. 10. 2016 pět členů, na
členské schůzi 11. 10. 2016 bylo odhlasováno snížení počtu členů na tři členy. Volební období MKV je
jednoleté.
Do volební členské schůze ve Vlašimi dne 11. 10. 2016 fungoval MKV ve složení: Jaroslava Měchurová
(FO), Městys Načeradec zastoupený Ing. Blankou Krejčovou, Obec Pravonín zastoupena Mgr. Janou
Lapáčkovou (starostka obce), ZŠ Čechtice zastoupena Mgr. Lenkou Proschkovou (ředitelka ZŠ) a Mgr.
Karel Havlíček (FO).
MaK výbor se sešel 11. 1. 2016 ve Spolkovém domě ve Vlašimi a zaměřil se na jednání Výboru MAS
v bodech: kontrola programu, přijetí nových členů, volby, účetní závěrka, plán činnosti na rok 2016,
dohoda s paní Slezákovou, vize fungování MAS a rozpočtové provizorium; dále byl svolán 15. 3. 2016
ve Vlašimi v kanceláři MAS ke kontrole účetních podkladů 2015 MAS Blaník, z. s., personální agendy a
přijatých dotací v roce 2015.
Dne 11. 10. 2016 byl zvolen nový Monitorovací a kontrolní výbor ve složení: Obec Pravonín
zastoupena Mgr. Janou Lapáčkovou (starostka obce), ZŠ Čechtice zastoupena Mgr. Lenkou
Proschkovou (ředitelka ZŠ) a Městys Načeradec (zastoupený Ing. Blankou Krejčovou). Předsedkyní se
stala dne 18. 10. 2016 Obec Pravonín zastoupena starostkou Mgr. Janou Lapáčkovou.

Výběrová komise
Výběrová komise měla v roce 2016 celkem 7 členů. Volební období Výběrové komise je jednoleté.
Dne 11. 10. 2016 proběhla volba členů Výběrové komise, zvoleno bylo stejné složení Výběrové
komise jako v předcházejícím období: Marie Marhanová (soukromá osoby), Mgr. Stanislav Kužel
(soukromá osoba), TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem zastoupená Jiřím Pospíšilem, Ing. Václav
Nekvasil (soukromá osoba), Ing. Dana Kucharčíková, Dis. (soukromá osoba), Mikroregion Podblanicko
zastoupený Karlem Kroupou, Miroslav Lalouček (soukromý zemědělec).

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MAS BLANÍK, z. s.
Nejvyšším orgánem MAS Blaník je členská schůze, v níž má každý člen MAS Blaník jeden hlas. Členská
schůze volí Výbor (rozhodovací orgán), Monitorovací a kontrolní výbor (kontrolní orgán) a Výběrovou
komisi (výběrový orgán). Členové Výboru volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Členská
schůze schvaluje strategii komunitně vedeného rozvoje území MAS Blaník. Hlavní zodpovědnou
osobou za tvorbu strategie je předsedkyně spolku.
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Členská schůze
Je nejvyšším orgánem spolku. Každý člen má jeden hlas. Volí Výbor, Výběrovou komise a Monitorovací a
kontrolní výbor. Schvaluje strategii komunitně vedeného rozvoje pro území MAS Blaník.

Výběrová komise
(7členná, členem mohou být
osoby a subjekty, které na území
MAS prokazatelně místně působí,
volební období jednoleté)

Výbor
(11 členný, volen z členů
MAS, volí předsedu a
místopředsedy ze svého
středu; řídící orgán pro
tvorbu strategie, volební
období dvouleté)
Předseda
(statutární zástupce spolku,
dvouleté volební období,
zodpovědný za tvorbu
strategie)

řídí

2 Místopředsedové
(zastupují předsedu v jeho
nepřítomnosti)

Monitorovací a kontrolní
výbor
(3-5 členný, volen z členů
MAS, volební období
jednoleté)

schvaluje uzavření
pracovního poměru

Kancelář MAS

WEB MAS BLANÍK, z. s.
Během roku 2016 byly internetové stránky www.masblanik.cz doplňovány o aktuality, zápisy,
pozvánky a další povinné údaje dle požadavků standardizace místních akčních skupin.
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NEWSLETTER MAS Blaník, z. s.
Elektronické periodikum vydává kancelář MAS Blaník. Newsletter je zasílán členům MAS, obcím na
území MAS, účastníkům akcí MAS a členům pracovních skupin, k dispozici je rovněž na
www.masblanik.cz. Během roku 2016 byla vydána pouze 2 čísla. Další vydávání bylo z kapacitních
důvodu kanceláře dočasně pozastaveno.
Newsletter obsahuje novinky a aktuality z území MAS Blaník. Součástí jsou rubriky:
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Aktuality
Představení člena MAS
Informace o dotacích
Co se děje v regionu
Kalendář akcí
ORP Vlašim informuje
Inspirace mimo region
Co děláme v MAS
Foto závěrem

HOSPODAŘENÍ MAS BLANÍK, z. s.
V roce 2016 MAS Blaník hospodařila zejména s:


Příspěvky členů, které byly stanoveny na 100,- Kč/člen



Neinvestiční dotací mikroregionů na zajištění provozu MAS Blaník, z. s. ve výši 28 800,- Kč za
každý mikroregion (Mikroregion Český smaragd, Mikroregion Želivka - svazek obcí,
Mikroregion Podblanicko, Blaník - svazek obcí) - tj. celkem 115 200,- Kč – přehled čerpání viz
tabulka níže
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Prostředky z nedočerpané neinvestiční dotace Města Vlašimi z roku 2015 ve výši 154 719,59
Kč



Dotací Úřadu práce na zřízení společensky účelného pracovního místa ve výši 90 000,- Kč



Prostředky mimořádné účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši
122 000,- Kč na projekt „Zhotovení propagačních materiálů pro účely prezentace MAS Blaník,
z. s.“ (číslo S-15067/REG/2016) a zároveň s příspěvky Partnerů v rámci tohoto projektu ve
výši 122 000,- Kč. Z toho v roce 2016 použito 42 600 Kč.



Platbou Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 56 060,- Kč na zajištění exkurze
„Kyjovské Slovácko inspiruje“



Příspěvky účastníků exkurze „Kyjovské Slovácko inspiruje“ ve výši 7 700,- Kč na zajištění
exkurze

V roce 2016 byli v MAS Blaník, z. s. zaměstnáni: postupně dvě zaměstnankyně v pracovním poměru
na pozici odborné asistentky, tři spolupracovníci na DPP k dopracování a opravám strategie a sedm
zaměstnanců na DPP na zajištění grafických prací propagačních materiálů v rámci dotace
Středočeského kraje.
Rozpočet na rok 2016 byl schválen členskou schůzí dne 29. 3. 2016. Změna rozpočtu byla schválena
členskou schůzí dne 26. 10. 2016.
Číslo účtu MAS Blaník, z. s. je 3300003389/0800, účet je vedený u České spořitelny, a. s.

Vyúčtování dotací od mikroregionů
Přehled čerpání dotací od mikroregionů a města Vlašimi:
2016
Poskytovatel
Mimořádná dotace 2015 –
Město Vlašim
Mikroregion Český
smaragd
Mikroregion Želivka
Blaník - svazek obcí
Mikroregion Podblanicko

Částka

Podpis smlouvy

Vyčerpáno
(zaúčtováno/zaplaceno pokladnou)

154 719,59

4. 3. 2015

27. 12. 2016

28 800,-

10. 6. 2016

16. 3. 2016

28 800,28 800,-

17. 5. 2016

31. 12. 2016
do konce roku 2016 čerpáno 6 820,41

28 800,-

10. 3. 2016

31. 12. 2016
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ROZVAHA 2016

17

18

19

20

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2016
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DARY
V roce 2016 nebyly poskytnuty žádné dary.
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KONTAKTY
Funkce

Jméno

Kontakt

Předsedkyně

Mgr. Renata Vondráková

info@masblanik.cz
tel. 604 540 583

Místopředseda

Mikroregion Český smaragd
zastoupený Mgr. Janem Balšánkem

Místopředseda

Pavel Duda

info@masblanik.cz
tel. 604 169 507

Manažerka - projekty
spolupráce, vzdělávání

Mgr. Jitka Fialová

jitka.fialova@masblanik.cz
tel. 737 505 605

Odborná asistentka

Bc. Jana Jeřábková

kancelar@masblanik.cz
tel. 735 046 027
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info@masblanik.cz
tel. 736 181 347

