
Zápis z  jednání výboru MAS Blaník o.s. – 18. 11. 2013 

Přítomni >>Cáder, Havlíček, Klímová Vaňková, Kuře, Nekvasil, Švejda, Švejdová, Vondráková, 

Vrzalová, Kučerová, Duda 

Omluveni >> Hosté >>0 Hosté z řad členů>> 

Program jednání >> 

1. Kontrola plnění úkolů 

2. Zpráva o jednání pracovních skupin (geopark Kraj blanických rytířů) 

3. Zpráva místopředsedkyně k certifikaci (změny, co máme) 

4. Informace k území MAS – stav schvalování území 

5. Zpráva k projektu SMO ČR 

6. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2014, jak naložit se změnami rozpočtu (Rozpočtová 

změna č. 1/2013 – projednání) 

7. Projednání návrhů jednacích řádů orgánů MAS 

8. Informace o přijetí dalších členů 

9. Další informace – Ples?, prezentační akce…. 

 

1. Kontrola plnění úkolů z posledních jednání 

 

I. V procesu >>Zpracování loga MAS – p. Grendysová Kadavá předložila návrhy zpracování loga, 

další rozpracování bude řešit Vondráková, Vondrák, Klímová, Švejda + event. další 

II. Splněno – bude 21.11. Objednání školení k novému NOZ – zrušil výbor, realizuje Spolkový 

dům, nabídka p. Havlíčka na zpracování odpovědí na dotazy 

III. Vyřízeno >> Jednán s účetní – pí. Slezáková 

IV. Splnění - Vondráková – zjistit náležitostí smlouvy s Vlašimí (nutné vyúčtovat finanční 

příspěvek do MAS Blaník do konce roku?) 

V. Splněno - Švejda – Zajistí smlouvy s MR na příspěvek do MAS 

VI. Nesplněné – logo - Švejda – předloží grafický manuál MAS (po logu), vizitky, atp. 

VII. ???? - Vrzalová/Klímová Vaňková – naplnění webových stránek MAS 

VIII. Splněno - Vondráková – založit strategii 

IX. ????? - Švejda – návrhy jednacích řádů po jednání VH MAS 8.10. 

X. Nesplněno - Vize MAS – zpracovat návrh (R. Vondráková) 

XI. Splněno s drobnými nedostatky - Přepisy z pracovních skupin (R. Vondráková, Z. Klímová 

Vaňková) 

XII. ???? Informace k členům výboru MAS na web (členové výboru musí dodat info, koordinuje Z. 

Klímová Vaňková) 

XIII. Nesplněno - Připravit dotazník pro obce (R. Vondráková, Z. Klímová Vaňková) 

XIV. ???? - Zpracovat organizační schéma kanceláře MAS a MAS (Z. Klímová Vaňková) 

XV. ??? - Najít kancelář pro MAS (Z. Klímová Vaňková, Jeništa a další) 

XVI. ??? – Autorská práva ? Aktualizovat průběžně mapu území MAS (J. Švejda) 

XVII. ???? - Zajistit usnesení zastupitelstev všech obcí – seznam, komunikace (Eva Vrzalová) 

XVIII. Splněno - návrh rozdělení úvazků v rámci projektu SMO (R. Vondráková) 

XIX. Nesplněno - přehled pracovní náplně a požadavků na uchazeče v rámci projektu SMO (E. 

Švejdová) 



 

2. Zpráva o jednání pracovních skupin 

Všechny skupiny proběhly. Ještě do Vánoc bude skupiny „středoškoláci“. Původně jsme mysleli, že 

nebude potřeba konat ještě třetí kolo pracovních skupin. Nicméně toto bude nutné pro definování 

indikátorů hodnocení a monitorování a dále pro „učesání“ fiší. Další kolo pracovních skupin je tedy 

plánováno na únor/březne/2014 s konferencí v květnu 2014. Tím by měla být strategie MAS více  

méně hotova. Může být ale rozšířena o části, které budou zpracovány v rámci projektu SMO ČR, 

samozřejmě také po projednání v pracovních skupinách MAS. 

3. Zpráva k certifikaci 

Co už máme: 

Co ještě není hotovo/musí se zpracovat: 

Podmínky certifikace se neustále mění. Nyní je nejdůležitější pracovat na webových stránkách a jejich 

naplnění. 

4. Informace k území MAS – stav schvalování území 

Všechny obce MAS už daly své souhlasy (??? Ověří Eva). Jediné, na které se čeká, jsou Soutice a 

Tehov. Obě tyto obce chtějí být územím MAS, nicméně nedodaly vyjádření zastupitelstva. Tj. pokud h 

ho nedodají do 26.11. (tj. konání valné hromady), tak už jim hrozí, že skutečně nahlášeny do území 

nebudou. Je potřeba už tuto věc uzavřít – nahlašujeme data dál NSMAS SZIF. 

5. Zpráva k projektu SMO ČR 

K projektu bylo přistoupeno. Čekáme na zaslání podepsané smlouvy ze strany SMO ČR a dnem přijetí 

smlouvy na MěÚ Vlašim bude zaměstnán tým pracovníků ve složení níže. Nositelem projektu bude 

Mikroregion Podblanicko. Zaúčtování projektu půjde přes MAS Blaník o.s. – důvod navýšení položky 

účetní. 

Mgr. Zuzana Klímová Vaňková Koordinátor na 0,8 

Mgr. Renata Vondráková Koordinátor na 0,2 

Ing. Eliška Švejdová Analýzy a strategie na 0,5 

Ing. Jaroslav Švejda Analýzy a strategie na 0,5 

MgA. Eva Vrzalová Asistent na plný úvazek 

 

6. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2014, jak naložit se změnami rozpočtu (Rozpočtová 

změna č. 1/2013 – projednání) 

 

Návrh rozpočtu v příloze č. 1 

Návrh rozpočtové změny č. 1/2013 

- Posílení položky účetní na 4000,- Kč z důvodů nárůstu práce se zaúčtování 5 zaměstnanců – á 

500,- Kč + 500,- Kč celkem za nárůst prací na Mikroregionu Podblanicko + 1000 Kč standardní 

účetní služby dle rozpočtu 

- Nečerpání položek – 3 kusy – viz rozpočet 



7. Projednání návrhů jednacích řádů orgánů MAS 

 

Návrh jednacího řádu viz příloha č. 2 

 

8. Informace o přijetí dalších členů 

-  

 

9. Další informace – Ples?, prezentační akce…. 

Bude MAS pořádat ples? 

Prezentační akce- budeme je zvát za úplatu na schůze MAS – možnost přivýdělku 

 

Zapsal/a: Zuzana Klímová Vaňková 

Ověřil/a (1): R. Vondráková 

Ověřil/a (2): E. Švejdová 

 


