
Zápis z jednání 
Zápis – schůze k přípravě MAS Blaník o.s. 5. 3. 2013, 9 – 13:00 hodin 
Přítomni: Jiří Mejzlík (SDH Střítež), Antonín Novák (starosta Obce Vracovice), Růžena Kučerová (starostka Městyse Louňovice pod Blaníkem, 

předsedkyně mikroregionu Blaník – svazek obcí), Eva Vrzalová (manažerka Mikroregionu Český Smaragd), Renata Vondráková (Podblanickem 

o.s.), Eliška Švejdová (manažerka mikroregionu Blaník – svazek obcí), Jiří Bělský (předseda Mikroregionu Želivka – svazek obcí, starosta Obce 

Bernartice), Jaroslav Švejda (manažer Mikroregionu Želivka – svazek obcí), Katka Červenková (ČSOP Vlašim), Jiří Pospíšil (TJ SOKOL 

Louňovice pod Blaníkem), Jiří Málek (starosta Obce Miřetice), Ivana Křížová (Správa CHKO Blaník), Václav Broukal (Křesťanská služba 

dětem), Pavel Duda (místostarosta Obce Pravonín, soukromý zemědělec), Jiří Jelínek (starosta Městyse Načeradec), Josef Korn (SDH Trhový 

Štepánov), Stanislav Kužel (Spolkový dům Trhový Štepánov), Martin Kapek (fotbal, hasiči Hulice), Miroslav Matuška (starosta Obce Kondrac), 

Lenka Šandová (spolky Kondrac – Farní Muzeum), Eva Hájková (Spolkový dům), Karel Růžek (Obec Kuňovice), Jitka Fialová (RC Světýlka 

o.s.), Barbora Pavlisová (RC Světýlka o.s.), Alena. Jenšíková (starostka Obce Kamberk), Jaroslav Mička (Obec Mnichovice), Pavel Kuře 

(podnikatel, NNO – Anno Domini Martinice), Linhart Vejvoda (podnikatel), Pavel Procházka (místostarosta obce Kondrac), Marie Zelingerová 

(OÚ Kondrac), Josef Buršík (soukromý sektor, architekt) Omluveni: Václav Nekvasil (starosta Trhového Štěpánova), Eva Houdková (Atelier EH 

Vlašim), Pavla Kovalska (Vlašimská astronomická společnost), Zuzana Klímová Vaňková, Luděk Jeništa (starosta Města Vlašimi, předseda 

Mikroregionu Podblanicko), Eva Lupačová (investiční odbor Města Vlašimi), Miloš Zapletal (Farma Blaník s.r.o.), Radek Vondrák (Fotoklub 

CoverArt Vlašim), Klára Sutlovičová 

 

 

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 –veřejná přednáška 

LEADER ve Spolkovém domě, Vlašim, 29.1. – Schůzka MAS u ČSOP Vlašim, 25.2. 19 hodin – konzultace ve Spolkovém domě, 

5.3. – Schůzka MAS v Kondraci >>> další jednání 16.4. 9 – 12 hodin v Martinicích 

 

Program 

- 9:00 – 9:15 – Příchody účastníků 

- 9:15 – 9:30 – Seznámení, představení účastníků navzájem 

- 9:30 – 9:45 – Informace k jednání o LEADER/MAS, Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 

-                   - Informace o Krajské síti MAS a Národní síti MAS 

- 9:45 – 10:00 – Návrh harmonogramu a postupu práce na strategii MAS 

- Další harmonogram: 

o (13.3. ?) – Zaslání na Ministerstvo vnitra 

o (13.4. ?)– Schválené stanovy 

o 16. 4 – Další jednání v Martinicích (pokud se vrátí z Ministerstva vnitra stanovy, tak ustavující valná 

hromada) 

Harmonogram bude aktualizován dle realizace dílčích aktivit. 

Mezitím je třeba, aby pracovala „Řídící skupina pro přípravu ISÚ“ – bude mít cca maximálně 20 členů, tj. členů 

výboru sdružení, dalších zájemců práce na strategii a případně přizvaní odborníci 

 Cílem je stanovit vize 

 Pracovní skupiny 

 Analýzy 

10:00 – 12:00 – Stanovy – detailní diskuse k návrhu stanov, úpravy, schválení 

 

Shrnutí nejdůležitějších bodů jednání 

1) R. Vondráková informovala o aktuálním vývoji jednání ohledně nového dotačního období: 

- Na ministerstvu zemědělství se projednává příprava Programu rozvoje venkova na nové programovací období 2014 - 20 

- Informace k plánovanému rozdělení území ČR na různě prioritní oblasti 

o V Programu rozvoje venkova bude územím pro dotace celá ČR s tím, že podpora bude cílena na zemědělská 

témata nebo další rozvoj v extravillánu obcí 

o V ostatních programech v rámci vyjednávání na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR vzniká rozdělení na obce – 

periferní, stabilizované, ostatní << velmi sporná metodika, v našem území by tak šly dotace zejména do 

Vracovic, Miřetic a Kamberku, tuto metodiku většina klíčových hráčů (Svaz měst a obcí, Sdružení místních 

samospráv, ale i Ministerstvo zemědělství ČR) odmítá 



- V současné době se objevuje v návrzích, že v rámci Programu rozvoje venkova bude schváleno pouze 50 MAS jako 

příjemci dotací LEADER (většina klíčových hráčů toto odmítá, je to verze, která je pro dalších cca 120 MAS, které by 

zůstaly bez podpory, nepřijatelná) 

- Velmi aktivně se na druhou stranu rozpracovává představa, že MAS budou příjemci dotací v dalších operačních 

programech – př. rozvoj lidských zdrojů, podnikání, atd., kde by měly MAS mnohem větší prostor než doposud 

2) R. Vondráková představila úlohu Národní sítě MAS a Krajské sítě MAS. Výsledkem návazné diskuse je, že MAS Blaník o.s. se 

nebude účastnit zatím jednání v žádné ze sítí, ale bude přijímat informace a jednání těchto orgánů pozorovat. 

3) Byl představen a diskutován postup prací na přípravě strategie území MAS.  

Nejprve bude ustanovena tzv. „Řídící skupina přípravy Integrované strategie území“ – jejími členy budou zřejmě členové 

výboru MAS a další zájemci + odborníci. Celkem cca 20 osob. Řídící skupina se bude dále rozpadat do „pracovních skupin“. 

Pracovní skupiny byly na základě jednání a diskuse stanoveny takto: 

 

I. Pracovní skupina >> FYZICKÝ ROZVOJ OBCÍ 

>> témata – veřejná infrastruktura, veřejná správa, obecní problémy, sportovní infrastruktura 

Navržení členové: 

 Zapsali se: Kapek, Matuška, Jelínek, Kučerová, Nekvasil, Švejdová 

 Další nominovaní: Švejda, Vrzalová, Lupačová 

 

II. Pracovní skupina >> KULTURNÍ, SPOLKOVÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 

>> témata – spolky, kultura, sport; jedná se o organizace a osoby, které většinou něco organizují pro někoho dalšího – tj. 

komunikují od sebe k ostatním 

 Zapsali se: Pospíšil, Buršík, Buršíková, Vejvoda, Kuře, Kapek, Vrzalová, Korn, Hájková, Švejdová, Švejda, Kužel 

 Dále nominováni: Havíčok, ČRS Hulice, SDH Hulice, Tj. Sokol Trhový Štepánov, Myslivecké sdružení, Fotbal Tichonice, 

SDH Trhový Štepánov 

 

III. Pracovní skupina >> VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

>> témata – děti, mládež, školství, vzdělávání dospělých, vzdělávání formální i neformální 

Zapsali se: Broukal, RC Světýlka, Vrzalová, ZŠ Vorlina – Jíša, Hájková Eva – Spokový dům Vlašim 

Dále nominováni: Bézová – MŠ Hulice, Broukalová, Jiří Pavelka – ČSOP Vlašim, K. Kuželová (ZŠ Trhový Štepánov), I. Králová 

(ZŠ + MŠ Zdislavice), M. Brožek (os. Sluníčko, SD Vlašim), Jarmila Klaudysová, Jana Beránková (Klub Ráchel, ZŠ Načeradec) 

 

IV. Pracovní skupina >> VYUŽITÍ POTENCIÁLU KRAJINY 

>> témata – cestovní ruch, zemědělství, životní prostředí, ochrana kulturního dědictví a památek 

Zapsali se: Kapek, Jenšíková Alena, Červenková, Korn, Kučerová, Křížová, Švejda, Švejdová, Hájková, Vrzalová 

Další nominovaní: Matušková, Duda, Zapletal, Včelí svět – zástupce, Rozhledna Blaník, ubytovatelé, Šereda, Ing. Michal Voigts, 

myslivecké sdružení, Jandejsek – Hotel Rabbit, železniční trať – Vlašim > Trhový Štepánov 

 

4) Navržen byl harmonogram – postup prací na strategii… 

Postup prací – Strategie 

1) I. Schůze Řídící skupiny, tj. v rámci schůze sdružení 16.4. 

- Ustanovení Řídící skupiny (20 osob, všichni členové výboru sdružení) 

- Vize MAS do roku 2020 + 2 až 5? 

- Ustavení pracovních skupin, plán práce, stanovení harmonogramu 

2) Svolání jednotlivých pracovních skupin – přizvání veřejnosti na jejich jednání 

a. Dílčí vize 

b. Shrnutí podkladů (jaké jsou, jaké chybí = požadavky na podklady) 

c. První dílčí SWOT analýzy problémů 

d. Návrh projektů (event.) 

3) II. Schůze Řídící skupiny 

- Shrnutí práce I. kola jednání pracovních skupin 

- Požadavky na doplnění dat – kdo provede, komu se zadá, atp. 

- Zadání analýzy 

4) Svolání jednotlivých pracovních skupiny po shromáždění dat 



- Rozbor předložených dat 

- Revize vizí 

- Revize SWOT analýz 

- Náměty na projekty 

5) III. Schůze Řídící skupiny 

- Shrnutí výsledků práce skupin 

- Formulace opatření – návrhy zaměření dotací v rámci MAS – tj. zpracování tzv. FIŠÍ 

6) Svolány pracovní skupiny pro připomínkování a rozpracování jednotlivých opatření/fiší 

 

7) IV. Schůze Řídící skupiny – schválení strategie MAS a jednotlivých fiší 

 

8) Konference MAS = veřejné projednání strategie, schválení strategie 

 

9) Schválení strategie MAS valným shromážděním členů 

 

10) Vzetí strategie MAS „na vědomí“ jednotlivými obcemi. 

 

5) Další – p. arch. Buršík – navrhl ostatním vizi, že by rád malováním dokumentoval stav regionu (krajina, budovy, náměstí, 

př. sklepy v Trhovém Štepánově, atp.) – toto by se mohlo jednat o průřezový projekt pro MAS. Dále navrhl, že 

návštěvnost Blaníka by se dala počítat tak, že by každý odevzdal do bedny vstupenku – tu by také mohl namalovat nebo 

jinak na ní vyjádřit svůj názor na region/strategii, atp. 

 

6) Dotazy ke stanovám 

- Zmatky, kdo koho schvaluje, kdo ruší… -sjednotit > všechny orgány volí valné shromáždění členů 

- Elektronicky volba nebude možná 

- Volební období orgánů bude 2 roky, pak se buďto ve funkcích potvrdí nebo zvolí noví 

- Po diskusi a hlasování, které dopadlo 13 (pro 2 místopředsedy):16 (pro 1 místopředsedu), bylo nakonec v diskusi 

ujednáno, že MAS bude mít 2 místopředsedy, z nichž jeden bude zastupovat veřejný sektor a druhý soukromý sektor 

- Počet členů výběrové komise byl určen na „minimálně 5 osob“ 

- Úprava dílčích formulací v části „cíle a poslání“ 

- Příspěvek členů do sdružení byl stanoven na 100,- Kč jako vstupní a současně letošní, platí pro fyzické i právnické 

osoby. Další rozpočet a hospodaření sdružení se bude řešit až při rozpočtu na příští rok. V současném roce sdružení 

bude financovat přípravu strategie a to z příspěvků Města Vlašim – 100 000,- Kč (přislíbeno) a jednotlivých 

mikroregionů 4 * 28 800,- Kč (tj. částka, která se ročně platila do Posázaví o.p.s.), celkový rozpočet bude pro letošní 

rok – 215 200,- Kč, Rozpočet bude projednáván a v rámci dalších schůzí a bude zejména věnován na vznik strategie. 

- Výroční zprávy budou zveřejňovány na webových stránkách, až je sdružení bude mít. 

 

 

Přípravný výbor na vypracování stanov občanského sdružení ve složení: Eva Vrzalová, Eliška Švejdová, Jaroslav Švejda, 

Renata Vondráková, Zuzana Klímová Vaňková. Dopracuje návrh stanov a zašla na Ministerstvo Vnitra. 

 

Setkání bylo ukončeno ve 12:45 hodin. 

Další setkání 16. 4. 2013 – 9 – 12 u pana Kuřete v Martinicích  

 

Zapsala: R. Vondráková 

Ověřila: Z. Klímová Vaňková 



Příloha č. 1 – Území místní akční skupiny MAS Blaník o.s. 

 

 

 

Příloha č. 2 – Rozdělení obcí dle metodiky MMR (velmi sporné) 

 

 

 



Příloha č. 3 – Organizační schéma MAS Blaník o. s. 

 

 
Příloha č. 4 – Organizační schéma strategie 

V příloze e-mailu. 


