
Zápis z  jednání výboru MAS Blaník o.s. – 5.6.2014 od 17:00 ve Vlašimi 

 

Přítomni >> Z.Klímová Vaňková, P.Kuře, V.Nekvasil, E.Švejdová, E.Vrzalová, R. 

Kučerová, J.Švejda             

Omluveni >>R. Cáder, K. Havlíček, R. Vondráková, P.Duda  Hosté >> 0 

 

Program jednání >> 
1) Informace od posledního jednání 
2) Informace k meziobecní spolupráci – 4té téma, nová kolegyně 
3) Informace ke III. kolu pracovních skupin, stavu přípravy strategie, stavu přípravy 

operačních (dotačních) programů na roky 2014 – 2020 
4) Volby členů výběrové komise (4 místa), volba 1 člena/členky monitorovacího a kontrolního 

výboru 
5) Úprava stanov dle nové metodiky – návrh 
6) Úpravy jednacích řádů dle nové metodiky - návrh 
7) Výroční zpráva/účetní závěrka – projednání 
8) Změny rozpočtu – projednání – s ohledem na získanou dotací, půjčku města, vícenáklady 

na účetní, investice – tiskárna….. 
1) Informace od posledního jednání 

Revize úkolů: 
- Stále platí /ale v návaznosti na logo - Švejda – předloží grafický manuál MAS (po logu), vizitky, 

atp. 

- Téměř splněno - Vrzalová/Klímová Vaňková – naplnění webových stránek MAS 

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

- Nesplněno - zpracovat organizační schéma kanceláře MAS a MAS (Z. Klímová Vaňková) – 

návaznost na projekt příprava strategie 2014-2020, bude splněno po vyjednání úvazků 

- Nesplněno - Katalog projektů na web 

- Splněno - III. kolo pracovních skupin –proběhly během dubna, května 

- Výroční zpráva (do kdy?) –  

Další:  

- školení k tvorbě strategie – účast Z. Klímová Vaňková a E. Švejdová – nové 

informace k přípravě strategie, plus podrobnosti ke standardizaci 

http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/standardy-mas/ 

- setkání Škol obnovy venkova v Lukách http://www.spov.org/skoly-obnovy-venkova-

1/setkani-sov-2014--priprava-strategii-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje.aspx 

účast Z. Klímové Vaňkové a prezentace komunitně vedené tvorby koncepce 

Montessori školství ve Vlašimi; na základě toho byla MAS Blaník oslovena MŠMT 

(J. Fialová se zúčastnila jednání na ministerstvu, jako členka pracovní skupiny 

vzdělávání MAS Blaník) s předběžnou nabídkou pilotovat projekt – koncepce rozvoje 

škol na území; vyjádření výboru: pokud to nebude finanční zátěž pro MAS je výbor 

připraven program podpořit; 

Diskuze: 

P.KUŘE: otevřel otázku personální otázky zázemí pro fungování MAS. Především se chtěl 

zeptat jaká je vize či předpoklad organizačního fungování MAS. Jde o otázku poradenství pro 

potencionální žadatele. 

ZKV: Je to otázka vývoje, zatím se vychází především ze špatných zkušeností z fungujících 

MAS. O tomto problému musíme diskutovat a řešit jej i v kontextu finální verzí operačních 

programů a s tím související předpokládanou administrativní zátěží MAS.  

 

http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/standardy-mas/
http://www.spov.org/skoly-obnovy-venkova-1/setkani-sov-2014--priprava-strategii-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje.aspx
http://www.spov.org/skoly-obnovy-venkova-1/setkani-sov-2014--priprava-strategii-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje.aspx


1) Informace k meziobecní spolupráci – 4té téma, nová kolegyně 
11.6. proběhne setkání starostů ORP Vlašim k projektu , budou seznámeni s výsledky analýz a dalším 
postupu včetně návrhů řešení ; K 1.6 byla přijatá nová kolegyně na pozici asistentky – Petra Fialová; 
 

2) Informace ke III. kolu pracovních skupin, stavu přípravy strategie, stavu přípravy 
operačních (dotačních) programů na roky 2014 – 2020 

Na přípravě strategie nyní intenzivně pracují skupiny : Vzdělávání, Sociální služby a 

Spolky; pracovní skupiny Cestovní ruch, Krajina a Rozvoj obcí zahájí činnost v červnu. 

Proběhlo 3. kolo veřejného setkání pracovních skupin – od poloviny dubna do poloviny 

května; sociální služby – skupina se sejde 18.6. ve Spolkovém domě ve Vlašimi (v rámci 

Komunitního plánování soc. služeb) 

informace o operačních programech: MAS budou přerozdělovat finance z IROPu, PRV a  

OP zaměstnanost. Z OP Zaměstnanost, životní prostředí a IROP a PRV může MAS sama 

žádat. MAS budou rozdělovat 2014 – 2020 cca 20mld. Kč; 

 
3) Volby členů výběrové komise (4 místa), volba 1 člena/členky monitorovacího a kontrolního 

výboru – návrhy: 

– kontrolní a monitorovací výbor – Vladimír Gut z Radošovic, p. Pospíšilová, 

Jana Lapáčková  

– výběrová komise – nominace: p. Jelínek starosta SDH Louňovice p.Bl., p. 

Alice Šmerdová, Josef Korn, Trhový Štěpánov, Stanislav Kužel, a někdo ze 

Želivky.  

– členové výboru, kteří navrhli členy orgánů, toto projednají s navrženými! 
 

4) Úprava stanov a jednacích řádů dle nové metodiky – nutno provést: 

– změny stanov 

– změny vnitřních dokumentů MAS 

– definovat zájmové skupiny – obce, DSO, veřejnoprávní organizace, 

podnikatelé zemědělci, podnikatelé nezemědělci, církevní organizace, 

neziskové ……., - toto bude upravovat samostatný dokument, návrh rozdělení 

zatím odsouhlasen; 

– změny v kompetencích v orgánech MAS - nejvyšším a rozhodovacím; 

– výbor schvaluje úpravu dle standardizace  

– upravené dokumenty budou rozeslány k připomínkám 
 
5) Výroční zpráva/účetní závěrka – projednání – budou předloženy  

– Změny rozpočtu – projednání – s ohledem na získanou dotací, půjčku města, 
vícenáklady na účetní, investice – tiskárna….. 

– návrh rozpočtové změny bude rozesláno mailem 

– smlouvy pro dotace od mikroregionů 

– tiskárna (nájem nebo koupě?)   

 

 

Zapsala: Zuzana Klímová Vaňková 

 

Ověřil: Jaroslav Švejda 

 


