
NÁVRH 
Zápisu Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 

8. 10. 2013, 9 – 13 hodin – Spolkový dům Vlašim 
 

Přítomni: 33 z 51 členů, z toho 18 soukromý sektor, 15 veřejný sektor >> VALNÉ SHROMÁŽDNÍ ČLENŮ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ 

Soukromý sektor: 

Josef Buršík, Pavel Duda (soukromý zemědělec), Karel Havlíček, Jiří Janouš (TJ Sokol Kondrac), Věra Janoušová (azylový dům Diakonie 

ČCE), Petr Jíša, Marianna Jíšová (RC Světýlka o.s.), Martin Kapek (SDH Hulice), Zuzana Klímová Vaňková (OSVČ), Josef Korn (SDH Trhový 

Štěpánov), Pavla Kovalská (Vlašimská astronomická společnost), Pavel Kuře (Anno Domini Martinice o.s.), Stanislav Kužel (FO), Marie 

Marhanová (TJ Sokol Čechtice), Radmila Matušková (soukromý zemědělec), Jiří Pospíšil (TJ SOKOL Louňovice pod Blaníkem), Pavel 

Procházka, Renata Vondráková (OSVČ) 

Veřejný sektor: 

Bohumil Červ (starosta obce Strojetice), Jaroslav Dědič (starosta Obce Šetějovice), Vladimír Gut (obec Radošovice), Eva Hájková (Spolkový 

dům), Jiří Jelínek (starosta Městyse Načeradec), Alena Jenšíková (starostka Kamberka), Růžena Kučerová (Městys Louňovice pod Blaníkem), 

Jana Lapáčková (starostka obce Pravonín), Miroslav Matuška (starosta Obce Kondrac), Václav Nekvasil (starosta Města Trhový Štěpánov), 

Antonín Novák (starosta Vracovic), Jaroslav Švejda (manažer Mikroregionu Želivka), Eliška Švejdová (manažerka mikroregionu Blaník), Eva 

Vrzalová (manažerka Mikroregionu Český Smaragd), František Zelenka (městys Křivsoudov) 

Noví členové: 

Alena Kadavá Grendysová a Jaroslava Pospíšilová (Nakladatelství Sedmikráska),  

Omluveni:,  

Lenka Proschková (ZŠ Čechtice), Kateřina Rybníčková (Římskokatolická farnost Vlašim), Daniela Laloučková (Charita Vlašim), Dana Lučanová 

(Občanské sdružení ZOE), Petr Skalický (TJ Sokol Trhový Štěpánov, kopaná); Radek Vondrák (podnikatel), Radovan Cáder (ČSOP Vlašim), 

Karel Říha (starosta Obce Blažejovice), Eva Lupačová (Vlašim) 

Hosté: 

Dana Dvořáková (soukromá osoba) 

 

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, 16.4. - Schůzka MAS v Martinicích, 14.5. - schůzka MAS v Trhovém Štěpánově, setkání 

pracovních skupin (5.6. Výchova a vzdělávání, 6. 6. Využití potenciálu krajiny, 6.6. Fyzický rozvoj obcí, 11.6. Cestovní ruch, 12.6. 

Sociální služby, 12. 6. Kulturní spolkový a zájmový život), 18. 6. schůzka MAS – ustavující valná hromada v Čechticích – 

restaurace Zlatá Praha, klubovna , 17. 7. – schůzka výboru MAS – Spolkový dům Vlašim, 10.9. v 17 hodin schůzka MAS ve 

spolkovém domě v obci Studený >24.9. 18 hodin– schůzka Výboru MAS ve Spolkovém domě Vlašim , 8.10. 9 hodin Valná 

hromada MAS – Spolkový dům Vlašim (projednání přijetí nových členů, rozpočet 2013), >> 26.11. 17-21 hodin, Načeradec -  

Valná hromada MAS – projednání rozpočtu na rok 2014, jednací řády, přijetí nových členů 

   
Program jednání >> 

Určení zapisovatele a ověřovatelů schůze (!), změna programu (členové, rozpočet, zpráva z činnosti) 

1. Přijetí nových členů – Obec Blažejovice, Nakladatelství Sedmikráska (Louňovice pod Blaníkem), případně další 

2. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2013. Diskuze nad návrhem rozpočtu z výboru, diskuze nad návrhy a 

připomínkami. Projednání a schválení rozpočtu. 

3. Zpráva o činnostech od poslední schůze (vč. pozvání na pracovní skupiny), Zpráva z jednání výboru MAS, Revize 

úkolů 

4. Zpráva o projektu Svazu měst a obcí 



5. Diskuse k jednacím řádům MAS Blaník o.s. – návrh bodů jednacích řádů (př. ověřovatelé, řešení sporných postupů, 

atp. – týká se jednání orgánů MAS – shromáždění členů, výběrová komise, výbory). 

6. Podmínky členství v Národní síti MAS ČR 

7. /pokud se stihne – vize MAS/ 

8. Další, různé, diskuse 

 

Další harmonogram: 

/termín bude upřesněn, ale musí být před VH/ – schůzka Výboru MAS projednání rozpočtu roku 2014, jednací řády 

26. 11. 17 - 21 hodin v Načeradci -  Valná hromada MAS – projednání rozpočtu na rok 2014, jednací řády, přijetí nových členů 

 

R. Vondráková v úvodu přivítala všechny a navrhla změnu programu + nechala hlasovat o způsobu zapojení nových členů 

do hlasování >> 

1. přijetí nových členů a postup – mohu hlasovat noví členové na stávající nebo na příští schůzi? 

2. projednání rozpočtu 

hlasování o programu: 33 pro, proti 0, zdržel, 0  

 

 

R. Vondráková navrhla ověřovatele zápisu: E. Švejdová, K. Havlíček, zapisovatele: Z. Klímová Vaňková  

hlasování o zápisu a ověřování: 33 pro, proti 0, zdržel, 0  - neměli by se ti, o kterých se hlasuje zdržet hlasování? 

 

 

1. Přijetí nových členů 
obec Blažejovice, 33, proti 0, zdržel 0 

hlasování: 33 pro, proti 0, zdržel, 0  

 

Nakladatelství Sedmikráska (dětské knihy; sídlo v Louňovicích) 

hlasování: 33 pro, proti 0, zdržel, 0  

 

Hlasování nových členů: Přijati mezi členy na začátku schůze, od okamžiku přijetí mohou hlasovat 

 

Další hlasování: hlasuje 34 přítomných (1 nový člen, 1 nový člen nepřítomen) 

 

2. Projednání rozpočtu 
Postup projednání rozpočtu: 

o Předsedkyně MAS zpracuje ve spolupráci s dalšími návrh rozpočtu pro jednání výboru MAS 

o Návrh rozeslán výboru k připomínkám 

o Výbor projedná návrh rozpočtu 

o Připomínky výboru budou na jednání výboru zapracovány do návrhu 

o Návrh rozpočtu z výboru bude rozeslán e-mailem všem členům k připomínkám 

o Návrh a připomínky budou projednány na valné hromadě  

Členové souhlasí s tímto postupem, bude navržen do jednacího řádu (projednání jednacích řádů proběhne na příští valné 

hromadě) 

 

R. Vondráková vysvětluje jednotlivé položky rozpočtu >> 

Příjmy: 

- na členských příspěvcích bude vybráno 5300,- (o 200,- Kč více, než je v návrhu rozpočtu, protože byli přijati 2 noví členové) 

- příspěvky mikroregionů a Vlašimi 

- rozpočet je navržen s konečnou bilancí plus 86 523,- Kč. 

Výdaje: 

R. Vondráková vysvětluje položky výdajové části (do ledna 2014 je nutné připravit certifikaci MAS, dále je nutné pracovat na 

strategii MAS, bez strategie a certifikátu MAS nebude možné žádat o dotace);  



1. osobní náklady na R. Vondrákovou a Z. Klímovou Vaňkovou obsahují i výdaje na benzin, telefony atd., příprava 

strategie a certifikace jsou časové náročné úkoly, které není možné vykonávat nadále formou dobrovolnictví a přitom je 

třeba je dotáhnout v kvalitě, která bude pro MZe akceptovatelná – je to velká administrativa. 

2. Materiální náklady – letáky – nutné na minimální propagaci MAS 

3. Služby: 

4. logo – odměna paní Kadavé Grendysové za rozpracování návrhu a převedení do elektronic. podoby (vyčištění) + de 

facto také nákup loga (tj. možnost užití) – bude zpracována smlouva o dílo, 

5. kancelář – z důvodu certifikace je povinnost mít v provozu kancelář; nutné do konce roku zřídit;  

6. účetní – povinnost mít, hledá se 

7. web – naplní E. Vrzalová ve spolupráci se Z. Klímovou Vaňkovou; nutno platit za správu; po zpracování grafiky MAS (J. 

Švejda) se vyřeší nový web 

8. tisk atd. – nutné podklady  

P. Jíša navrhuje změnu v položce „osobní náklady“ – vyplatit částku ve 4 měsících, namísto ve třech. Bude projednáno s účetní. 

 

Hlasování o rozpočtu: 34 pro, proti 0, zdržel 0 

 

Odchází: Vladimír Gut, Pavel Duda (dále hlasuje 32) 

 

 

Metoda Leader - vyjasnění, vysvětlení, připomenutí 
R. Vondráková vysvětluje specifika a principy metody Leader. 

1. strategie místního rozvoje  

2. partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni; 

3. přístup zdola -  rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním 

akčním skupinám; 

4. víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví 

místního hospodářství; 

5. uplatňování inovačních přístupů; 

6. provádění projektů spolupráce; 

7. vytváření sítí místních partnerství. 

Nutnost zapojení a participace, přístup zdola, diskuze, konsenzus; Příprava na diskuzi o projektech a podporovaných záměrech 

v období 2014-2020. 

 

Odchází: Petr Jíša (dále hlasuje 31) 

 

3. Zpráva z činnosti, zpráva z výboru, revize úkolů 
- Zpracování loga MAS – p. Grendysová Kadavá předložila návrhy zpracování loga, další rozpracování bude řešit 

Vondráková, Vondrák, Klímová, Švejda + event. další 

- Objednání školení k novému NOZ – zrušil výbor, realizuje Spolkový dům, nabídka p. Havlíčka na zpracování odpovědí na 

dotazy 

- Jednán s účetní J. Švejda – navržená paní – nemá zájem o spolupráci (Buršík – zeptá se paní Krupkové, R. Vondráková 

– pí. Slezákové)  

- Splněno >> R. Vondráková zpracuje návrh rozpočtu, předloží výboru a poté všem členům 

- Splněno >> R. Kučerová – pokračovat v jednání k projektu SMO ČR s předsedy ostatních svazků 

- Splněno >> p. Kuře pokračovat v nástěnkové akci  - je to připraveno, ale bude nutná nějaká další propagace, v zimě bude 

chystat větší akci, letáčky – na jaře nutno nalézt nějakou novou dobrou formu, podporu; možno rozpracovat na pracovní 

skupině „cestovní ruch“; potřeba připravit další body zájmu pro turisty – např. zajímavé muzeum, další cíl v oblasti; E. 

Hájková dodává: 27. 10. se studenty pro venkov pojedou do mikroregionu Želivka, budou řešit i propagaci mikroregionu, 

bude to jeden z výstupů semináře 

- Splněno >> p. Kadavá Grendysová rozpracovat logo MAS 



- Splněno >> Vondráková, Klímová Vaňková a spol. určit termíny podzimních pracovních skupin, rozeslat pozvánky 

(tabulka v příloze č. 1): Pracovní skupina - sociální služby – probíhá komunitní plánování soc. služeb, budou se scházet 

tématicky zaměřené skupiny (např. rodiny s dětmi, občané ohrožení soc. vyloučením, senioři…), bude probíhat výměna 

informací s MAS Blaník 

- Splněno >> Klímová Vaňková – zajištění datové schránky pro MAS – žádost podána, probíhá správní řízení 

- Splněno >> Klímová Vaňková – zjistit zájem připravit web ze strany středních škol ve Vlašimi – probíhá jednání se SPŠ 

Vlašim a OA Vlašim 

- Splněno >> E. Hájková poptá školení na nový občanský zákoník a připraví je 

- Splněno >> Z. Klímová Vaňková se bude účastnit jednání KS MAS a zjistí podmínky členství NS MAS  

- Pokračuje >> Všichni, kdo mají chuť, se ozvou pí. Houdkové na téma loutkářství a jeho historie v regionu 

(houdkovaseminare@seznam.cz, 774842960) 

- Úkoly z výboru MAS Blaník >> 

o Vondráková – zjistit náležitostí smlouvy s Vlašimí (nutné vyúčtovat finanční příspěvek do MAS Blaník do konce 

roku?) 

o Švejda – Zajistí smlouvy s MR na příspěvek do MAS 

o Švejda – předloží grafický manuál MAS (po logu), vizitky, atp. 

o Vrzalová/Klímová Vaňková – naplnění webových stránek MAS 

o Vondráková – založit strategii 

o Švejda – návrhy jednacích řádů po jednání VH MAS 8.10. 

o Vize MAS – zpracovat návrh (R. Vondráková) 

o Přepisy z pracovních skupin (R. Vondráková, Z. Klímová Vaňková) 

o Informace k členům výboru MAS na web (členové výboru musí dodat info, koordinuje Z. Klímová Vaňková) 

o Připravit dotazník pro obce (R. Vondráková, Z. Klímová Vaňková) 

o Zpracovat organizační schéma kanceláře MAS a MAS (Z. Klímová Vaňková) 

o Najít kancelář pro MAS (Z. Klímová Vaňková, Jeništa a další) 

o Aktualizovat průběžně mapu území MAS (J. Švejda) 

o Zajistit usnesení zastupitelstev všech obcí – seznam, komunikace (Eva Vrzalová), pozn. Tehov se vyjádří do 

konce října (24. 9. bylo urgováno vyjádření k usnesení), Soutice – nutné do 30. 10. dodat schválení nebo 

vyjádření (tj. bílé místo?) 

o V lednu objet všechny starosty obcí s čestným prohlášením (vyřeší manažeři) 

o Výpisy z trestních rejstříků orgánů MAS a výběrové komise + podpis prohlášení/etický kodex (koordinuje Z. 

Klímová Vaňková, až bude čas, aby nebyly staré) 

o návrh rozdělení úvazků v rámci projektu SMO (R. Vondráková) 

o přehled pracovní náplně a požadavků na uchazeče v rámci projektu SMO (E. Švejdová) 

 

4. Podmínky členství v NS MAS 
- Pokud bychom se stali členy nyní (říjen 2013) – museli bychom zaplatit členský příspěvek (2000,- nepodpořená maska), plus 

navíc mimořádný členský příspěvek – 5000,- na vyjednávání 

- po dohodě s tajemnicí NS MAS – Mgr. Olgou Špikovou pošleme přihlášku do 10.12. s pozn., že členství od 1.1.2014 (do této 

doby jsme stejně členy NS MAS v rámci Posázaví) 

- Na příští rok se bude výše příspěvků stanovovat až na valné hromadě v březnu 2014 

hlasování o členství v NS MAS od 1. 1. 2014: 

- 4 zdrželi, proti 0, pro: 27 – bude podána přihláška 

 

Odchází: Radmila Matušková, Pavel Procházka (dále hlasuje 29) 

 

Schválení zprávy o činnosti výboru – předsedkyně schvaluje…… 

 

5. Jednací řády orgánů MAS – body k zahrnutí (!) 
- Valná hromada – písemné ověření k zastupování musí mít fyzická osoba v případě zastupování právnické osoby 

- VH je usnášeníschopná, pokud je fyzicky přítomná nadpoloviční většina členů  

o tzn. přijde delegovaný zástupce (= uveden v přihlášce – může zde být i více osob zapsaných) 



anebo 

o přijde zástupce s písemným pověřením zastupovat člena (má plnou moc zastupovat) 

- dle stanov – může člověk zastupovat jen jednu organizaci (zapsaný v přihlášce jako delegovaný zástupce jen za jednu 

organizaci, ale může být delegováno více zástupců) 

- plnou moc lze dát zástupci, který bude přítomen na jednání a bude hlasovat za nepřítomného člena  

- PLNÁ MOC – podepsaná zmocněncem a zmocnitelem, neověřená 

- přidání delegovaného zástupce do přihlášky - písemně (připravíme formulář na pověření nového delegovaného zástupce) 

- oznámení o konání – 14 dní předem se svolává valná hromada vyvěšením na webu MAS, plus e-mailem; v případě, že e-mail 

nedoručen, platí oznámení na webu 

o rozeslán program, přijímány připomínky – do začátku jednání (př. změny programu) 

- 5 pracovních dnů předem e-mailem budou rozeslané podklady, členové si tisknou podklady sami 

- nově přijatí členové hlasují od okamžiku přijetí (dle programu) 

- pokud se hlasuje po jednotlivých bodech, není nutné hlasovat o závěrečném usnesení 

- jednání je veřejné, ale kapacitně omezené dle místa jednání – tzn. pro nečleny je nutné předem nahlásit účast (pozvánka bez 

podkladů je odeslaná na všechny kontakty, které MAS vlastní – kde nebylo oznámeno zrušení zasílání) 

- způsob hlasování – aklamací 

- možnost vykázat narušitele – bude specifikován  

- přerušení a zápis o těch, kdo odchází – bude specifikováno 

- na začátku schůze určen zapisovatel a 2 ověřovatelé  

- dohadovací výbor – Projednávání sporných bodů na členské schůzi MAS – pokud se objeví sporné otázky, které vyžadují 

delší časové projednání a/nebo expertní znalosti:  Pokud během jednání schůze MAS nastane situace, kdy jednání nepovede 

ke konsenzu, bude zvolen výbor (užší skupina s mandátem složená ze zástupců veřejného i soukromého sektoru), který bude 

dané téma řešit a v projednaném časovém horizontu předloží na schůzi ke schválení navrhované řešení problému.  

- jednací řád výběrové komise – bude navržen členy, kteří mají zkušenost s výběrovou komisí z Posázaví o.p.s. 

 

 

6. Zpráva o projektu SMO ČR 
Informace o projektu ZDE - http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/meziobecni-spoluprace/o-projektu.aspx V nejbližší době je nutné 

rozhodnout o týmu spolupracovníků (na ORP Vlašim připadá 3,4 úvazku) a o tom, kdo bude jejich zaměstnavatelem. Projekt 

umožní zaměstnat tým v podstatě na vypracování strategie po dobu cca roku a půl. Ale není možné hradit náklady spojené se 

zaměstnanci, to hradí zaměstnavatel vč. kanceláře, telefonů, atp. Problematické je, že jsme plánovali strategii MAS do konce roku 

nějakým způsobem zpracovat (v určitém rozsahu) a toto komplikuje situaci, protože strategie musí být porovnatelné s těmi, které 

budou vznikat při ORP pod projektem SMO logicky – tj. projekt také komplikuje „banchmark“ /porovnání/ mezi MASkami… 

 

7. Ostatní, diskuse, atp. 
- p. Havlíček – obdrží otázky a poskytne odpovědi k novému OZ – zpracuje a bude vloženo na web 

- E. Hájková – pozvánka na seminář „Studenti pro venkov“ 26.10. 8:30-11:30 , Spolkový dům Vlašim – přednáška „úprava 

veřejného prostranství na venkově“ a Dr. Markéta Flekalová --- (Mendelova Univerzita Brno) – „Turistický potenciál 

venkovských oblastí“; bude rozesláno e-mailem členům 

- E. Hájková – pozvánka na školení pro NNO – nový občanský zákoník 

- p. Kuře – navrhl, že nechá vytisknout na vlastní náklady PF pro MAS, návrhy na pana Kuřete, o nejlepším návrhu se bude 

hlasovat na schůzi  

- rozesílání informací z MAS 

o členům jsou zasílány všechny informace (tzn. na hlavní kontaktní e-mailovou adresu člena uvedenou v přihlášce) 

o dalším kontaktům členů (další kontakty v členské organizaci MAS, na které chodí všechny informace; pokud chtějí 

členské organizace přidat další kontakt do rozesílky – požádat e-mailem na  info@masblanik.cz); 

o další kontakty (např účastníci pracovních skupin, nečlenové MAS – nejsou jim zasílány všechny informace, ale 

pozvánky na akce, konání schůzí sdružení ano) 

- nabídka – paní Pospíšilová – knížka o Zvěstově 

Výbor –  
- 8 členů přítomno: svolává valnou hromadu – tj. Valné shromáždění členů MAS na 26.11.2013 

http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/meziobecni-spoluprace/o-projektu.aspx
mailto:info@masblanik.cz


Přílohy:  

Příloha 1 – Schůzky pracovních skupin – II. kolo - termíny 

Příloha 2 – Aktuální seznam členů po jednání valného shromáždění členů dne 8.10. 

Příloha 3 – Návrh rozpočtu 

Příloha 4 – Schválený rozpočet MAS Blaník o.s. 

 

Zapsal/a >> Zuzana Klímová Vaňková 

 

 

Ověřil/a (1) >> E. Švejdová 

 

Ověřil/a (2) >> K. Havlíček 

 



Příloha 1 – Schůzky pracovních skupin – II. kolo - termíny 

 

Datum Čas Místo Pracovní skupina/téma Garant/moderátor Kontakt 

16. 10. 14-16 Gymnázium 

Vlašim 

STUDENTI (budoucnost očima 

studentů středních škol) 

Zuzana Klímová 

Vaňková 

info@masblanik.cz 

tel. 777 567 177 

23. 10. 17-21 Spolkový dům 

Vlašim 

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

(také formální školství, pořádání kurzů, 

školení, atp.) 

Eva Vrzalová/ 

Zuzana Klímová 

Vaňková 

eva.vrzalova@ceskysmaragd.cz 

tel. 724 191 440 

24. 10. 12-16 Spolkový dům 

Vlašim 

FYZICKÝ ROZVOJ OBCÍ 

(investice v obcích, stavby, zázemí 

atd.) 

Jaroslav Švejda/ 

Renata Vondráková 

info@zelivka.cz 

tel. 724 183 529 

31. 10 17-21 Spolkový dům 

Vlašim 

KULTURNÍ, SPOLKOVÁ A ZÁJMOVÁ 

ČINNOST (také činnost neziskových 

organizací v regionu a jejich potřeby) 

Eva Hájková/ Zuzana 

Klímová Vaňková 

info@spolkovydum.cz 

tel. 737 505 605 

7. 11. 17 - 21 Podblanické 

ekocentrum 

ČSOP Vlašim 

CESTOVNÍ RUCH Kateřina Červenková/ 

Renata Vondráková 

katka.cervenkova@csop.cz 

tel. 777 800 461 

14. 11. 17-21 Podblanické 

ekocentrum 

ČSOP Vlašim 

VYUŽITÍ POTENCIÁLU KRAJINY 

(zemědělství, podnikání, život v krajině, 

cestování, ochrana přírody, atp.) 

Eliška Švejdová/ 

Renata Vondráková 

eliskasvejdova@ 

mikroregionblanik.cz 

tel. 722 941 925 

Na podzim proběhne více skupin v rámci 

Komunitního plánování sociálních služeb, 

výstupy budou sdíleny. Pro více informací 

kontaktujte garanta. 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY Petra Rajmanová petrarajmanova@seznam.cz 

tel.721 956 312 

 

 

mailto:info@masblanik.cz
mailto:eva.vrzalova@ceskysmaragd.cz
mailto:info@zelivka.cz
mailto:info@spolkovydum.cz
mailto:katka.cervenkova@csop.cz
mailto:eliskasvejdova@mikroregionblanik.cz
mailto:eliskasvejdova@mikroregionblanik.cz


Příloha 2 – Aktuální seznam členů po jednání valného shromáždění členů dne 8.10.2013 

 

Organizace Jméno Příjmení 

ČSOP Vlašim Radovan Cáder 

OSVČ, SHR Pavel Duda 

OSVČ, SHR Milan Hájek 

soukromá osoba Karel Havlíček 

soukromá osoba Petr Jíša 

SDH Hulice Martin Kapek 

OSVČ Zuzana Klímová Vaňková 

SDH Trhový Štepánov Josef Korn 

FO Petr Košťál 

Vlašimská astronomická společnost Pavla Kovalská 

Anno Domini Martinice o.s., OSVČ Pavel Kuře 

soukromá osoba Stanislav Kužel 

Farní charita Vlašim Daniela Laloučková 

Občanské sdružení ZOE Dana  Lučanová 

OSVČ, souhromě hospodařící rolník Radmila Matušková 

SDH Střítež Jiří Mejzlík 

TJ SOKOL Louňovice pod Blaníkem Jiří Pospíšil 

OSVČ Pavel  Procházka 

Diakonie ČCE - středisko ve Vlašimi Petra Povolná 

TJ Sokol Trhový Štěpánov, oddíl kopané Petr Skalický 

RC Světýlka o.s. Jaroslava Trochtová 

Letecký klub Vlašim o.s. František Vilímovský 

T.J.Sokol Trhový Štěpánov Alena Vilímovská Ing. 

OSVČ Renata Vondráková 

OSVČ Radek Vondrák 

TJ Sokol Kondrac Jiří  Janouš 

soukromá osoba, Ing. Arch. Josef Buršík 

TJ Sokol Čechtice František  Nebřenský 

Římskokatolická farnost Vlašim Kateřina  Rybníčková 

Sdružení pro rozvoj regionu Bene.cz Tomáš Smutný 

SDH Čechtice Pavel Studnička 

Nakladatelství Sedmikráska Milan Kadavý 

Obec Strojetice Bohumil Červ 

Obec Radošovice Vladimír Gut 
Kultirní dům Blaník (Spolkový dům 
Vlašim) - zřízeno Městem Vlašim Eva Hájková 

Městys Načeradec Jiří Jelínek 

Mikroregion Podblanicko Luděk Jeništa 

Obec Kamberk Alena Jenšíková 

Městys Louňovice pod Blaníkem Růžena Kučerová 

Blaník - svazek obcí Eliška  Švejdová 

Obce Pravonín Jana Lapáčková 

Obec Miřetice JIří Málek 

Obec Kondrac Miroslav Matuška 

Město Trhový Štepánov Václav Nekvasil 

obec Vracovice Antonín Novák 

Mikroregion Želivka, svazek obcí Jaroslav Švejda 

ZŠ Čechtice Lenka Proschková 

Mikroregion Český smaragd Eva Vrzalová 

Městys Křivsoudov František Zelenka 

Obec Loket Vladimír Vacek 

Obec Šetějovice Jaroslav  Dědič 

Obec Studený Bohumil  Bušek 

Obec Blažejovice Karel Říha 

 



Příloha č. 3 – Návrh rozpočtu 

 

 



Příloha 4 – Schválený rozpočet MAS Blaník o.s. 

 


