
Zápis č. 12 z jednání Výboru MAS Blaník, z. s. 
Datum 23.3. 2015 

Místo: Kancelář MAS Blaník 

Čas: 17:00 – 21:00   

Účast Přítomen Nepřítomen Omluven 

1. Mgr. Renata Vondráková (předsedkyně, OSVČ)   

2. Mgr. Zuzana Klímová Vaňková (místopředsedkyně, 
OSVČ) 

  

3. Mikroregion Želivka zastoupen Bc. Jaroslavem 
Švejdou (místopředseda MAS, manažer 
mikroregionu) 

  

4. Pavel Kuře (člen, OSVČ)   

5. Blaník, svazek obcí zastoupen Ing. Eliškou Švejdovou 
(manažerka) 

  

6. Městys Louňovice pod Blaníkem zastoupen Ing. 
Růženou Kučerovou (starostka) 

  

7. Mgr. Karel Havlíček (člen, fyzická osoba)  omluven 

8. Město Trhový Štěpánov zastoupeno Ing. Václavem 
Nekvasilem (zastupitel) 

  

9. Mikroregion Český Smaragd zastoupen MgA. Evou 
Vrzalovou (manažerka) 

  

10. ČSOP Vlašim zastoupen Mgr. Radovanem Cáderem 
(místopředseda) 

  

11. Pavel Duda (člen, soukromý zemědělec)  omluven 

Celkem 9 0 2 

Poznámka: Výbor je usnášeníschopný v počtu 9 členů. 
 

Hosté: Petra Fialová – asistentka PMOS (MAS); J. Fialová –  asistentka projektů spolupráce – zaměstnanec 
MAS Blaník, z.s.;  

Shrnutí hlavních bodů 
1. Výbor bere na vědomí zpracování Výroční zprávy 2014 a účetní uzávěrku 2014 bez připomínek.  

 
2. Strategie MAS bude zaslána nyní v pracovní verzi, dále bude zaslána obcím k připomínkám a po schválení 

členskou schůzí 9.6. 2015 bude k dispozici obcím ke schválení. 

 
3. Vyjádření členů výboru k jejich kandidatuře do výboru na příští volební období – devět členů výboru vyjádřilo 
zájem pokračovat v dalším volebním období, dva zástupci toto ještě neprojednávali.  
 
4. Návrh na doplnění volebního řádu: postup volby předsedy a místopředsedů, zastupovat členy – právnické osoby 
ve volených orgánech mohou pouze jejich pověření zástupci, fyzické osoby – členové MAS mohou vykonávat 
funkci výhradně osobně.  
 
5.  Schválení směrnice k cestovním výdajům 
 
6. Jmenování inventarizační komise – R. Cáder, P. Kuře, V. Nekvasil 
 
7.  Problém s přístupovými údaji k datové schránce – bude řešen s příslušnými orgány a dotčenými osobami 
.  



Program:  

- Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů 

- Informace o činnosti kanceláře, předsedkyně, místopředsedkyně a místopředsedy od posledního 

konání Výboru (20.1.) 

o Informace o financování MAS v roce 2015 – příspěvky, vnitřní pokyn 
o Standardizace – podaná žádost – informace 
o Změna údajů v rejstříkovém soudu – podaná - informace 
o Projekty spolupráce 
o Akce MAS – úklid 
o Kalendář akcí www.blanicti-rytiri.cz 
o další - nový bod – plat JF - nesrovnalost 

- Informace o činnosti dalších členů Výboru - zprávy z území 

- Projednání Výroční zprávy a účetní závěrky MAS pro členskou schůzi 

- Projednání a schválení Strategie do II. připomínkového kola pro členskou schůzi 

- Vyjádření členů Výboru o jejich zájmu pokračovat/nepokračovat jako člen Výboru MAS Blaník 

- Projednání způsobu volby předsedy a místopředsedů – z Výboru – postup 

- Zastupování členů MAS ve volených orgánech, zplnomocnění – úprava řádů, stanov 

- Směrnice na cestovní výdaje, další podobné dokumenty, inventarizační komise 

- Diskuse, další  

Návazná členská schůze s obdobným programem v termínu: 

31. 3. 2015, úterý od 17 hodin, Spolkový dům Vlašim  

 
Zápis jednání: 

1) 1) R. Vondráková přivítala přítomné a navrhla zapisovatele: Zuzana Klímová Vaňková (autor záznamu: Petra Fialová) 
/ ověřovatel: E. Vrzalová 
17:13h E. Švejdová – odešla  
Hlasování o zapisovateli/ověřovateli: Pro: 8, Proti: 0  
R.Vondráková omluvila pana Havlíčka a Dudu, poté  představila program jednání. 
 
 
E. Švejdová přišla 17:15h 
Návazná členská schůze s obdobným programem se uskuteční v termínu: 

31. 3. 2015, úterý od 17 hodin, Spolkový dům Vlašim  - nutné abychom byli usnášeníschopní 

 
2) Informace o činnosti kanceláře, předsedkyně, místopředsedkyně a místopředsedy od posledního konání Výboru 
(20.1.) 

 

o Informace o financování MAS v roce 2015 – příspěvky, vnitřní pokyn 
o Standardizace –  žádost – informace 
o Změna údajů v rejstříkovém soudu – podaná - informace 
o Projekty spolupráce 
o Akce MAS - úklid 
o další 

 
R. Vondráková – informovala o změnách od poslední schůze.  Byl proveden zápis celého výboru MAS u rejstříkového 
soudu.  
Aktuálně pracuje na strategii, aby se podala do II. připomínkového kola, neustále se mění pokyny pro zpracování 
strategie, přichází podněty na doplnění; údaje jsou aktualizovány. Zatím není připraven dokument do II. 
připomínkového kola – bude připraven v horizontu 3 týdnů. Aktuální verze strategie je přístupná členům výboru na 

http://www.blanicti-rytiri.cz/


sdíleném disku, případně je možné ji nahrát na USB. Úpravy analytické části se týkají přesunu textů do příloh, 
případně úpravy a přesuny kapitol (např. cestovním ruchu je sportovní využití – bude přesunuto do života obcí a 
doplněno a další sportovní akce). Dokud nebudou finální pokyny, co musí strategie obsahovat, bude to „živý“ 
dokument. Úpravy a dokončení této části strategie je provedeno bez požadavku na proplacení.  
Je pravidelně vydáván Newsletter; nově na webu je umístěn kalendář akcí geoparku, bylo to nabídnuto P. 
Röschelem. Je možné si vybrat, které akce budeme mít na našem webu, máme tam jen akce z našeho území. Členové 
byli informováni, že můžou zasílat informace ke vložení do kalendáře. Tyto akce budou na našem webu, dále na 
webu geoparku a u všech subjektů, kteří tento kalendář sdílí.  
 
 
 
 
Z. Klímová Vaňková - výroční zpráva 2013 je ve sbírce listin, výroční zpráva 2014 předložena výboru, 
monitorovacímu a kontrolnímu výboru a připravena k projednání na členské schůzi. MAS Blaník je registrována u 
Úřadu pro ochranu osobních údajů a byl zřízen tzv. elektronický podpis pro komunikaci s orgány státní správy. 
Žádost o standardizaci je připravena k podání včetně příloh (k nahlédnutí předložen formulář Výboru); je nutné ji 
podat přes portál farmáře, čekáme na změny přístupových práv do portálu. Zpracována účetní uzávěrka 2014, 
doplněno a uzavřeno vyúčtování dotací 2013 a vyčerpané dotace 2014 pro mikroregiony Čes. smaragd a Blaník, 
vytvořena tabulka s přehledem čerpání dotací a vnitřní pokyn pro účtování. Byla svolána Výběrová komise (zvolen 
předseda – S. Kužel), zápis je na www.masblanik.cz. Byl svolán Monitorovací a kontrolní výbor, připraveny podklady 
pro jeho jednání. 
Dále je nutno upravit smlouvu s J. Fialovou (minimální mzda pro kategorii prací, kterou vykonává je o 200,- Kč vyšší, 
než má ve smlouvě, smlouva bude upravena a mzda vyplacena zpětně od doby vzniku prac. poměru.  
R. Kučerová – informuje o zvýšení příspěvku ÚP na SÚPM – je třeba zjistit možnost navýšení.  
 
J. Fialová - 4.2. proběhla schůzka k tématu projektů spolupráce, navazovali jsme na konferenci, máme vytvořenu 
šablonu pro přípravu projektových záměrů, na 24.3. je naplánovaná schůzka se zástupkyněmi týmu Komunitního 
plánování soc. služeb k projektům spolupráce MAS. Obecně lze říci, že během veřejných setkání mají účastníci 
spoustu nápadu, nicméně spíše ve formě námětů, nikoli konkrétních záměrů. Nabízí konzultační hodiny, zatím bez 
odezvy, záměry budeme muset navrhnout sami.  
R. Vondráková doplňuje informaci, že v MAS bude vytvořeno cca 20 projektových záměrů na projekty spolupráce, 
dále budeme hledat konkrétní partnery. Pan Smutný (Bene.cz) nám zaslal záměr – byl rozeslán e-mailem členům. 
Další náměty a záměry vítány.  
 
Diskuze 
Proběhla diskuze nad podobou projektů spolupráce ve strategii (nakolik konkrétně uvádět). Projekty spolupráce 
zatím zpracujeme co nejkonkrétněji, lze vždy snadno převést do obecnější roviny. Tematicky mohou být ze všech 
oblastí strategie MAS. V průběhu dubna, května bude probíhat další školení ke strategiím, budou upřesněny 
požadavky.  
Otázka aktualizace a doplňování do strategie – návrhy budou jednak ve sběrné tabulce (ty sebrané dosud), jednak 
v těle strategie vyznačeny fialovou barvou.  
 
 
Financování MAS – mimořádné dotace dle počtu obyvatel na rok 2015 
Český smaragd – schváleno, bude smlouva s celým mikroregionem. Podblanicko – schváleno, smlouva s každou obcí 
zvlášť. Blaník – smlouva s celým mikroregionem, schváleno kromě Ostrova. Želivka - smlouvy s každou obcí zvlášť, 
zatím máme informaci, že schválil Keblov a Bernartice.  
 
 

http://www.masblanik.cz/


 
 

3)Informace o činnosti dalších členů Výboru - zprávy z území 
 

Bez komentáře 
 

 

4) Projednání Výroční zprávy a účetní závěrky MAS pro členskou schůzi 

Podklady byly zaslány členům Výboru e-mailem a na jednání předloženy k nahlédnutí. (viz příloha č. 4 - Výroční 

zpráva 2014 obsahující účetní uzávěrku). 

Diskuse: 
Bez komentáře 
Oba dokumenty budou předloženy ke schválení na členské schůzi. 

 

Závěr: Výbor bere na vědomí zpracování Výroční zprávy 2014 a účetní uzávěrku 2014 bez připomínek.  

 

 

 5) Projednání a schválení Strategie do II. připomínkového kola pro členskou schůzi 

Strategie zatím v tuto chvíli není připravena k zaslání do druhého připomínkového kola, probíhá doplňování dle 
aktuálních požadavků a nových informací. Nyní má cca 170 stran, detailní podklady přesunuty do příloh. Po diskuzi 
dospěl Výbor k závěru, že strategie bude zaslána obcím a členům nyní v pracovní verzi bez příloh k nahlédnutí, po 
dokončení verze pro druhé připomínkové kolo bude zaslána opět (tedy cca ze 3 týdny) s výzvou k zasílání 
připomínek. Verze strategie 1.0 by měla být schválena členskou schůzí dne 9.6.2015 a poté zaslána obcím, aby mohly 
schválit realizaci strategie na svém území a případně ji použít jako podklad pro podávání žádostí o projekty.  
(viz též bod 2 – informace o činnosti předsedkyně, práce na strategii) 

 

Závěr: Strategie bude zaslána nyní v pracovní verzi, poté k připomínkám a po schválení členskou schůzí 9.6. 2015 

bude k dispozici obcím ke schválení. 

 

 
 
6)  Vyjádření členů Výboru o jejich zájmu pokračovat/nepokračovat jako člen Výboru MAS Blaník 

 

 

člen Výboru / MAS Blaník stávající zástupce 

právnické osoby 

zájem o pokračování 

v dalším volebním 

období 

poznámka 

Trhový Štěpánov V. Nekvasil ano navržený zástupce pro další 

volební období: J. Korn 

Mikroregion Český 

smaragd 

E. Vrzalová ano bude projednáno na schůzi 

mikroregionu 

P. Duda  ano  

ZO ČSOP Vlašim R. Cáder ano bude projednáno na výroční 

schůzi 

Městys Louňovice R. Kučerová ano  

Mikroregion Želivka J. Švejda ? zatím o tom nejednali 

Mikroregion Blaník E. Švejdová ? zatím o tom nejednali 

K. Havlíček  ano  

P. Kuře   ano  

Z. Klímová Vaňková  ano  

R. Vondráková  ano  



 

R. Vondráková zdůraznila, že je třeba mít před volební schůzí dostatečný počet kandidátů na všechny volené funkce, 

budou se volit všechny orgány MAS, tedy 11 členů Výboru, 7 členů Výběrové komise a 5 členů Monitorovacího a 

kontrolního výboru, tzn. celkem 23  členů  bude zastávat funkci člena voleného orgánu MAS, přičemž jeden člen smí 

být pouze v jednom voleném orgánu. Dále R. Vondráková navrhla Z. Klímovou Vaňkovou jako kandidátku na 

předsedkyni MAS Blaník na další volební období. 

 

 
7) Projednání způsobu volby předsedy a místopředsedů – z Výboru – postup 

 
Stávající volební řád neupravuje volbu předsedy a místopředsedů. Nově je bude volit výbor ze svého středu, nikoli 
členská schůze. Je třeba doplnit volební řád o volbu předsedy a místopředsedů.  
Na základě diskuze vznikl návrh na doplnění volebního řádu – viz příloha č. 2 
Dále došel Výbor ke konsenzu, že termín prvního zasedání nově zvoleného Výboru (a tedy termín volby předsedy a 
místopředsedů) bude určen po volbě; předběžný navržený termín: ihned po členské schůzi (tzn. 9.6.2015), nebo 
11.6.2015. 
Úkol: Připravit formulář pro kandidáty – pro zmocnění od organizace - nutné pověření schválené zastupitelstvem/ 

nejvyšším orgánem, že schvaluje zástupce a souhlasí s kandidaturou na předsedu Výboru 

 

Závěr: Výbor bere na vědomí návrh na doplnění volebního řádu 

 

8) Zastupování členů MAS ve volených orgánech, zplnomocnění – úprava řádů, stanov 

 

Stávající úprava pro případ odstoupení z funkce / ukončení členství ve voleném orgánu: nastupuje ten, kdo ve volbě 

získal další nejvyšší počet hlasů tak, aby nebyl porušen poměr sektorů, tedy veřejný sektor nejvýše 49% hlasovacích 

práv – viz odstavec 16 článku 1 volebního řádu.  Návrh: nově doplnit o odkaz na NOZ, který uvádí kooptaci člena 

orgánu, tedy doplnit do volebního řádu čl. 1 odstavec 17 ve znění: 

V případě, že postupem uvedeným v článku 16 nebude možné doplnit člena do voleného orgánu, postupuje se dle 

paragrafu 246, odstavce 2 občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), který uvádí: „Neurčí-li 

stanovy jinak, mohou členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy 

do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.“ 

 

Dále R. Vondráková navrhuje, aby ve volených orgánech mohl funkci vykonávat pouze k tomu zmocněný zástupce 

(v případě právnických osob), nebo pouze zvolená fyzická osoba. 

Návrh úpravy jednacího řádu - nově doplnit do článku 3 ještě třetí a čtvrtý odstavec ve znění:  

3. Fyzická osoba – člen MAS, který je zvolen do orgánu MAS vykonává tuto funkci výhradně osobně. K výkonu funkce 

člena voleného orgánu nelze zmocnit jinou osobu.  

4.  Právnická osoba může mít pro výkon funkce ve voleném orgánu stanoveného vždy právě jednoho delegovaného 

zástupce, který ji v tomto orgánu zastupuje a vykonává funkci výhradně osobně; k výkonu funkce člena voleného 

orgánu nelze zmocnit jinou osobu. 

Zastupování právnických osob v MAS – Dle standardizace musí být MAS schopna doložit, že delegovaní zástupci 

právnických osob – členů MAS jsou k tomuto úkolu zplnomocněni. Dle výkladu standardizace ze strany SZIF k tomuto 

nestačí uvedení zastupující osoby v přihlášce, je nutné mít plnou moc od statutárního orgánu zastupované 

organizace. Nově budou tedy přihlášky doplněny o plnou moc k zastupování. 

Závěr: Výbor bere na vědomí. 

 

Stanovy - Na volební schůzi v červnu bude nutné upravit stanovy – je třeba doplnit, že funkci předsedy a 
místopředsedy může vykonávat fyzická i právnická osoba (nyní máme uvedenu jen fyzickou, což neodpovídá 



standardizaci). Dále během schvalování žádosti o standardizaci se mohou vyskytnout další nutné úpravy stanov. Ke 
změně stanov je třeba dvoutřetinová většina. 
 
Diskuze k další úpravě stanov: 
Nyní je statutární zástupce předseda, výbor je rozhodující orgán. V rejstříku je zapsán celý výbor, což budí dojem, že 
Výbor je kolektivním statutárním orgánem. Je otázkou, zda takto ponechat, nebo změnit stanovy (kdy výbor bude 
kolektivním statutárním orgánem), nebo z rejstříku vymazat výbor a ponechat jen předsedu. Předsedkyně pokládá 
kolektivní statutární orgán za nevhodné řešení pro MAS; členové Výboru jsou v rejstříku uvedeni proto, že se jedná o 
rozhodující orgán MAS, který nese zodpovědnost za schválená rozhodnutí. Stanovy jsou ve sbírce listin, při nahlížení 
do rejstříku lze tedy dohledat, že se nejedná o kolektivní statutární orgán. J. Švejda navrhuje seznámit se se zápisy a 
stanovami jiných MAS (tzn. kolektivní statutární orgán, zápis do rejstříků….) a dle výsledku navrhnout řešení 
k projednání na členské schůzi. Výbor dospěl ke konsenzu, že nyní nebude měněn statutární orgán na kolektivní.  
 
Z. Klímová Vaňková upozornila na pravidlo dodržování poměru veřejného X soukromého sektoru (tj. max 49% 
veřejný) platí následujícím způsobem: 
- pro nejvyšší orgán (tzn. členskou schůzi) – při každém zasedání 
- pro volené orgány MAS – při volbě (tedy při jednání voleného orgánu již není nutné sledovat, zda max 49% 
z přítomných je veřejný sektor) 
- případně je ke zvážení návrh přidat do stanov k Výběrové komisi, že při každém hlasování nesmí být více než 50% 
hlasovacích práv z veřejného sektoru (vyplývá z nařízení EK, ale není stanoveno ve standardizaci)  
 

Hlasování: zakotvit ve stanovách dodržování poměru veřejného a soukromého sektoru při hlasování výběrové 
komise: Pro: 3 Proti: 5  Zdržel se:1  
 

Závěr k úpravám stanov: Výbor dospěl ke konsenzu, že nyní nebude měněn statutární orgán na kolektivní. Bude 
doplněna právnická osoba u předsedy a místopředsedů. Nebude upraven poměr veřejného a soukromého sektoru 
při hlasování výběrové komise.  

 
 

9) Směrnice na cestovní výdaje, další podobné dokumenty, inventarizační komise 

Předložen návrh směrnice. Byl předjednán, R. Cáder zašle jednodušší vzor. Nový návrh směrnice  – viz příloha č. 3  

 

Závěr: 

Výbor schvaluje tento postup.  

 

 

Inventarizační komise: 

Členy inventarizační komise MAS jmenováni: R. Cáder, P. Kuře, V. Nekvasil. R. Cáder svolá jednání, domluví se s pí 

Slezákovou. 

 

 
13)10) Další, diskuze  
 
EeeDatová schránka MAS Blaník – problém s přístupovými údaji 
EŠ  Do rejstříku byli zapsáni všichni členové výboru MAS Blaník (viz informace v zápisu výše). Rejstřík spolků je však 

propojen s registrem osob a s datovými schránkami. Přístupové údaje do datové schránky MAS tak byly zaslány všem 
členům výboru, respektive v případě právnických osob jejich zástupcům (tedy např. členem výboru MAS je 
mikroregion Blaník, jehož ve výboru zastupuje Eliška Švejdová. Přístupové údaje do schránky MAS byly zaslány 
předsedkyni mikroregionu R. Kučerové a místopředsedovi p. Kronusovi (starosta obce Ostrov); obdobná situace 
nastala u všech dalších právnických osob ve výboru MAS). Toto je problematická situace, jedná se o systémovou 
chybu, způsobí zřejmě problémy i dalším MAS a NS MAS ČR. Budeme řešit s příslušnými orgány, prozatím bude 
rozeslán informační e-mail s vysvětlením těm, kdo přístupy obdrželi.    
 



Akce úklid 

Výbor bere na vědomí plánovanou akci úklidu okolí řeky Blanice ve spolupráci s městem Vlašim, RC Světýlka a 
Montessori Sídliště, o. s. 

 
 
V závěru se předsedkyně rozloučila a vyzvala k účasti na členské schůzi. 

 
Zapsala: Zuzana Klímová Vaňková 
 
Ověřil(a) 1:  E. Vrzalová 
 
 
 



 
Příloha č. 1  

Shrnutí 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),>> II. kolo pracovních skupin v rámci přípravy strategie (23.10. 
Výchova a vzdělávání, 24.10. Fyzický rozvoj obcí, 31.10. Kulturní spolkový a zájmový život, 7.11. Cestovní ruch, 14.11. 
Využití potenciálu krajiny,) >> 26.11. 17-21 hodin, Hotel Štamberk/Pravětice  -  Valná hromada MAS – projednání 
rozpočtu na rok 2014, jednací řády, přijetí nových členů >> 11.12. - II.kolo pracovní skupiny Sociální služby >> 16.12. 
setkání pracovní skupiny „Studenti“ – Gymnázium Vlašim >> 27.1.2014 – schůze výboru MAS ve Vlašimi, J.Masaryka 
399  >> 4. 2. 2014 – 17 – 21 Pravonín  (Valné shromáždění členů – projednání jednacího řádu výběrové komise, 
dotace na strategii 2014-2020, změna rozpočtu) >> 24.4.2014 schůze výboru MAS ve Vlašimi, J.Masaryka 399 >> 1.4. 
členská schůze MAS – Klokočkův mlýn u Načeradce (schválení dohod a týmů v rámci projektu přípravy strategie) >> 
III. kolo pracovních skupin: 15.4. - Spolkový dům Vlašim - Fyzický rozvoj obcí, 16.4. - Spolkový dům Vlašim - Výchova a 
vzdělávání, 29.4. - Spolkový dům Vlašim - Kulturní, spolková a zájmová činnost, 5.5. - Podblanické ekocentrum ČSOP 
Vlašim - Využití potenciálu krajiny, 6.5. - Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim - Cestovní ruch, 15.5. - Spolkový dům 
Vlašim – Senioři >> 26.5.2014 - schůze výboru MAS ve Vlašimi, J.Masaryka 399  >> 17.6.2014 – Valné shromáždění 
(změny stanov, volební valné shromáždění) – Kamberk >> 19.8. – Řídící skupina indikátory >> 27.8. Výbor MAS Blaník 
k indikátorům – připomínkování >> 2.9. Výbor MAS Blaník >> 9.9. Členská schůze Martinice>>5.11. Výbor MAS 
Blaník>> 25.11. Konference Čechtice >>17.12. Výbor MAS Blaník – Spolkový dům Vlašim >> 20.1. Výbor MAS Blaník – 
Vracovice klubovna na hřišti >> další členská schůze 27. 1. 17 hodin – Spolkový dům>> 23.3. Výbor MAS Blaník 



 
Příloha č. 2  - Návrh na doplnění volebního řádu – volba předsedy a místopředsedů 

 
Čl. xxxx 

Volba předsedy a místopředsedů 

1. Nominace na předsedu a místopředsedy jsou doručeny stávajícímu předsedovi spolku do zahájení volební 

schůze výboru. 

2. Předsedu a místopředsedy spolku volí Výbor ze svého středu a to na prvním zasedání Výboru po uskutečněné 

volbě nového Výboru. První setkání se uskuteční nejdéle do 30 – ti dnů od volební členské schůze. 

3. Dosavadní předseda vykonává svoji funkci až do zvolení nového předsedy. Mandát nového předsedy je 

započat dnem a hodinou jeho zvolení do funkce. 

4. Volební zasedání Výboru řídí stávající předseda. Ten v úvodu jednání představí kandidáty na funkci předsedy 

a místopředsedů. Pokud kandiduje právnická osoba, předloží fyzická osoba, která ji zastupuje, předsedovi 

pověření ke kandidatuře schválené nejvyšším orgánem této právnické osoby. Po volbě nového předsedy 

přebírá řízení schůze nově zvolený předseda. 

5. Volební komisi pro volbu předsedy a místopředsedů spolku tvoří minimálně 2 členové Monitorovacího a 

kontrolního výboru. 

6. První v pořadí probíhá volba předsedy spolku. Členové Výboru napíší na volební lístek jméno jednoho 

kandidáta na předsedu. Předseda je zvolen nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Pokud není zvolen 

v prvním kole, postupují do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů a volba se opakuje. V této 

volbě získá mandát kandidát s nejvyšším počtem hlasů. 

7. Před volbou místopředsedů jsou představeni kandidáti. Členové Výboru napíší na volební lístek jména dvou 

kandidátů na místopředsedy. Místopředsedy spolku se stávají dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. 

V případě, že se na druhém místě umístili dva kandidáti se shodným počtem hlasů, pak se volba opakuje. 

V této volbě získá mandát kandidát s nejvyšším počtem hlasů.     

 

 

dále doplnit odstavec 17 do článku 1: 

17. V případě, že postupem uvedeným v článku 16 nebude možné doplnit člena do voleného orgánu, postupuje 

se dle paragrafu 246, odstavce 2 občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), který uvádí: 

„Neurčí-li stanovy jinak, mohou členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, 

kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.“ 



 

Příloha č. 3  

Směrnice pro poskytování cestovních náhrad  

pro rok 2015 

V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky       č. 328/2014 Sb.  

upřesňuji tímto vnitřním předpisem podmínky pro vykonávání pracovních cest . 

Na základě tohoto předpisu jsou zaměstnanci povinni dodržovat stanovenou výši nákladů. 

 

Zaměstnanec před každou pracovní cestou vyplní cestovní příkaz, v kterém vyplní  své jméno, příjmení, 

osobní číslo a veškeré údaje na začátku tiskopisu. Dále vyplní počátek cesty, určený dopravní prostředek.  

Vedoucí zaměstnanec pověřený k povolení pracovní cesty potvrdí povolení cesty a schválí použitý 

dopravní prostředek, v případě soukromého automobilu způsob vyúčtování jízdného. 

 

Na pracovní cesty zaměstnavatel poskytuje před začátkem pracovní cesty zálohy v předpokládané výši 

nákladů – § 183, odst. 1. V případě, že zaměstnanec odmítne poskytnutou zálohu, toto se poznamená 

písemně na cestovní příkaz a zaměstnanec vše stvrdí podpisem. 

 

Náhrada jízdních výdajů 

Náhradu jízdních výdajů za použití určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy a 

taxislužby poskytne spolek zaměstnanci v prokázané výši.  

 

Výdaje za jízdné – zaměstnanec / statutární zástupce může použít při své pracovní cestě prostředky 

veřejné dopravy, a to autobus, osobní vlak, rychlík (bez příplatku), prostředky městské hromadné dopravy 

(tramvaj, metro, autobus).  

 

Při použití soukromého motorového vozidla - cenu jízdného prokazuje zaměstnanec / statutární 

zástupce dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou nebo pro pracovní cestu je 

jízdné hrazeno na základě kalkulace. Kalkulace vychází ze sazeb základních náhrad za používání 

silničních motorových vozidel a náhrady za spotřebované pohonné hmoty dle vyhlášky č. 328/2014 Sb.  § 4 

– 

a) 35,90 Kč u benzínu automobilového 95 oktanů 
b) 38,30 Kč u benzínu automobilového 98 oktanů 
c) 36,10 Kč u motorové nafty   

 

Náhrada za spotřebované pohonné hmoty se vypočítá součinem průměrné spotřeby podle technického 

průkazu vozidla x současná cena pohonných hmot  ( podle dokladu od čerpací stanice) nebo průměrná 

cena pohonných hmot dle vyhlášky        č. 328/2014 Sb. 

 



Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč. 

 

Vlastní osobní automobil může být použit pouze v případě, že je uzavřena havarijní pojistka. 

 

    

Sazby stravného – dle vyhlášky č. 328/2014 Sb. 

 

a)   70,- Kč, trvá-li prac. cesta 5 až 12 hodin 
b) 110,-  Kč, trvá-li prac.  cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin 
c) 175,- Kč, trvá-li prac. cesta déle než 18 hodin 

 

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo 

večeře, na které zaměstnance finančně nepřispívá, přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé 

bezplatné jídlo   až o hodnotu  

a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin 
b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 
c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 

 

Stravné se zaokrouhluje  matematicky na celé korun, tzn. do 50 hal. dolů a nad 50 haléřů nahoru. 

 

Nutné vedlejší výdaje – budou hrazeny pouze ty, které bezprostředně souvisí s účelem vykonané 

pracovní cesty – např. parkovné, ubytování. 

Veškeré nárokové náklady (kromě stravného) budou proplaceny pouze na základě předložených dokladů. 

 

Veškeré doklady za ubytování, atd. musí být vystaveny            na MAS Blaník, z. s., Palackého náměstí 65, 

Vlašim, , IČ 1675842. Až na druhém místě uvést jméno zaměstnance. 

 

Jakmile vzniká na pracovní cestě nárok na stravné (nad 5 hodin), zaměstnanec         si v CP vyplní sloupec 

„počátek a konec pracovního výkonu“, kde uvede dobu,         po kterou trvalo jednání, exkurze apod., 

kromě doby strávené na cestě. 

 

Pro vyúčtování pracovní cesty platí lhůta uvedená v § 183, odst. 3) zák. 262/2006 Sb. tj. deset pracovních 

dnů po skončení pracovní cesty. 

VVee  VVllaaššiimmii  55..  11..  22001155  

Mgr. Renata Vondráková 

                                                                                                                  předsedkyně spolku 



Příloha č. 4  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 

MAS BLANÍK, z. s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracováno dne 23.3. 2015 

k projednání Členskou schůzí  MAS Blaník, z.s.ve Vlašimi dne 31. 3. 2015 



SLOVO ÚVODEM 

Vážené členky, vážení členové, příznivci MAS Blaník, 

máme za sebou první celý kalendářní rok fungování MAS Blaník jako organizace s vlastním „Ičem“, logem, kanceláří, 

členstvím v Národní síti místních akčních skupin. Byl to pro nás všechny náročný rok plný změn a nových výzev. 

Vstupovali jsme do něj s nadějí, že na konci roku 2014 budeme mít hotovou a schválenou strategii, budeme mít 

úspěšně za sebou proces standardizace a snad i budeme moci vyhlašovat první výzvy a realizovat projekty. 

Na počátku roku 2015 však musíme konstatovat, že – stejně jako všechny ostatní místní akční skupiny v ČR – máme 

za sebou rok plný náročné práce, který ovšem zatím nepřinesl očekávané ovoce. Na vině není liknavý přístup 

„masek“, ale faktory, které bohužel nedokážeme ovlivnit. Hlavní překážkou jsou dosud neschválené operační 

programy pro období 2014 – 2020, což je fakt, který hlavně neumožnil dokončit strategii. Z důvodu novelizace 

občanského zákoníku a zavedení nových pravidel pro fungování MAS – tzv. standardizace byl rok 2014 pro místní 

akční skupiny také rokem rozsáhlých změn, kdy bylo nutné upravovat stanovy, řády, pravidla. Zkrátka rok 2014 byl 

rokem očekávání a příprav a vyžadoval od nás všech velkou dávku snahy, trpělivosti a vytrvalosti. 

Máme za sebou dílčí úspěchy, díky kterým se stáváme silnou organizací s velkým potenciálem. Na jaře jsme úspěšně 

završili komunitní část přípravy strategie třetím kolem veřejných setkání pracovních skupin. Podařilo se nám získat 

dotaci na zpracování strategie. Úspěšně ji administrovat a zapojit do její přípravy široký tým místních odborníků. 

Podzim probíhal ve znamení připomínkování a úprav pracovní verze strategie a byl završen konferencí k jejímu 

projednání. Konference se zúčastnilo přes osmdesát aktivních lidí se zájmem o rozvoj území a s chutí zapojit se. 

Podařilo se nám motivovat a propojit aktivní jedince ke společné práci a bude pro nás velmi důležité si tuhle devizu 

udržet i do budoucna. 

Slovo úvodem k výroční zprávě 2014 vzniká v březnu roku 2015. V době, kdy už skutečně podáváme žádost o 

standardizaci. Projednáváme strategii v druhém připomínkovém kole. Máme úspěšně za sebou první 4 čísla 

Newsletteru MAS Blaník. 

Věříme, že se nám během dalšího roku fungování MAS Blaník podaří projít všemi byrokratickými nástrahami, 

dokončit finální verzi strategie a realizovat společně s Vámi zajímavé akce a projekty. 

Díky Vám všem! Těšíme se na další spolupráci. 

Ve Vlašimi dne 20. 3. 2015 

       Mgr. Renata Vondráková a Mgr. Zuzana Klímová Vaňková 

                     předsedkyně a místopředsedkyně 
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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, o. s. 

(k 31. 12. 2014) 

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 dali závazné usnesení zastupitelstev obcí o souhlasu náležitosti k MAS Blaník, o.s. na roky 

2014 – 2020 pro realizaci strategie LEADER/CLLD. 

 

Obrázek č. 1: Mapa území 

 

 

Členové MAS Blaník 

K 31. 12. 2014 měla MAS celkem 55 členů, z toho: 



- Veřejný sektor - obce, mikroregiony: 16 

- Veřejný sektor - příspěvkové organizace: 2 

- Neziskové organizace: 19 

- Podnikatelé - fyzické a právnické osoby: 9 

- Podnikatelé - zemědělci: 3 

- Nepodnikající fyzické osoby: 6 

ČLENOVÉ: 

ZO ČSOP Vlašim; Pavel Duda; Milan Hájek; Karel Havlíček; Petr Jíša; SDH Hulice; Zuzana Klímová Vaňková; SDH Trhový 

Štěpánov; Petr Košťál; Vlašimská astronomická společnost; Pavel Kuře; Stanislav Kužel; Farní charita Vlašim; 

Občanské sdružení ZOE; Radmila Matušková; SDH Střítež; TJ SOKOL Louňovice pod Blaníkem; Pavel Procházka; 

Diakonie ČCE - středisko ve Vlašimi; TJ Sokol Trhový Štěpánov, oddíl kopané; RC Světýlka o.s.; Letecký klub Vlašim, o. 

s.; TJ Sokol Trhový Štěpánov; Renata Vondráková; Radek Vondrák; TJ Sokol Kondrac; Josef Buršík; TJ Sokol Čechtice; 

Římskokatolická farnost Vlašim; Sdružení pro rozvoj regionu Bene.cz; SDH Čechtice; Nakladatelství Sedmikráska; 

Atelier EH Vlašim; Sport Podblanicko, o.s.; Jaroslava Měchurová;  Recta, s.r.o.; Hotel Klokočkův mlýn; 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. 

 

Členství k 1. 1. 2014 ukončily: Obec Studený, Obec Loket, Městys Křivsoudov, které nadále jsou nadále v MAS 

zastoupeny prostřednictvím Mikroregionu Želivka. 

 

Zájmové skupiny  

 
Rozlišení sektoru Rozlišení druhu 

subjektu 
Zájmová skupina 
Rozdělení dle ujednání na VS 
členů 17. 6. 2014 v 
Kamberku 

Počet členů MAS % zastoupení 
v nejvyšším 
orgánu MAS 
(=členské schůzi) 

VEŘEJNÝ SEKTOR 
(max. 49 %) 

celkem 18 subjektů 
(33%) 

Obce 

Svazky obcí 
 

4 7,3 

Obce 
 

12 21,8 



Jiné subjekty 
veřejného sektoru 

Jiné veřejnoprávní 
subjekty (např. školy) 

2 3,6 

SOUKROMÝ SEKTOR  
celkem 37 subjektů 

(67%) 

Podnikatelé 

Podnikatelé – 
zemědělci 

 
3 5,5 

Podnikatelé – ostatní 
 

9 16,4 

Fyzické osoby 
Fyzické osoby 
nepodnikající 

6 10,9 

Neziskové 
organizace 

Církevní organizace 
 

3 5,5 

Neziskové organizace - 
hasiči 

4 7,3 

Neziskové organizace - 
zaměřené na sport 

7 12,7 

Neziskové organizace - 
ostatní 

5 9,1 

 

Sídlo organizace, kancelář 
Sídlem MAS Blaník, o. s. je Palackého náměstí 65, Vlašim 258 01 

Kancelář MAS Blaník, o. s. je na adrese Jana Masaryka 399, Vlašim 258 01 

Jednání Valného shromáždění členů MAS Blaník, o. s. hostí zpravidla některý ze členů na vlastní náklady, případně 

jsou organizována ve Spolkovém domě ve Vlašimi na náklady MAS Blaník, o. s. (nájemné se neplatí). Dále viz kapitola 

členské schůze s přehledem míst a termínů konání schůzí. Spolupořadatelům tímto děkujeme! 

Počátkem roku 2014 byla oficiálně zřízena kancelář MAS v centru Vlašimi - v ulici J. Masaryka 399 Vlašim. V téže 

budově se obvykle konají i setkání výboru MAS Blaník, případně dalších orgánů MAS.  

Koncem roku 2014 probíhala jednání s Úřadem práce v Benešově za účelem zřízení společensky účelného pracovního 

místa, která skočila úspěšně a vedla k podepsání pracovní smlouvy s Mgr. Jitkou Fialovou na pozici „asistentky 

projekty spolupráce“ od 1. 1. 2015. Jitka Fialová se již od roku 2013 zapojovala do činnosti pracovních skupin, během 

roku 2014 se autorsky podílela na strategii komunitně vedeného rozvoje území MAS Blaník, kdy zpracovávala analýzy 

pro oblast vzdělávání a dobrovolnicky se podílela na přípravě Konference ke strategii.   

Úřední hodiny kanceláře jsou pravidelně v úterý od 17 do 19 hodin. Po předchozí telefonické domluvě je možné 

domluvit jiný termín.  

Členství v dalších organizacích 

Od 1. 1. 2014 je MAS Blaník, o. s. členem Národní sítě Místních akčních skupin.  



 

 

VZNIK MAS BLANÍK, o. s. 
MAS Blaník, o. s. byla registrována dne 10. 5. 2013 u Ministerstva vnitra od č.j. VS/1-1/93234/13-R. IČO: 016 758 42. 

Ustavující Valné shromáždění MAS Blaník, o. s. se konalo dne 18. 6. 2013 v Čechticích, kde proběhla také první volba 

členů orgánů MAS Blaník, o. s. s mandátem na 2 roky. 

Proces vzniku MAS a definování území MAS Blaník 

MAS Blaník vznikla vydělením území 4 mikroregionů z původní MAS Posázaví o.p.s., která vznikla již v roce 2004. 

Hlavním důvodem pro vznik nové MAS Blaník byl fakt, že představitelé později oddělené části shledali již region 

Posázaví tak velkým, že se v rámci něj začala část Podblanicka stávat okrajovou, přitom se cítila zcela svébytnou, 

aktivní a přirozeně spádující do Vlašimi jako obce s rozšířenou působností. Řada aktivních spolků, fungující Spolkové 

domy ve Vlašimi, Trhovém Štěpánově, Studeném, Včelí svět v Hulicích nebo osobitá prezentace turistické destinace 

Kraje blanických rytířů, to všechno byly impulsy pro snahy o zformování samostatné místní akční skupiny v území 

ORP Vlašim. Pro hladký průběh rozdělení MAS Posázaví o.p.s. na dvě menší MAS byla zformována pracovní skupina 

složená ze zástupců obou částí. 

Do prvního Valného shromáždění MAS Blaník, o. s. byla realizována řada jednání a neformálních setkání s veřejností, 

která měla za cíl intenzivně oslovovat a aktivizovat občany a instituce odlučujícího se území a současně připravit 

participativně spolu s aktéry z území první dokumenty (zejména stanovy) pro vznik právní formy MAS. 

Termínové shrnutí dosavadní aktivity MAS Blaník 

2012  
>> 4. 10. 2012 - přednáška k metodě LEADER – Spolkový dům Vlašim 
>> 10. 10. 2012 – setkání se starosty – CHOPOS 
>> 12. 10. 2012 – prohlášení 4 mikroregionů o plánu založit novou MAS 
>> 16. 10. 2012 – schůzka pracovní skupiny pro vznik nové MAS 
>> 2. 11. 2012 – schůzka s Posázavím o.p.s. k rozdělení 
>> 13. 11. 2012 – schůzka pracovní skupiny oddělující se MAS a poté s Posázavím o.p.s. 
>> 18. 12. 2012  - první neformální setkání nové MAS 

2013 
>> 22. 1. 2013 – veřejná přednáška LEADER ve Spolkovém domě, Vlašim 
>> 29. 1.2013 – II. neformální setkání MAS - Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim (stanovy) 
>> 25. 2. 2013– Veřejná konzultace ve Spolkovém domě pro zájemce o členství v MAS  – Vlašim 
>> 5. 3. 2013 – III. neformální setkání MAS v Kondraci 
>> 16. 4. 2013 - IV. neformální setkání MAS v Martinicích (budoucí orgány MAS) 
>>10. 5. 2013 - Registrace MAS Blaník, o. s. Ministerstvem vnitra ČR 
>> 14. 5. 2013 - setkání MAS v Trhovém Štěpánově (Strategie, pracovní skupiny) 
>> I. kolo 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. 2013 - schůzka MAS – ustavující valná hromada v Čechticích – restaurace Zlatá Praha 
>> 17. 7. 2013 – schůzka výboru MAS – Spolkový dům Vlašim 
>> 10. 9. 2013 schůzka MAS ve Spolkovém domě v obci Studený  
>> 24. 9. 2013 – schůzka Výboru MAS ve Spolkovém domě Vlašim 
>> 8. 10. 2013 - valná hromada MAS – Spolkový dům Vlašim (projednání přijetí nových členů, rozpočet 2013) 
>> II. kolo pracovních skupin v rámci přípravy strategie (23.10. Výchova a vzdělávání, 24.10. Fyzický rozvoj obcí, 
31.10. Kulturní spolkový a zájmový život, 7.11. Cestovní ruch, 14.11. Využití potenciálu krajiny)  
>> 26. 11. 2013 - Hotel Štamberk/Pravětice - valná hromada MAS – projednání rozpočtu na rok 2014, jednací řády, 
přijetí nových členů  
>> 11. 12. 2013 – II. kolo pracovní skupiny Sociální služby 
>>16. 12. 2013 - setkání pracovní skupiny „Studenti“ – Gymnázium Vlašim 



2014 
>> 27. 1. 2014 – schůze výboru MAS ve Vlašimi, J. Masaryka 399 
>> 4. 2. 2014 – Pravonín - valné shromáždění členů – projednání jednacího řádu výběrové komise, dotace na strategii 
2014-2020, změna rozpočtu 
 >> 24. 4. 2014 schůze výboru MAS ve Vlašimi, J. Masaryka 399  
>> 1. 4. 2014 členská schůze MAS – Klokočkův mlýn u Načeradce (schválení dohod a týmů v rámci projektu přípravy 
strategie)  
>>III. kolo pracovních skupin: 15.4. - Spolkový dům Vlašim - Fyzický rozvoj obcí, 16.4. - Spolkový dům Vlašim - 
Výchova a vzdělávání, 29.4. - Spolkový dům Vlašim - Kulturní, spolková a zájmová činnost, 5.5. - Podblanické 
ekocentrum ČSOP Vlašim - Využití potenciálu krajiny, 6.5. - Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim - Cestovní ruch, 
15.5. - Spolkový dům Vlašim – Senioři 
>> 26. 5. 2014 - schůze výboru MAS ve Vlašimi, J. Masaryka 399   
>>17. 6. 2014 – Volební valné shromáždění (změny stanov, řádů) – Kamberk >> 19.8.2014 – Řídící skupina indikátory 
>> 27. 8. 2014 - Výbor MAS Blaník k indikátorům – připomínkování  
>> 2. 9. 2014Výbor MAS Blaník  
>> 9. 9. 2014 - Členská schůze Martinice 
>> 5. 11. 2014 - Výbor MAS Blaník 
>> 25. 11. 2014- Konference k SCLLD – Čechtice 
>> 17. 12. 2014 Výbor MAS Blaník – Spolkový dům Vlašim 
 



 

HLAVNÍ CÍLE A ČINNOST SDRUŽENÍ 
Sdružení MAS Blaník, o. 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: 

 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 školících 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 2014 nevykonávala MAS Blaník o. s. žádnou vedlejší ani doplňkovou činnost. Nezřizovala žádné živnostenské 

listy. Během roku 2014 čerpala MAS Blaník dotaci z Operačního programu Technická pomoc na přípravu strategie. 

Název projektu: „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník“ 

(CZ.1.08/3.2.00/14.00280). 

 

PŘÍPRAVA STRATEGIE NA ROKY 2014 – 2020 

Hlavní činnost MAS Blaník, o. s. se i v roce 2014 soustředila na přípravu strategie rozvoje regionu pro období 2014 – 

2020. Významným posunem v přípravě strategie bylo získání dotace z Operačního programu Technická pomoc na 

projekt: „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník“ ve výši 719.393,- 

Kč. Dotace byla čerpána v období duben až srpen 2014 a byla předfinancována půjčkou od Města Vlašim. Z dotace 

byly hrazeny mzdové prostředky a služby - zpracování sady indikátorů a nákup kartogramů pro území MAS Blaník. 

V rámci projektu byl zpracován popis a základní charakteristika území, analýza problémů, analýza potřeb, zmapování 

strategií, jejichž realizace se odehrává v území, stanovení cílů a jejich prioritizace, návrh konkrétních opatření, tvorba 

a nastavení indikátorů.  

Pracovní verze strategie byla zveřejněna na www.masblanik.cz a na stránkách „Pracovní skupiny pro udržitelný 

rozvoj“. Během září a října probíhalo první kolo veřejného připomínkování. Vypořádání připomínek provedly Mgr. 

Zuzana Klímová Vaňková a Mgr. Renata Vondráková a projednal je dále výbor MAS Blaník dne 5. 11. 2014. 

Vypořádání připomínek bylo zveřejněno na stránkách „Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj“.  

Odkaz zde - http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS/MAS-Blanik,-o-s 

http://www.masblanik.cz/
http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS/MAS-Blanik,-o-s


Pracovní verze strategie byla vyhodnocena 25. 11. 2014 na konferenci aktérů území. Viz dále kapitola „Konference ke 

strategii MAS Blaník“. 

Spolupracovníci / autorský tým 

Pro tvorbu strategie je klíčová spolupráce v rámci pracovních skupin. Členy skupin jsou místní odborníci na danou 

problematiku, kteří přináší nejen své odborné znalosti, ale i místní znalost. Na přípravě strategie během roku 2014 

spolupracovalo bezmála 30 osob, hlavní zodpovědnou osobou pro přípravu byla předsedkyně MAS Renata 

Vondráková, osobou pověřenou koordinací týmu spolupracovníků byla místopředsedkyně MAS Zuzana Klímová 

Vaňková. Data byla sdílena před Disc google. Výbor MAS prováděl supervizi nad přípravou strategie a společně 

s dalšími členy MAS připomínkoval dokument. 

Hlavní 
odpovědná 
osoba dle 
stanov 
sdružení: 

Mgr. Renata Vondráková Předsedkyně MAS Blaník, z. s. 

Předseda zajišťuje a odpovídá za: 
- implementaci strategie spolku, 
- sledování a vyhodnocování postupu realizace 
strategie spolku,  
- dohled nad realizací jednotlivých projektů,  
- iniciaci maximálního zapojení místních subjektů 
do realizace strategie spolku,  
- vyhledávání inovativních projektů – nápadů a 
jejich zařazování do realizace strategie spolku 

Vedoucí osoba 
pro realizaci 
SCLLD: 

Mgr. Zuzana Klímová 
Vaňková 

Místopředsedkyně MAS Blaník, z. s. 
Dle rozhodnutí Výboru MAS Blaník ze dne 27. 1. 
2014. 

 

Pro tvorbu indikátorů do strategie byla navázána spolupráce se společností CI2, o.p.s., oblast sociálních služeb byla 

zpracována ve spolupráci s týmem Komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov, kartogramy 

zpracovala firma EKOTOXA, s.r.o. 

V rámci MAS Blaník, o. s. funguje celkem 6 pracovních skupin:  

1. ROZVOJ OBCÍ 

2. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

3. KULTURNÍ, SPOLKOVÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 

4. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

5. CESTOVNÍ RUCH 

6. POTENCIÁL KRAJINY 

Řídící skupina 
pro tvorbu 
strategie 

Tvoří ji Výbor MAS Blaník, z. s., a 6 pracovních skupin plus skupiny Mladí a Senioři (které jsou pouze organizačním 
řešením jinak malé účasti seniorů/mladých na plánování aktivit – jedná se o organizaci cílové skupiny) 

Pracovní skupina A „Rozvoj obcí‟ 
Vedoucí skupiny: Ing. Jitka Hořtová (odborný referent odboru územního plánování na MěÚ Vlašim) 
Další členové skupiny: MgA. Eva Vrzalová (manažerka mikroregionu Český smaragd); Ing. Eliška Švejdová (manažerka 
svazku obcí Blaník); Bc. Jaroslav Švejda (manažer mikroregionu Želivka)  

Pracovní skupina B „Výchova a vzdělávání‟ 
Vedoucí skupiny: Mgr. Petr Jíša (ředitel ZŠ Vorlina Vlašim) 
Další členové skupiny: Mgr. Jitka Fialová (předsedkyně RC Světýlka, o. s.), Petra Fialová (předsedkyně Bodlinka, o. s.) 

Pracovní skupina C „Kulturní, spolková a zájmová činnost‟ 
Vedoucí skupiny: Mgr. Eva Hájková (vedoucí – Spolkový dům Vlašim) 
Další členové skupiny: Mgr. Stanislav Kužel (vedoucí – Spolkový dům Trhový Štěpánov), Mgr. Jan Urban (Vlašimské 
astronomická společnost) 

Pracovní skupina D „Sociální služby‟ 
Vedoucí skupiny: Mgr. Pavla Kovalská (vedoucí - odbor sociální a zdravotní MěÚ Vlašim) 
Další členové skupiny: Jana Vajsarová, DiS. (sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolníků - Domov ve Vlašimi), Bc. 
Daniela Laloučková (ředitelka - Farní charita Vlašim), Bc. Věra Janoušová (Diakonie Vlašim), Mgr. Petra Dubová Bouzová 
(sociální kurátor, komunitní plánování sociálních služeb - odbor sociální a zdravotní MěÚ Vlašim), Mgr. Petra Rajmanová 
(sociálně-právní ochrana dětí, kurátorka pro děti a mládež – odbor sociální a zdravotní MěÚ Vlašim) 

Pracovní skupina E „Cestovní ruch‟ 
Vedoucí skupiny: Lenka Röschelová (vedoucí IC Vlašim pod KD Blaník) 
Další členové skupiny: Mgr. Kateřina Červenková (ředitelka –geopark, ČSOP Vlašim), Mgr. Radovan Cáder (publikace -
ČSOP Vlašim) 

Pracovní skupina F „Potenciál krajiny‟ 
Vedoucí skupiny: Mgr. Renata Vondráková 
Další členové skupiny: Ing. Karel Kříž (vedoucí – Středisko péče o přírodu a krajinu ČSOP Vlašim), Ing. Ivana Křížová 
(AOPK), Ing. Mgr. Martin Klaudys (CHKO Blaník), Pavel Duda (SHR)  



 

 

Veřejná setkání pracovních skupin v roce 2014 

V roce 2014 proběhlo třetí kolo veřejných setkání pracovních skupin, jejichž úkolem byla úprava a doplnění cílů, vize 

a okruhu konkrétních aktivit. Stejně jako během prvních dvou kol v roce 2013 byla veřejnost informována o jejich 

konání na webu MAS Blaník, dále byly pozvánky rozesílány e-mailem a vyvěšeny na vývěskách obcí a dalších 

spolupracujících organizací. 

Tabulka: Proběhlá pracovní jednání skupin v roce 2014 (III. kolo) 

Název 

skupiny 

VÝCHOVA A 

VZDĚLÁVÁNÍ 

KULTURNÍ, 

SPOLKOVÁ A 

ZÁJMOVÁ 

ČINNOST 

CESTOVNÍ 

RUCH 

SOCIÁLNÍ 

SLUŽBY 

 

 ROZVOJ OBCÍ POTENCIÁL 

KRAJINY 

Termíny 

jednání 

16. 4.. 29. 4. 6.5. 21. 5./18. 6. 15. 4. 5. 5. 

Počet 

účastníků 

20 

 

13 14 13/16  13 15 

Garant Eva Vrzalová Eva Hájková Kateřina 

Červenková 
Petra Rajmanová 

/Vladimíra Tichá 
Jaroslav Švejda Eliška Švejdová 

Facilitátor Zuzana Klímová 

Vaňková 
Zuzana Klímová 

Vaňková/ Renata 

Vondráková/ 

Renata 

Vondráková 
Petra Rajmanová Renata 

Vondráková/ 

Zuzana Klímová 

Vaňková 

Renata 

Vondráková/ 

Zuzana Klímová 

Vaňková 

 

Dne 15. 5. 2014 se sešla skupina „Senioři‟ ve Spolkovém domě Vlašim. Setkání moderovala Zuzana Klímová Vaňková. 

Celkem pět účastníků postupně hodnotilo a doplňovalo cíle a navržená opatření vzešlá z předchozích setkání 

pracovních skupin MAS Blaník. Výstupy byly začleněny do jednotlivých oblastí.  

 

Konference ke strategii MAS Blaník 

Konference MAS Blaník proběhla 25. 11. 2014 v sále 

čechtické sokolovny.  Sešli se zde zástupci obcí, organizací 

i aktivní jedinci z celého regionu. Celkem se sešlo na 

osmdesát účastníků. Celodenní program konference byl 

rozdělený do dvou hlavních částí. V dopolední části 

programu byli účastníci seznámeni s dosavadní prací na 

Strategii MAS Blaník, kdy vedoucích pracovních skupin 

představili analytickou část strategie. Vedle stávajících 

šesti tematických oblastí strategie zahájila na konferenci 

svoji činnost také sedmá pracovní skupina, a to pracovní 

skupina Spolupráce. Jejím cílem je příprava společných 

projektů s dalšími tuzemskými i zahraničními partnerskými 

regiony a zpracování projektových záměrů do strategie. 



V druhé části programu se již účastnici aktivně zapojili. 

V rámci jednotlivých pracovních skupin ještě znovu 

detailně procházeli jednotlivé podporované oblasti a 

SWOT analýzy a případně je upravovali tak, aby byla 

strategie co nejvíce nastavena podle potřeb regionu. Do 

strategie se tak dostalo několik novinek jako např. 

podpora zapojení včelařské tématiky (chovu včel) do 

výuky základních škol (oblast Výchova a vzdělávání), 

opatření k přípravě odchytových zařízení na přemnoženou 

černou zvěř nebo budování studen s užitkovou vodou 

v krajině a obcích (obojí oblast Potenciál krajiny). 

Celá konference se odehrávala v příjemné pracovní atmosféře, ke které významně přispěly výborně připravené 

prostory a občerstvení, za což patří díky městysu Čechtice. Organizačně se na konferenci podílela i ZŠ Čechtice, a to 

poskytnutím dobrovolníků – hostesek, které po celou dobu konání konference pomáhali. Konferenci moderovala 

MgA. Eva Vrzalová, členka výboru MAS Blaník, projektová manažerka mikroregionu Český smaragd.  

V průběhu diskuze jednotlivých pracovních skupin na konferenci vzniklo několik sporných bodů, ve kterých pracovní 

skupiny nedošly ke shodě. Projednání těchto sporných bodů bylo postoupeno výboru MAS Blaník k projednání.  

Jednání výboru se konalo dne 17. 12. 2014 a výsledkem bylo doplnění strategie o následující body: 

1) Rozvoj obcí – bioplynová stanice – posuzování jednotlivých žádostí individuálně, podpora zachování místních 

železničních tratí 

2) Výchova a vzdělávání – chov včel – zapojení do výuky, bezpečnost na školách 

3) Spolky- podpora při psaní projektů, úprava definice „formální“ a „neformální akce“ ,oslavy výročí spolků, obcí, 

památek, událostí a osobností 

MEZINÁRODNÍ A JINÁ SPOLUPRÁCE 

Zástupci MAS Blaník se účastnili několika národních i mezinárodních akcí. 

V rámci území České republiky pravidelně zastupuje MAS Blaník na jednání Krajské sítě MAS 

místopředsedkyně Zuzana Klímová Vaňková a členka Výboru Eva Vrzalová. Místopředsedkyně Zuzana 

Klímová Vaňková se účastnila v Lukách nad Jihlavou v květnu 2014 setkání Škol obnovy venkova 2014 na 

téma „Příprava strategií komunitně vedeného místního rozvoje“. Vystoupila zde s příspěvkem 

k problematice vzdělávání na venkově.  

Na podzim roku 2014 se zástupkyně MAS Blaník (Zuzana Klímová Vaňková, Eva Vrzalová a Jitka Fialová) 

účastnily Národní konference VENKOV, která se konala 15. - 17. října 2014 v Konstantinových Lázních. 

Hlavními tématy konference byly hodnoty, vzdělávání, zemědělství a spolkový život na venkově. Stěžejním 

tématem bylo zatraktivění venkovského prostoru pro obyvatelstvo, zvláště mladé lidi, aby nedocházelo k 

odlivu obyvatel z venkova a hlavně, aby byli mladí lidé motivování se na venkov stěhovat. 

 

Na mezinárodním poli byla MAS Blaník reprezentována na 

dvou akcích. První z nich byla dvoudenní konference ve 

Worrikenu v Belgii (27. – 29. března 2014). Zde se setkali 

zástupci oceněných vesnic z projektu „Vesnice roku“, který 

existuje ve stejné podobě i v jiných evropských zemích, a 

zástupci Škol obnovy venkova. Na této konferenci 



reprezentovaly MAS Blaník Zuzana Klímová Vaňková a Eliška Švejdová.  

 

Druhou akcí, které se zástupci MAS Blaník (Zuzana Klímová Vaňková, 

Jitka Fialová a Karel Říha) účastnili, byl LAG summer festival. Ten 

proběhl v Biogradu na Moru v Chorvatsku v termínu od 4. do 6. 

července 2014. Cílem bylo navázat nové kontakty s místními akčními 

skupinami ze zahraničí pro případnou spolupráci.  

Veškeré náklady spojené s účastí na zahraničních akcích si hradili 

sami účastníci. 

V neposlední řadě je třeba uvést, že na konferenci MAS Blaník, která 

se konala 25. listopadu 2014, byla otevřena pracovní skupina 

Spolupráce. Na konferenci byly sebrány první nápady na možnou 

spolupráci MAS ze všech šesti oblastí podpory Strategie MAS Blaník. Některé z těchto nápadů budou 

rozpracovány do konkrétnějších projektových záměrů.    vv  

 



 

PŘÍPRAVA MAS NA STANDARDIZACI 

Další činností byla pokračující příprava MAS na tzv. standardizaci. Dle nových a schválených požadavků Metodiky pro 

standardizaci místních akčních skupin proběhla 17. 6. 2014 na Valné hromadě členů v Kamberku úprava, projednání 

a schválení těchto vnitřních předpisů: 

- Stanovy MAS Blaník, o. s. 

- Volební řád MAS Blaník, o. s. 

- Jednací řád MAS Blaník, o. s. 

- Jednací řád Výběrové komise MAS Blaník, o. s. 

Zejména uvedení do souladu vnitřních dokumentů a postupů MAS s požadavky a pravidly standardizace je 

komplikovaný proces, neboť se jedná o složitý systém s mnohdy nejednoznačným právním výkladem. 

Dále byly doplněny povinné údaje na www.masblanik.cz. Proběhla nová volba Monitorovacího a kontrolního výboru 

a Výběrové komise. Byly ustanoveny úřední hodiny kanceláře MAS. Byla podána žádost o zápis do spolkového 

rejstříku včetně zaslání platných stanov do sbírky listin. Byla vypracována výroční zpráva 2013. Byl vypracován a 

schválen návrh zájmových skupin a byly shromážděny podpisy starostů všech obcí na území MAS Blaník k územní 

působnosti. 

http://www.masblanik.cz/


 

ORGÁNY MAS BLANÍK, o. s. 
První volba orgánů MAS Blaník proběhla na ustavující valné hromadě MAS Blaník dne 18. 6. 2013 s mandátem na dva 

roky. Dne 17. 6. 2014 byla na valném shromáždění schválena změna stanov, úpravy řádů a proběhla volba výběrové 

komise a monitorovacího a kontrolního výboru s mandátem na jeden rok. Změny doby mandátů u Výběrové komise 

a Monitorovacího a kontrolního výboru byly provedeny za účelem harmonizace dokumentů MAS s pravidly 

standardizace místních akčních skupin. 

Předsedkyně: Mgr. Renata Vondráková (OSVČ) 

Místopředsedkyně: Mgr. Zuzana Klímová Vaňková (OSVČ) 

Místopředseda: Mikroregion Želivka zastoupen Bc. Jaroslavem Švejdou 

Výbor MAS Blaník 

Výbor MAS Blaník tvořilo v roce 2014 celkem 11 členů. Výbor se sešel v roce 2014 celkem 7 krát v těchto termínech: 
27. 1 .2014, 24. 4.2014, 26. 5. 2014, 27.8 2014, 2.9 2014, 5.11. 2014, 17.12 2014. 
 

 

Členy výboru byli: Mgr. Renata Vondráková/OSVČ; Mgr. Zuzana Klímová Vaňková/OSVČ; Mikroregion Želivka – 

svazek obcí/zastoupen Bc. Jaroslavem Švejdou; Blaník – svazek obcí/zastoupen Ing. Eliškou Švejdovou; Městys 

Louňovice pod Blaníkem/zastoupen Ing. Růženou Kučerovou; Město Trhový Štěpánov/zastoupeno Ing. Václavem 

Nekvasilem; ZO ČSOP Vlašim/zastoupeno Mgr. Radovanem Cáderem; Pavel Duda/SHR – OSVČ; Pavel Kuře/OSVČ; 

Mgr. Karel Havlíček/soukromá osoba; Mikroregion Český smaragd/zastoupen MgA. Evou Vrzalovou 

 

Představení členů výboru a osob zastupujících členy výboru - právnické osoby 

 

Mgr. Renata Vondráková – OSVČ – Poradenství v oblasti humanitních věd 

narodila se v roce 1980 v Praze, kde do 14 let věku žila. V roce 1994 se s rodiči a sestrou přestěhovala do Slověnic u 

Divišova, kde má její rodina kořeny (pradědeček Fabián Horák v místě hospodařil a byl tam i starostou). Od studií na 

Gymnáziu Vlašim se intenzivně zabývá rozvojem venkova a tématem života na venkově jak prakticky, tak teoreticky. 

Vystudovala Fakultu humanitních studií obor bakalář humanitních věd a na stejné fakultě potom magisterský 

program sociální a kulturní ekologie. V roce 2004 spoluzakládala Posázaví o.p.s. místní akční skupinu jako jeden z 

partnerů za Podblanickem o. s. Právě v Podblanickem o. s. je od roku 2005 až do dnešní doby předsedkyní. Spolu s 

kolegy vytvořila dlouhodobý projekt „Studenti pro venkov“, který si klade za cíl přilákat mladé lidi k trvalému životu 

na venkově. V místní akční skupině Blaník reprezentuje podnikatelský sektor. Od roku 2002 také nabízí služby v 

oblasti zpracování žádostí o dotace, zapojení veřejnosti, facilitace, konzultace atp. V letech 2012 až 2014 působila 



jako poradce a později jako zahraniční tajemnice Asociace soukromého zemědělství ČR. „Baví mě pracovat v týmu a 

rozjíždět nové projekty, které dávají smysl, proto jsem přijala roli první předsedkyně MAS Blaník, o. s. s cílem tuto 

skupinu uvést v život. Přeji si, aby se stala prostorem, kde je možné prezentovat své názory a komunikovat je 

otevřeně s ostatními aktéry regionu“. Volný čas nejraději tráví na zahradě s jejími dvěma syny. Doma se cítí všude 

tam, odkud je vidět Blaník. 

Mgr. Zuzana Klímová Vaňková - koordinátorka meziobecní spolupráce - ORP Vlašim, lektorka 

narodila se v roce 1978 ve Vlašimi, kde navštěvovala základní školu i gymnázium. Dále vystudovala obor Sociální 

práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během studia se zaměřovala zejména na problematiku rovných 

příležitostí a po absolvování magisterského studia se vydala do Indie na stáž do neziskové organizace působící na poli 

rozvoje venkova.  Po návratu do ČR začala pracovat v nadnárodní korporaci jako vedoucí týmu v oblasti personálních 

služeb. Souběžně se založením rodiny se vrátila do Vlašimi a začala se věnovat vzdělávání dospělých (zejména 

globálnímu rozvojovému vzdělávání). Postupně zaměřovala svou pozornost i činnost od globální problematiky více 

směrem k místnímu rozvoji. V současnosti působí jako koordinátorka v rámci projektu meziobecní spolupráce. Je 

místopředsedkyní MAS Blaník. Volný čas věnuje rodině a sportu.  

Mikroregion Želivka zastoupen Bc. Jaroslavem Švejdou – projektovým manažerem Mikroregionu Želivka 

J. Švejda se narodil roku 1976 ve Vlašimi, bytem v Dolních Kralovicích. Po ukončení studia byl členem představenstva 

a později předseda představenstva S.K.S. Praha a.s.  Poté půl roku pracoval ve společnosti Maso Bohemia CZ, s.r.o. 

na pozici vedoucího ISO. Po civilní službě v březnu 2001 začal pracovat jako manažer pro Mikroregion Želivka – 

svazek obcí. Od roku 2005 do roku 2008 byl zaměstnán ve společnosti Posázaví o.p.s. na pozici projektového 

manažera pro oblast Mikroregionu Želivka, později ještě jako vedoucí managementu jakosti a zástupce ředitele. V 

roce 2008 mj. také vykonával funkci euromanažera pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy. V letech 

2006 až 2009 byl rovněž jednatelem společnosti ACHEM BOHEMIA CZ s.r.o. Od roku 2009 je opět zaměstnancem 

Mikroregionu Želivka jako projektový manažer. V roce 2006 dokončil bakalářské studium práva na Univerzitě 

Komenského v Bratislavě. 

Mikroregion Český smaragd zastoupen MgA. Evou Vrzalovou – projektovou manažerkou Mikroregionu 

Český smaragd 

narodila se v roce 1977 v Ústí nad Labem. Vystudovala obory Tvůrčí psaní (filmová scénáristika) a Mediální 

komunikaci na vysoké škole v Praze. Část svého soukromého i studijního života strávila v Anglii, USA a v Izraeli. Ve své 

profesní kariéře se zpočátku věnovala mediální oblasti – působila například několik let v Českém rozhlasu. Když se 

potom s rodinou usadila ve středních Čechách, začala se zajímat o regionální rozvoj. V roce 2010 nastoupila v 

Mikroregionu Český smaragd jako projektová manažerka. Tato profese jí dala mnoho cenných zkušeností a několik 

dobrých přátel i vzorů. Působí v kraji, odkud pocházejí její prarodiče a kde strávila podstatnou část dětství. Mimo 

pracovní dobu ji zajímá především rodina a potom literatura, film, cestování a sport. Hraje také na příčnou flétnu.    

Blaník – svazek obcí zastoupen Ing. Eliškou Švejdovou – projektovou manažerkou mikroregionu Blaník 

narozena v roce 1981 v Dačicích, od roku 2007 trvale bytem v Dolních Kralovicích. Po maturitě na Obchodní akademii 

v Českých Budějovicích studovala provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze. Po 

ukončení studia pracovala jako referentka oddělení přímých plateb regionálního odboru Státního zemědělského 

intervenčního fondu v Praze. Od ledna 2007 do září 2008 byla zaměstnána v Posázaví o.p.s., zejména jako projektová 

manažerka pro mikroregion Blaník – svazek obcí. V průběhu roku 2008 současně vykonávala funkci euromanažerky 

pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy. Od října 2008 je zaměstnankyní mikroregionu Blaník – svazku 

obcí, kde nadále působí jako projektová manažerka.  

Město Trhový Štěpánov zastoupené Ing. Václavem Nekvasilem – starostou / zastupitelem Města Trhový 

Štěpánov 

narodil se v roce 1946 a dětství strávil ve Štěpánovské Lhotě u Trhového Štěpánova. Po ukončeném základním 

vzdělání nastoupil v JZD Štěpánovská Lhota jako traktorista. Po skončení vojenské služby následovala práce v JZD 

Trhový Štěpánov na pozici agronoma. Současně při zaměstnání studoval Střední zemědělskou školu v Benešově. Ve 

studiu potom pokračoval i na Provozně ekonomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze, kde v roce 1991 složil 



státní zkoušku. Jako agronom pracoval stále v JZD Trhový Štěpánov a po transformaci na ZD Trhový Štěpánov a.s. 

setrval až do roku 2004. Od voleb roku 2002 do 2006 byl místostarostou v Trhovém Štěpánově. Od roku 2006 je v 

městečku starostou.  Mimo práci ho zajímá včelaření, cestování a chalupa.  

Městys Louňovice pod Blaníkem zastoupen Ing. Růženou Kučerovou – starostkou Městyse Louňovice pod 

Blaníkem 

narodila se roku 1957, žije v Louňovicích pod Blaníkem.  Po absolvování Střední průmyslové školy zeměměřické 

vystudovala ČVUT v Praze - fakultu stavební, obor geodézie a kartografie, kde studium ukončila v roce 1981 státní 

zkouškou. Hned potom začala pracovat v zemědělství: na Státním statku Vlašim, v JZD Podblanicko Louňovice a v 

Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s. Od roku 2006 je starostkou Městyse Louňovice pod Blaníkem. „V MAS 

Blaník chci zvelebovat území městyse Louňovice  pod Blaníkem a okolí“. 

Pavel Duda – soukromý zemědělec 

narodil se v roce 1977 a bydlí v Pravoníně. Po ukončeném základním vzdělání absolvoval Střední průmyslovou školu 

strojní ve Vlašimi. Po maturitě nastoupil do podniku Sellier a Bellot jako řidič; v té době ale už začal i soukromě 

hospodařit. Od roku 2002 je soukromé zemědělské podnikání jeho hlavní činností. Od roku 2010 funguje také jako 

místostarosta obce Pravonín. Od roku 2013 je rovněž spoluzakladatelem a předsedou regionální asociace 

soukromého zemědělství okresu Benešov. V MAS Blaník reprezentuje soukromé zemědělce -  je přesvědčen, že právě 

oni dokáží udržovat krajinu v pořádku a v dobrém stavu. „Tomu, kdo pracuje na svém, není lhostejné, jak vypadá 

okolí vlastního pole - příjezdové obecní cesty a ostatní krajinné prvky“.  

Pavel Kuře - podnikatel 

narodil se roku 1981 v Kutné Hoře, mládí prožil ve Zruči nad Sázavou. Už během střední školy se začal aktivně 

zapojovat do sportovního a společenského života ve městě a uspořádal celkem osm ročníků Posázavské neckyády. Po 

maturitě nastoupil na základní vojenskou službu k letectvu v Čáslavi. V období profesního života hledal své pravé 

poslání. „Zvítězil duch vetešníka a kramáře.“ A proto ho dnes najdeme v jednom z největších vetešnictví v ČR, na 

zámku v Martinicích u Dolních Kralovic. Stavebně zanedbaný zámek od roku 2008 rekonstruuje – hotová je střecha, 

pokračuje se obnovou interiérů. Právě na záchranu zámečku pořádá pravidelné a oblíbené benefiční aukce. V objektu 

vetešnictví můžete navštívit také koncerty, výtvarná sympozia, divadelní představení a další kulturní a společenské 

akce hemžící se známými osobnostmi. Do budoucna chce v areálu vybudovat infocentrum a organizovat pravidelné 

trhy. 

Mgr. Karel Havlíček - Česká obchodní inspekce, zástupce ředitele inspektorátu Jihočeský a Vysočina 

narodil se v roce 1967 v Táboře. Nyní žije v Pravěticích u Načeradce. Po Střední ekonomické škole v Blatné začal 

studovat Západočeskou univerzitu v Plzni, právnickou fakultu - bakalářské studium. Vzdělání potom ukončil na 

Metropolitní univerzitě v Praze - mezinárodní teritoriální studia, mezinárodní a regionální vztahy v právu 

průmyslového vlastnictví. Nyní pracuje pro Českou obchodní inspekci jako zástupce ředitele inspektorátu Jihočeský a 

Vysočina. Na Podblanicku začínal před více jak 20 lety jako chalupář, a ač původem z rovinatého Třeboňska, byl a 

doposud je zcela uchvácen Blaníkem a jeho okolím. Takže v okamžiku, kdy mu to pracovní a rodinné poměry dovolily, 

se s manželkou okamžitě natrvalo přestěhovali právě do Pravětic. 

ZO ČSOP Vlašim zastoupena Mgr. Radovanem  Cáderem – ředitelem Muzea Podblanicka 

narodil se v roce 1977 ve Vlašimi. Po absolvování benešovského gymnázia vystudoval historii na Ostravské univerzitě. 

Od roku 2000 působí v Muzeu Podblanicka, nejprve jako historik, a od roku 2005 zastává funkci ředitele muzea. V 

současné době je také místopředsedou Základní organizace Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi. Žije ve 

Vlašimi. 



 

Valné shromáždění členů /členská schůze MAS Blaník 

Valné shromáždění členů MAS / členská schůze/ je nejvyšším orgánem MAS. Každý člen v ní má jeden hlas . Seznam 

je uveden v kapitole „Základní údaje“ – „Členové MAS Blaník“. V roce 2014 se sešlo celkem 4 krát. 

Datum konání, 

místo konání 

Program Foto 

4. 2. 2014 

 

Pravonín 

 

1) Zpráva o činnostech od poslední schůze 
2) Projednání stavu členů - členství k 1. 1. 2014 ukončila  
Obec Loket, Obec Studený, Městys Křivsoudov 
3) Zpráva z jednání výboru MAS Blaník: 

- Projednání podané žádosti o dotaci ke strategii do OPTP 
4) Aktuální informace k certifikaci MAS - naše připomínky  
              v příloze 
5) Projednání jednacího řádu výběrové komise - návrh  
             upravený dle připomínek a po projednání ve výboru -  
viz příloha 
6) Kancelář MAS - zpráva z výboru, nabídka MěÚ– 
informace 
7) Schválení plánu činnosti na další období  
8) Další, různé, diskuse 

 

1. 4. 2014 

 

Klokočkův mlýn 

1) Informace členů o akcích 
2) Informace od posledního jednání 
3) Informace o dotaci na strategii, zájmu členů o práci  
na ní + první rozdělení úkolů vč. vazby na DPP nebo  
DPČ 
4) Informace o jednání s Městem Vlašim o  
předfinancování projektu – tj. 750 tis. Kč k projednání  
na zastupitelstvu dne 28. 4. 2014. 
5) Zpráva z jednání „řídícího výboru“ pro strategii, tj.  
informace ke schůzce konané 11. 3. 2014 
6) Ke strategii – projednání zapojení externí  
konzultantky – pí. PhDr. Aleny Bauerové. 
7) Informace k průběhu projektu SMO ČR –  
www.obcesobe.cz – analytická data, změny v pozicích  
projektového týmu + nové téma a tím i nový  
kolega(yně) od června - informace 
8) Informace z valné hromady NS MAS ČR + zpráva o  
průběhu vyjednávání prostředků EU pro LEADER/CLLD  
9) Informace účasti Z. Klímové Vaňkové a E. Švejdové na 
setkání Škol obnovy venkova a vítězů evropského kola soutěže 
„Vesnice roku“ v Belgii  

 

17. 6. 2014 

 

Kamberk 

1) Schválení programu jednání (návrh na změnu pořadí 
projednávaných bodů) 

2) Informace od posledního jednání - MOS, asistentka, III. 
kolo pracovních skupin, strategie, certifikace – co je 
dojednáno; Setkání Luka nad Jihlavou – akční plán škol – 
MŠMT 

3) Projednání a schválení změny názvu MAS Blaník, o. s. na 
MAS Blaník, z. s. 

4) Projednání a schválení změny Jednacího řádu MAS Blaník 
od 17.6. 

5) Projednání a schválení změny stanov – s platností od 17. 6.  
6) Projednání a schválení změny Volebního řádu – s platností 

 



od 17.6. 
7) Projednání a schválení změny Jednacího řádu výběrové 

komise 17.6. 
8) Volba výběrové komise a monitorovacího a kontrolního 

výboru 
a. Odstoupení členů výběrové komise a 

monitorovacího a kontrolního výboru 
b. Určení volební komise pro volbu výběrové 

komise (7 členů), MK Výboru (3 členové) 
c. Tajná volba  

9) Projednání a schválení výroční zprávy a roční uzávěrky 
10) Projednání a schválení změny rozpočtu 
11) Další diskuse 
 

9. 9. 2014 

 

Martinice 

1) Prezentace indikátorů ke strategii MAS Blaník firmou CI2 
(R. Vondráková) 

2) Informace k pracím na strategii (R. Vondráková) 
3) Informace k projektu PMOS (Podpora meziobecní 

spolupráce) a vazba na MAS (Z. Klímová Vaňková) 
4) Účetnictví MAS - výdaje - první pololetí 2014 (Z. Klímová 

Vaňková) 
5) Plán práce a úkoly na další období (R. Vondráková) 
6) Standardizace, zaměstnanec MAS (J. Švejda) 
7) INFO  - projekty spolupráce - výstupy dosavadních jednání 

(Z. Klímová Vaňková) 
8) Kancelář MAS, asistentka, úřední hodiny (Z. Klímová 

Vaňková) 
9) Projekt MMR na podporu neziskových organizací (E. 

Vrzalová) 
10) Další diskuse 

 

 

Monitorovací a kontrolní výbor  

Monitorovací a kontrolní výbor (dále jen MKV) měl v roce 2014 tři členy. 

Do volební valné hromady v Kamberku (17. 6. 2014) fungoval MKV ve složení: Městys Načeradec zastoupený Ing. 

Jiřím Jelínkem (t.č. starosta Načeradce; předseda MKV), Ing. arch. Josef Buršík (FO), Milan Hájek (soukromý 

zemědělec). 

17. 6. 2014 byl zvolen nový MKV: Jaroslava Měchurová (FO, Klub aktivního stáří, předsedkyně MKV), Městys 

Načeradec zastoupený Ing. Jiřím Jelínkem (t.č. starosta Načeradce), Milan Hájek (soukromý zemědělec). 

Volební období Výběrové komise je dle stanov schválených 17. 6. 2014 jednoleté. Nový MKV se sešel dne 9. 9. 2014 

v Martinicích k projednání Výroční zprávy 2013 a hospodaření MAS Blaník. 

 



 

Dne 2. 12. 2014 se delegovanou zástupkyní Městyse Načeradec v MAS Blaník a v MKV stává Ing. Blanka Krejčová.  

 

Výběrová komise 

Výběrová komise měla v roce 2014 celkem 7 členů.  

Do volební valné hromady v Kamberku (17. 6. 2014) byli členem Výběrové komise: Mgr. Karel Havlíček, Pavel Duda, 

Mgr. Lenka Proschková (ZŠ Čechtice), Ing. Jiří Jelínek (starosta Městyse Načeradec), Ing. Václav Nekvasil (starosta 

města Trhový Štěpánov), Pavel Kuře, Jiří Pospíšil (TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem).  

Dle metodiky pro standardizaci Místních akčních skupin může být každý člen MAS členem pouze jednoho voleného 

orgánu. Celkem 4 členové byli současně členy výboru MAS i Výběrové komise. Tito členové dále do Výběrové komise 

nekandidovali.  

Dne 17. 6. 2014 byli do Výběrové komise zvoleni: Město Vlašim zastoupeno místostarostou Karlem Kroupou, Mgr. 

Stanislav Kužel (soukromá osoba), Mikroregion Podblanicko zastoupen Eva Lupačovou, Spolkový dům Vlašim 

zastoupen Mgr. Evou Hájkovou, Farní charita Vlašim zastoupena Ing. Danou Kucharčíkovou, Dis., Miroslav Lalouček 

(soukromý zemědělec), RC Světýlka zastoupena Mgr. Jitkou Fialovou.  

Volební období Výběrové komise je dle stanov schválených 17. 6. 2014 jednoleté.  

 

K 31. 12. 2014 odstoupila z Výběrové komise Mgr. Jitka Fialová zastupující RC Světýlka z důvodu vzniku pracovního 

poměru v MAS Blaník od 1. 1. 2015. Novým členem Výběrové komise se stává kandidát ze soukromého sektoru 

s nejvyšším počtem hlasů při volbě 17. 6. 2014 a to SDH Hulice zastoupeno Martinem Kapkem.   

Nová Výběrová komise se během roku 2014 nesešla, setkání proběhlo až v roce 2015. 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MAS BLANÍK, o. s. 
Organizační schéma platné do změny stanov 17. 6. 2014: 



 

 

Organizační schéma platné po změně stanov 17. 6. 2014: 

 

Členská schůze 
Je nejvyšším orgánem sdružení, každý člen má 

jeden hlas. Volí Výbor, Výběrovou komisi a 

Monitorovací a kontrolní výbor. Schvaluje 

strategii komunitně vedeného rozvoje pro 

území MAS Blaník. 

 

Výbor 
(11 členný, volen z členů MAS, 

volí předsedu a místopředsedy 

ze svého středu; řídící orgán 

pro tvorbu strategie) 

Monitorovací a 

kontrolní výbor 
(3 členný, volen z členů 

MAS, volební období 

jednoleté) 

Výběrová komise 
(7 členná, členem mohou 

být subjekty, které na území 

MAS prokazatelně místně 

působí, volební období 

jednoleté) 

Předseda 
(statutární zástupce spolku, 

dvouleté volební období; 

zodpovědný za tvorbu 

strategie) 

2 Místopředsedové 
(dvouleté volební období) 

Spolupracovníci MAS – příprava 

strategie komunitně vedeného 

rozvoje pro území MAS Blaník – 

pracovní skupiny 

 
PS – Potenciál krajiny 

PS  -  Výchova a vzdělávání 

PS – Rozvoj obcí 

PS – Kulturní, spolková a zájmová 

činnost 

PS – Sociální služby 

PS – Cestovní ruch 

Veřejná setkání pracovních skupin – 

komunitní projednání strategie 



 

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. Autorský tým strategie tvoří 6 pracovních skupin. Strategie vznikala na základě 

výstupů ze třech kol veřejných setkání ke každé oblasti strategie. Hlavní zodpovědnou osobou za tvorbu strategie je 

předsedkyně spolku, místopředsedkyně spolku je zodpovědná za koordinaci týmu spolupracovníků. 

WEB MAS BLANÍK, o. s. 
Během roku 2014 byly internetové stránky www.masblanik.cz doplňovány o aktuality, zápisy, pozvánky a další 

povinné údaje dle požadavků standardizace místních akčních skupin. Pomocí nástroje „Formuláře Google“ mohli 

uživatelé na stránkách najít formuláře k připomínkování strategie, vkládání projektových záměrů a na registraci 

k účasti na konferenci MAS Blaník. 

 

Obrázek: Oznámení na stránkách www.masblanik.cz a odkaz na katalog projektů 

http://www.masblanik.cz/
http://www.masblanik.cz/


 



 

HOSPODAŘENÍ MAS BLANÍK, o. s. 
V roce 2014 MAS Blaník hospodařila zejména s: 

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

 Neinvestiční dotací mikroregionů na zajištění provozu MAS Blaník, o. s. ve výši 28 800,- Kč za každý 

mikroregion (Český Smaragd, Želivka, Podblanicko, Blaník) – tj. celkem 115 200,- Kč 

 Prostředky z nedočerpaných neinvestičních dotací od mikroregionů a Města Vlašim z roku 2013 (131.000,- 

Kč) – přehled čerpání dotací od mikroregionů viz tabulka a doklady níže.  

 Dotací z Operačního programu Technická pomoc na přípravu strategie. Název projektu: „Podpora vzniku 

strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník“ (CZ.1.08/3.2.00/14.00280) ve výši 

719.393,- Kč. 

V roce 2014 bylo v MAS Blaník, o. s. zaměstnáno 29 spolupracovníků na DPP/DPČ v projektu „Podpora vzniku 

strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník“.  

Rozpočet na rok 2014 byl schválen valnou hromadou dne 26. 11. 2013. Změna rozpočtu byla schválena valnou 

hromadou dne 17. 6. 2014. 

 

Číslo účtu MAS Blaník, o. s je 3300003389/0800 a je vedený u České Spořitelny a.s. 

 

Vyúčtování dotací od mikroregionů 

Přehled čerpání dotací od mikroregionů a města Vlašim: 

2013    

Poskytovatel Částka Podpis smlouvy Vyčerpáno 

(zaúčtováno/ zaplaceno 

pokladnou) 

Mikroregion Český Smaragd 28 800,- 26. 11. 2013 17. 9. 2014  

Mikroregion Želivka 28 800, 13. 12. 2013 1. 9. 2014  

Mikroregion Blaník 28 800, 19. 11. 2013 1. 9. 2014 

Mikroregion Podblanicko 28 800, 6. 11. 2013 31. 12. 2014 

Město Vlašim 100 000,- 19. 11. 2013 6. 10. 2014 

 

2014    

Poskytovatel Částka Podpis smlouvy Vyčerpáno 

(zaúčtováno/ zaplaceno 



pokladnou) 

Mikroregion Český Smaragd 28 800,- 4. 12. 2014 31. 12. 2014 

Mikroregion Želivka 28 800, 21. 10. 2014 31. 12. 2014 

Mikroregion Blaník 28 800, 20. 10. 2014 do konce 2014 nedočerpáno 

Mikroregion Podblanicko 28 800, 10. 12. 2014 do konce 2014 nedočerpáno 

 

V roce 2013 nebyly vyčerpány dotace od mikroregionů a města Vlašimi na provoz, tyto finance byly vyčerpány 

během roku 2014; tím vznikl v roce 2013 zisk 131.000,- Kč a v roce 2014 ztráta 112.000,- Kč.  

Využití finančních prostředků – dotací z roku 2013 

Město Vlašim - středisko 01  

 

 

 

 



Blaník – svazek obcí - středisko 02  

 

 

 



 

Mikroregion Český smaragd - středisko 03  

 

 

 

 

 



Mikroregion Podblanicko - středisko 04 

 

 

 



Mikroregion Želivka- středisko 05 

 

 



Využití finančních prostředků – vyčerpaných dotací z roku 2014 

Blaník – svazek obcí - středisko 02  

 

Mikroregion Český smaragd - středisko 03  

 



 

ROZVAHA 2014 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2014 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

DARY 

V roce 2014 obdržela MAS Blaník, o. s. dar od Mgr. Karla Havlíčka ve výši 5 440,- Kč. Dar byl určen na 

podporu činnosti MAS Blaník, o. s., přijetí daru schválil výbor MAS Blaník. Finanční prostředky byly 

využity na pořádání setkání Krajské sítě místních akčních skupin Středočeského kraje (občerstvení a 

pronájem prostor). Toto setkání se uskutečnilo až v roce 2015. Tedy v roce 2014 dar využit nebyl. 

Děkujeme. 

 

KONTAKTY 
 

Funkce  Jméno Kontakt 

předsedkyně 

vedoucí PS Využití potenciálu krajiny 

Mgr. Renata 

Vondráková  

info@masblanik.cz 

tel. 604 540 583 

místopředsedkyně, garant zpracování části strategie 

v rámci dotace OPTP 

Mgr. Zuzana Klímová 

Vaňková 

info@masblanik.cz 

tel. 777 567 177 

místopředseda  Bc. Jaroslav Švejda info@zelivka.cz 

tel. 724 183 529 

asistentka – kancelář MAS Petra Fialová kancelar@masblanik.cz 

tel. 735 046 027 

asistentka – projekty spolupráce, vzdělávání Mgr. Jitka Fialová jitka.fialova@masblanik.cz 

tel. 731 219 123 
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