
Zápis Členské schůze - MAS Blaník, z. s. 

9. 6. 2015, 17 hodin – Louňovice pod Blaníkem 

Přítomni: 51 z 56 členů, z toho 34 soukromý sektor, 17 veřejný sektor;  

Poměr v procentech 67% soukromý sektor, 33 % veřejný sektor 

Schůze je usnášeníschopná. 

Soukromý sektor: 

Petr Jíša, Zuzana Klímová Vaňková (OSVČ), SDH Trhový Štěpánov (Štěpánka Bézová), Stanislav Kužel, Farní 

charita Vlašim (Daniela Laloučková, ředitelka), Pavel Procházka (OSVČ- zplnomocnil k zastupování na schůzi 

Jiřího Procházku), Renata Vondráková (OSVČ), Jaroslava Měchurová (Klub aktivního stáří), RC Světýlka, o. s. 

(Jitka Fialová, předsedkyně), Pavel Duda (soukromý zemědělec), Karel Havlíček (zplnomocnil k zastupování 

Elišku Švejdovou) Radmila Matušková (soukromý zemědělec), SDH Hulice (Martin Kapek), Nakladatelství 

Sedmikráska (Jaroslava Pospíšilová), TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem (Jiří Pospíšil), Diakonie ČCE –středisko 

Střední Čechy (Věra Janoušová), TJ Sokol Kondrac (zplnomocněn k zastupování Jiří Procházka), Bene.cz (Tomáš 

Smutný), TJ Blaník Načeradec (Jiří Jelínek), Eva Houdková, Vlašimská astronomická společnost (Pavla 

Kovalská), Radek Vondrák, Josef Buršík, ČSOP Vlašim (Radovan Cáder), Klokočkův mlýn (zplnomocněn 

k zastupování Pavel Kuře), Milan Hájek, Recta, s. r. o. (zplnomocněna k zastupování Eliška Švejdová), 

Římskokatolická farnost (zplnomocněna k zastupování Daniela Laloučková), SDH Střítež (zplnomocněn 

k zastupování Jiří Podhacký), Sport Podblanicko, o. s. (zplnomocněn k zastupování Pavel Kuře), TJ Sokol Trhový 

Štěpánov (zplnomocněn k zastupování Stanislav Kužel), TJ Sokol Čechtice (František Nebřenský), TJ Sokol 

Trhový Štěpánov – oddíl kopané (zplnomocněn k zastupování Stanislav Kužel), Pavel Kuře (OSVČ) 

Veřejný sektor: 

Městys Načeradec (Miroslav Vondrák, starosta; Petra Bartoníčková, místostarostka, Blanka Krejčová), Obec 

Kamberk (Alena Jenšíková, starostka), Městys Louňovice pod Blaníkem (Růžena Kučerová, starostka), Obec 

Pravonín (Jana Lapáčková, starostka), Obec Kondrac (Miroslav Matuška, starosta), Město Trhový Štěpánov 

(Josef Korn, starosta), Blaník – svazek obcí (Eliška Švejdová, manažerka), Mikroregion Český smaragd (Eva 

Vrzalová, manažerka), Mikroregion Podblanicko (Karel Koupa), KD Blaník (Eva Hájková), Město Vlašim (Eva 

Lupačová, delegovaný zástupce), Mikroregion Želivka (Jiří Bělský, předseda), Obec Blažejovice (Karel Říha, 

starosta), Obec Miřetice (Jiří Málek, starosta), Obec Strojetice (Vladimír Toman, starosta), Obec Šetějovice 

(Milan Jelínek, starosta), ZŠ Čechtice (Lenka Proschková, ředitelka; Marie Málková) 

Omluveni: 

Petr Košťál, Letecký klub Vlašim, o. s. (František Vilímovský), Obec Radošovice (Vladimír Gut, starosta), Obec 

Vracovice (Antonín Novák, starosta), TJ Sokol Vlašim (Jan Štícha) 

 

 

 

 

 



1)Uvítání – Renata Vondráková (předsedající) ,  Pavel Hradecký jednatel TJ Sokol Louňovice 

Zahájení schůze, přestavení TJ Sokol Louňovice, uvítání členů.  

 

2) Dohoda o formě hlasování 

Dle jednacího řádu je třeba hlídat odchody – proběhne zjištěním aktuálního počtu hlasujících před 

každým hlasováním. 

Informace o počtu hlasujících na začátku schůze: 50 členů (34 soukromý sektor, 16 veřejný sektor) 

Bylo navrženo hlasovat v tomto pořadí – kdo je proti, kdo se zdržel hlasování, dále se dopočítá počet 

souhlasících, nebo se hlasuje pro (pokud je někdo z dříve proti nebo se zdržel). Odsouhlaseno 

konsenzem. 

3) Určení skrutátorů – vždy minimálně 2 (každý na jedné straně), oznamují počty hlasujících a počty 

hlasování a to velmi nahlas předsedajícímu schůze. 

Určen Vladimír Toman, Marie Málková a Eva Vrzalová  

4) Prohlášení o usnášeníschopnosti 

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 50 členů, kdy veřejný sektor nepředstavuje více než 49% - 

aktuálně z veřejného sektoru přítomno 16 členů.  

 

5) Volba zapisovatele a ověřovatelů 

Jako zapisovatel navržena Anna Dufková. 

Navržení ověřovatelé: J. Pospíšilová a A. Jenšíková 

 

V sále k hlasování přítomno 50 členů.  

Hlasování o zapisovatelce: Pro: 50, Proti: 0, Zdržel: 0 
Hlasování o ověřovatelce č.1. Jaroslava Pospíšilová Pro: 50, Proti: 0, Zdržel: 0 
Hlasování o ověřovatelce č.2.  Alena Jenšíková Pro: 50, Proti: 0, Zdržel: 0 
 

6) Představení a schválení programu schůze 

1. Volba volební komise 

2. Zájmové skupiny 

3. Úprava volebního řádu 

4. Proslov předsedkyně – hodnocení uplynulého období 

5. Volba členů Výboru MAS Blaník 

6. Změna stanov 

7. Projednání strategie 

8. Zpráva z jednání MaK výboru 

9. Volba MaK Výboru 

10. Projednání změny rozpočtu 

11. Finsko 



12. Volba výběrové komise 

13. Další /diskuze/ akce MAS 

 

V sále k hlasování přítomno 50 členů.  

Hlasování o programu Pro: 50, Proti: 0, Zdržel: 0 
 

7) Navržení a volba volební komise 

Navrženi P. Jíša, F. Nebřenský a P. Kovalská 

 

V sále k hlasování přítomno 50 členů.  

Hlasování - Petr  Jíša : Pro: 50, Proti: 0, Zdržel: 0 

Hlasování František Nebřenský: Pro: 50, Proti: 0, Zdržel: 0 

Hlasování - Pavla Kovalská: Pro: 50, Proti: 0, Zdržel: 0 

 

8) Odsouhlasení přínáležitosti do zájmových skupin 

V sále k hlasování přítomno 50 členů.  

Hlasování o změně a novém rozdělení zájmových skupin : Pro: 50, Proti: 0, Zdržel: 0 

9) Úprava volebního řádu 

Změny volebního řádu jsou navrženy za účelem vypuštění pravidla, kdy veřejný sektor představuje 

maximálně 49% hlasovacích práv v Monitorovacím a kontrolním výboru. 

Navržené změny (viz příloha č. 3): 

1. Čl. 1 odst 6 („vyjma MaK výboru) 

2. Čl. 1 odst 16 („vyjma MaK výboru) 

3. Čl. 2 odst. 3 („Před volbou bude oznámen maximální počet hlasů.“) 

4. Čl. 2 odst. 5 (….“tak, aby byla zachována podmínka v odtavci 2“) 

5. Čl. 4 odst. 5 vypustit (pravidlo 49% pro MaK výbor není nutné) 

V sále k hlasování přítomno 50 členů.  

Hlasování o změně volebního řádu: Pro: 50, Proti: 0, Zdržel: 0 

10) Proslov – zhodnocení práce MAS za poslední 2 roky, poděkování 

Předsedkyně zhodnotila kladně zvládnutí dvouletého přechodného období, poděkovala členům, 

informovala o odevzdání standardizace a vyzdvihla kladně hodnocenou strategii MMR. 

11) Organizační pokyny k volbě 

Volba bude probíhat v pořadí Výbor, Monitorovací a kontrolní výbor, Výběrová komise. Předsedu a 

místopředsedy volí až nově zvolený Výbor MAS Blaník, do začátku volby každého orgánu je možné 

dávat návrhy, předsedající vždy řekne seznam kandidátů pro veřejný a soukromý sektor, zeptá se, 

jestli je ještě někdo, kdo chce kandidovat. Pokud ne, tak je počet kandidátů neměnný. Pokud ano, 



dopíší se ti, kdo chtějí dále kandidovat na předtištěné volební lístky. Poté se přistupuje k představení 

kandidátů. U Výboru a Výběrové komise je nutné hlídat poměr veřejného a soukromého sektoru. 

Ve Výběrové komisi volíme také právnické a fyzické osoby  - tj. i zde volíme Mikroregion 

Podblanicko nikoliv př. Karla Kroupu, pokud kandiduje osoba za sebe př. p. Marhanová, volíme jí jako 

osobu. Do Výběrové komise mohou kandidovat i nečlenové MAS. Zapsáni do rejstříku a všude jinam 

bude vždy právnická osoba a její zástupce. Předsedající předává řízení volby předsedovi volební 

komise vždy po představení jednotlivých kandidátů.  

V sále k hlasování přítomno 50 členů.  

Hlasování o tajné volbě do všech orgánů: Pro: 50, Proti: 0, Zdržel: 0 

Vystoupení Elišky Švejdové před volbou do Výboru:  

Eliška Švejdová přečetla dopis od nepřítomného Karla Havlíčka: omluvení se z nepřítomnosti a 

odůvodnění nekandidování do výboru z důvodu pracovní vytíženosti a zároveň oznámení kandidatury 

do kontrolního a monitorovacího výboru MAS Blaník, zmínil také svou podporu kandidatuře Městyse 

Načeradec (zastoupen Blankou Krejčovou). Dále p. Havlíček zhodnotil dosavadní fungování MAS 

Blaník, apeloval na hospodárnost a vyslovil nespokojenost s vypracováním její strategie.   

Na dopis p. Havlíčka stručná reakce předsedkyně MAS Blaník Renaty Vondrákové, týkající se chodu 

MAS Blaník. 

12) Volba členů Výboru MAS Blaník 

Dle stanov musí mít Výbor nejméně 7 členů a maximální zastoupení veřejného sektoru je  49% (nebo 

z jedné zájmové skupiny). 

Návrh počtu členů výboru: 11. 

V sále k hlasování přítomno 50 členů.  

Hlasování o 11 členném výboru: Pro: 50, Proti: 0, Zdržel: 0 

Do Výboru kandidují.  

Soukromý sektor: R. Vondráková, Z. Klímová Vaňková, ČSOP Vlašim- změna zástupce na Pavla 

Röschela, Pavel Duda, Pavel Kuře, Milan Hájek, Farní charita Vlašim – D. Laloučková, TJ Blaník 

Načeradec – J. Jelínek, Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy - V. Janoušová 

Veřejný sektor:  Mikroregion Želivka – J. Švejda, Město Trhový Štěpánov – Josef Korn, Město Vlašim - 

Eva Lupačová, Mikroregion Český Smaragd – Eva Vrzalová, Městys Louňovice pod Blaníkem - Růžena 

Kučerová , Blaník – svazek obcí – Eliška Švejdová 

Byly rozdány volební lístky. 

Zuzana Klímová Vaňková zapisuje aktuálně kandidující osoby na flipchart. Nekandiduje oproti 

původnímu plánu p. Havlíček, kandiduje Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy – Věra Janoušová  

Předsedající vyzvala osoby, aby se představily. Probíhá představení všech kandidátů do výboru. 

 



 

Po představení předává slovo předsedající předsedovi volební komise Mgr. Petru Jíšovi, který 

zopakuje pravidla volby: 

I. Máte před sebou seznam kandidátů 

II. Do Výboru zaškrtnete 11 z nich 

III. U jednotlivých lístků nekontrolujeme poměr skupin ani veřejného či soukromého sektoru, 

zaškrtáváte 11 osob, které chcete volit 

IV. Ve Výboru může být maximálně 5 členů z veřejného sektoru. 

V. Lístky s více než 11 zaškrtnutými osobami jsou neplatné, lístky se zaškrtnutými méně osobami 

jsou platné, ale každá volená osoba má jenom jeden hlas za každý lístek (není možné dát 

jedním lístkem někomu více hlasů) 

VI. Dále volební komise sečte prostým součtem počet hlasů u jednotlivých osob ze všech lístků. 

VII. Určí pořadí. 

VIII. Zkontroluje,zda-li prvních 11 zvolených má správný poměr. Tj. jestli není více než 5 osob 

z veřejného sektoru. Pokud ano, pak kandidáti z veřejného sektoru nad počet 5 nejsou 

zvoleni. Na jejich místo budou posunuti kandidáti ze soukromého sektoru v pořadí 

nejvyššího počtu hlasů. 

IX. Dále volební komise zkontroluje, zda není více než 5 kandidátů z jedné zájmové skupiny. 

X. Pokud by se tak stalo, pak se řeší individuálně. 

XI. V případě rovnosti počtu hlasů na posledním místě: volba se opakuje – jen s kandidáty, kteří 

získali stejný počet hlasů. 

Přichází Mgr. Lenka Proschková, ředitelka ZŠ Čechtice a účastní se volby výboru. Celkový počet hlasů 

nadále: 51. 

Probíhá volba do připravené hlasovací urny. Po odevzdání lístků pokračuje program schůze a komise 

zatím počítá. 

12) Změna stanov  

Celé stanovy – viz příloha č. 4 

1. Čl. 3 – přidán odstavec 4: O vytvoření zájmových skupin, zařazení členů do zájmových skupin i 

změnách zájmových skupin rozhoduje předseda Spolku.  

2. Čl. 5 – odst. 3 – vyškrtnout 

3. Čl. 8 – odst. 1 doplnit podtržené: Předsedou může být jmenována fyzická nebo právnická 

osoba. Je-li předsedou zvolena fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu 

právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí 

tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 

4. Čl. 9 – odst. 2 doplnit podtržené: Místopředsedou může být jmenována fyzická nebo 

právnická osoba. Je-li předsedou zvolena fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve 

smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, 

musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 

V sále k hlasování přítomno 48 členů.  

Hlasování o změně stanov:  Pro: 47, Proti: 0, Zdržel: 1 



13) Informace ke strategii - projednání 

Schválení aktuálně platné verze strategie, která byla zaslána členům v podkladech. 

V sále k hlasování přítomno 48 členů.  

Hlasování o schválení strategie:  Pro: 46, Proti: 0, Zdržel: 2 

14) Zpráva Monitorovacího a kontrolního výboru  

Předsedkyně Monitorovacího a kontrolního výboru Jaroslava Měchurová podává zprávu o činnosti 

Monitorovacího a kontrolního výboru. Sešel se 23.3. Blanka Krejčová, Milan Hájek, Měchurová - 

omluvena - hosté R. Vondráková, Z. Klímová Vaňková -kontrola účetních dokladů za rok 2014. 

Kontrolou zjištěno, že doklady mají požadované náležitosti, Výroční zpráva za roky 2013 a 2014- bez 

připomínek. Členská schůze vzala zprávu Monitorovacího a kontrolního výboru na vědomí. 

Přestávka 

15) Oznámení výsledku volby Výboru 

50 platných lístků, 1 neplatný  

 

 Zvolen Počet hlasů 

1. Zuzana Klímová Vaňková 42 

2. -3. Renata Vondráková 39 

2. -3. Městys Louňovice pod Blaníkem-R. Kučerová 39 

4. Mikroregion Český Smaragd-E. Vrzalová 38 

5-6. Pavel Duda 35 

5-6. Město Vlašim-E. Lupačová 35 

7. Město Trhový Štěpánov-J. Korn 33 

8. Diakonie ČCE-středisko Střední Čechy-V. Janoušová 31 

9. Farní charita Vlašim-D. Laloučková 29 

10-11. Blaník-svazek obcí – E. Švejdová 27 

10-11. TJ Blaník Načeradec – J. Jelínek 27 

 Náhradníci:  

12–13. Milan Hájek 26 

12-13. Pavel Kuře 26 

14. Mikroregion Želivka – J. Švejda 23 

15. ČSOP Vlašim-P. Röschel 21 

 

 

16) Volba Monitorovacího a kontrolního výboru (MaKV) 

Specifická pravidla MaKV – člen nesmí být v jiném orgánu, ani zaměstnancem MAS v pracovním 

poměru;  má nejméně 3 členy. 

Volba počtu členů – návrh 5 

V sále k hlasování přítomno 50 členů.  



Hlasování o počtu členů MaK výboru 5: Pro: 49, Proti: 0, Zdržel: 1 

Do MaKV výboru kandidují – J.  Měchurová, Městys Načeradec- B. Krejčová, Obec Pravonín – J. 

Lapáčková, ZŠ Čechtice – L. Proschková, Římskokatolická farnost – Kateřina Rybníčková 

 Jitka Fialová rozdá volební lístky.  

Nově oznamuje kandidaturu - K. Havlíček a ČSOP Vlašim (P. Röschel) 

 Z. Klímová Vaňková zapisuje seznam kandidátů na flipchart.  

Předsedající vyzve osoby, aby se přestavily. Probíhá představení všech.  

Po představení předává slovo předsedající předsedovi volební komise- opakuje pravidla. 

I. Máte před sebou seznam kandidátů. 

II. Do MaKV výboru zaškrtnete 5 z nich 

III.  U MaK výboru NEPLATÍ, že veřejný sektor smí mít maximálně 49%  

IV. Lístky s více než 5 zaškrtnutými osobami jsou neplatné, lístky se zaškrtnutými méně osobami 

jsou platné, ale každá volená osoba má jenom jeden hlas za každý lístek (není možné dát 

jedním lístkem někomu více hlasů). 

V. Dále volební komise sečte prostým součtem počet hlasů u jednotlivých osob ze všech lístků. 

VI. Určí pořadí. 

VII. V případě rovnosti počtu hlasů na posledním místě: volba se opakuje – jen s kandidáty, kteří 

získali stejný počet hlasů. 

Probíhá volba do připravené hlasovací urny. Po odevzdání lístků pokračuje program schůze a komise 

zatím počítá. 

17) Finsko 

Eva Hájková- informování o zářijovém pobytu ve Finsku a částečné představení programu, 

zdůrazněna možnost navázání spolupráce s finskou MAS. 

18) Rozpočet – změna 

Drobné úpravy, změna úvazku a zrušení úvazku asistentského, nově přidána položka Finsko - zájezd 

ve výši 250 tisíc na straně příjmů i výdajů. 

V sále k hlasování přítomno 51 členů.  

Hlasování o změně rozpočtu: Pro: 47, Proti: 1, Zdržel: 3 

19) Výsledek volby MaKV 

50  planých hlasovacích lístků, 1 neplatný 

 Zvolen Počet hlasů 

1. Obec Pravonín-J.Lapáčková 42  

2. Městys Načeradec-B. Krejčová 37  

3. ZŠ Čechtice-L. Proschková 35  

4. K. Havlíček 31  

5. J. Měchurová  30  



 Náhradníci  

6. Římskokatolická farnost-K. Rybníčková 27 

7. ČSOP Vlašim-P. Röschel 15 

 

20) Volba Výběrové komise (VK) 

Podmínky – ve VK může být i nečlen, nesmí psát dotace, granty, atp. Nesmí být v pracovním poměru 

v MAS Blaník, musí být z území MAS Blaník („prokazatelně místně působit“); minimálně 5 členů; 

veřejný sektor ani žádná zájmová skupina – nesmí mít více než 49% = max. 3 z veřejného sektoru. 

Volba počtu členů – návrh 7 

V sále k hlasování přítomno 49 členů.  

Hlasování o počtu členů VK 7: Pro: 49, Proti: 0, Zdržel:0 

Do Výběrové komise kandidují: 

Soukromý sektor: Stanislav Kužel, Dana Kucharčíková, Miroslav Lalouček, Eva Houdková, Václav 

Nekvasil, Marie Marhanová, TJ Sokol Louňovice – Jiří Pospíšil 

Veřejný sektor: KD Blaník – Eva Hájková, Mikroregion Podblanicko – Karel Kroupa 

Jitka Fialová rozdává volební lístky. Chce ještě někdo další kandidovat? Ano - Pavel Kuře.  

Z. Klímová Vaňková píše vyjmenované osoby na flipchart.  

Předsedající vyzve osoby, aby se přestavily. Probíhá představení všech.  

Po představení předává slovo předsedající předsedovi volební komise Mgr. Petru Jíšovi,  opakuje 

pravidla. 

I. Máte před sebou seznam kandidátů. 

II. Do Výběrové komise zaškrtnete 7 z nich. 

III. U jednotlivých lístků nekontrolujeme poměr skupin ani veřejného či soukromého sektoru, 

zaškrtáváte prostě 7 osob, které chcete volit. 

IV. Ve Výběrové komisi může být maximálně 3 členové z veřejného sektoru. 

V. Lístky s více než 7 zaškrtnutými osobami jsou neplatné, lístky se zaškrtnutými méně osobami 

jsou platné, ale každá volená osoba má jenom jeden hlas za každý lístek (není možné dát 

jedním lístkem někomu více hlasů) 

VI. Dále volební komise sečte prostým součtem počet hlasů u jednotlivých osob ze všech lístků. 

VII. Určí pořadí. 

VIII. Zkontroluje, zda-li prvních7 zvolených má správný poměr. Tj. jestli není více než 3 osoby 

z veřejného sektoru. Pokud ano, pak kandidáti veřejného sektoru nad počet 3 nezvolí a 

na jejich místo jsou posunuti kandidáti ze soukromého sektoru v pořadí nejvyššího počtu 

hlasů. 

IX. Dále volební komise zkontroluje, zda není více než 3 kandidáti z jedné zájmové skupiny. 

X. Pokud by se tak stalo, pak se řeší individuálně. 



XI. V případě rovnosti počtu hlasů na posledním místě: volba se opakuje – jen s kandidáty, kteří 

získali stejný počet hlasů. 

Probíhá volba do připravené hlasovací urny. Po odevzdání lístků pokračuje program schůze a komise 

zatím počítá. 

21) Přestávka  

21) Další informace nebo neformální diskuse-  další schůze plánována na 22.9.2015 17:00 Trhový 

Štěpánov, žádné další podněty do diskuze 

 

22) Informace o volbě Výběrové komise 

50 hlasů, 1 neplatný 

 Zvolen Počet hlasů 

1. M. Marhanová 40 

2. S. Kužel 39 

3. TJ Sokol Louňovice-J. Pospíšil 35 

4. D. Kucharčíková 33 

5-7. M. Lalouček 26 

5-7. V. Nekvasil 26 

5-7. Mikroregion Podblanicko-K. Kroupa 26 

 Náhradníci  

8-9. KD Blaník – Eva Hájková 24 

8-9. E. Houdková 24 

10. P. Kuře 23 

 

23) Rozhodnutí o svolání Výboru – rozhodnutí o konání výboru pro volbu předsedy a místopředsedů 

- po ukončení členské schůze, tj. 9. 6. 2015 

 

24) Závěr, poděkování 

 

Zapsal/a: Anna Dufková 

 

Ověřil/a (1):  Jaroslava Pospíšilová 

Ověřil/a (2): Alena Jenšíková 

 

 



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, >>  29.1.2013– Schůzka MAS u ČSOP Vlašim, >> 25.2. v 19 h – 
konzultace ve Spolkovém domě Vlašim, >>  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. - Potenciál krajiny, 6.6. - (Fyzický) Rozvoj obcí, 11.6. - Cestovní ruch, 12.6. - 
Sociální služby, 12. 6. - Kulturní spolková a zájmová činnost), >> 18. 6. 2013- schůzka MAS – ustavující 
Valná hromada MAS v Čechticích – restaurace Zlatá Praha, klubovna, >> 17. 7. – schůzka Výboru MAS 
– Spolkový dům Vlašim, >> 10. 9. 2013 v 17 h - schůzka MAS ve spolkovém domě v obci Studený 
>>24. 9. 2013 v 18 h– schůzka Výboru MAS ve Spolkovém domě Vlašim, 8.10.2013 v 9 h - Valná 
hromada MAS – Spolkový dům Vlašim (projednání přijetí nových členů, rozpočet 2013),>>18.11.2013 
schůze Výboru MAS Blaník, >> II. kolo setkání pracovních skupin v rámci přípravy strategie (23.10. -
Výchova a vzdělávání, 24.10. - (Fyzický) Rozvoj obcí, 31.10. - Kulturní spolková a zájmová činnost, 
7.11. - Cestovní ruch, 14.11. - Potenciál krajiny),>>26. 11. 2013 v 17-21 h -hotel Štamberk Pravětice  -  
Valná hromada MAS – projednání rozpočtu na rok 2014, jednací řády, přijetí nových členů,>> 11.12. - 
II.kolo setkání pracovní skupiny Sociální služby,>>16.12. - setkání pracovní skupiny „Studenti‟ – 
Gymnázium Vlašim,>> 27. 1. 2014 – schůze Výboru MAS ve Vlašimi, JanaMasaryka 399,>> 4. 2. 2014 v 
17–21h-Pravonín  (Valné shromáždění členů MAS – projednání jednacího řádu výběrové komise, 
dotace na strategii 2014-2020, změna rozpočtu),>> 24.3.2014 - schůze Výboru MAS ve Vlašimi, 
JanaMasaryka 399,>> 1.4.2014 - členská schůze MAS – Klokočkův mlýn u Načeradce (schválení dohod 
a týmů v rámci projektu přípravy strategie),>> III. kolo setkání 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 - Potenciál krajiny, 6.5. - Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim - Cestovní ruch, 15.5. - 
Spolkový dům Vlašim – ,,Senioři‟,>> 5.6.2014 - schůze Výboru MAS ve Vlašimi, JanaMasaryka 
399,>>17. 6. 2014 – Valné shromáždění MAS (změny stanov, volební valné shromáždění) – Kamberk, 
>> 9. 7. 2014 - Schůze Výboru MAS Blaník, >> 19. 8. 2014 - Schůzka Řídící skupiny pro určení 
indikátorů, 27. 8. 2014 Výbor MAS Blaník k indikátorům – připomínkování >>28. 8. 2014 Zaslání první 
pracovní verze strategie MMR k připomínkovému řízení, možnost vyplňovat připomínkový formulář 
na webu MAS Blaník – zde http://goo.gl/PoSzP1>> 2.9. Výbor MAS Blaník >> 9.9. Členská schůze 
Martinice>>5.11. Výbor MAS Blaník>>25.11.2014 Konference Čechtice >>17.12. Výbor MAS Blaník – 
Spolkový dům Vlašim >> 20. 1. 2015 Výbor MAS Blaník – Vracovice klubovna na hřišti >> 27. 1. 2015 
Členská schůze– Spolkový dům Vlašim>> 23. 3. 2015 Výbor MAS Blaník >> 31. 3. 2015 Členská schůze 
MAS Blaník – Spolkový dům, >> 25.5.2015 Výbor MAS Blaník – Vlašim 

http://goo.gl/PoSzP1


 

Příloha č. 2 – Návrh na změnu rozpočtu 

 

ROZPOČET MAS BLANÍK, z. s. na rok 2015     
     

         
VÝDAJE       

 rozdíl proti v lednu 
schválenému rozpočtu  

    501000 SPOTŘEBA MATERIÁLU                  34 400,00                     5 833,33       
   

 
Papír do tiskáren                 5 200,00     

 
  

    

 
Tonnery              18 000,00     

 
  

    

 
Drobný spotřební materiál              10 000,00     

 
   navýšeno; k 6.5. vyčerpáno 3132,-  

   

 
Flipchartový papír                 1 200,00     

 
  

    501001 DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK                11 500,00                     6 000,00     
    

 
Tabulka MAS (povinná)                 3 500,00     

 
  

    

 

Notebook do kanceláře MAS (asistentka) vč. 
software                             -       

 
  

    

 
Flipchartový stojan                             -       

 
  

    

 
Nahrávací zařízení                 4 000,00     

 
   bude nakoupeno jen pokud nezískáme dotaci KÚ  

 

Publicita/ propagace (vlaječka EU, baner 
MAS)                             -       

 
  

    

 
Mobilní telefon 2x                 4 000,00     

 
   navýšeno o 2000,- mobilní telefon do kanceláře -ZKV  

512000 CESTOVNÉ                  36 000,00                                 -       
    513000 NÁKLADY NA REPREZENTACI                  17 440,00                     8 000,00     
    

 
Občerstvení              12 000,00     

 
   navýšeno; k 6.5. vyčerp.2824,-,+ na 9.6. -5000,-  

 
Setkání Krajské sítě MAS                 5 440,00     

 
   již realizováno  

   518000 OSTATNÍ SLUŽBY                407 786,00                260 155,00      z toho 250000,- Finsko - je i v položce příjmy  

 
Účetnictví              64 130,00     

 
   navýš.- prodlouž. MOS + pers. změny - výpočet na listu 4  



 
Nájem kanceláře              36 000,00     

 
  

    

 
Další pronájmy na schůze                 8 000,00     

 
  

    

 
Nákup tisku                 3 500,00     

 
  

    

 
Webový prostor                 5 784,00     

 
  

    

 
Telefonní poplatky              14 400,00     

 
   jeden paušál -  J. Fialová, druhý - nově Z.Klímová Vaňková /kancelář  

 
Sazba newsletteru                             -       

 
   přidáno - probíhá - bez úhrady.  

 

 
Sazba výroční zprávy                 3 500,00     

 
   přidáno  

   

 
IT služby               12 000,00     

 
  

    

 
Školení/ účast na konferencích                 6 000,00     

 
  

    

 
Platba za doménu www.masblanik.cz                    472,00     

 
  

    

 
Služby bank, bankovní poplatky                 2 000,00     

 
  

    

 
Služby - Finsko            250 000,00     

 
   případně možné navýšení dle aktuálního rozpočtu akce  

 
Služeby České pošty                 2 000,00     

 
  

    521000 MZDOVÉ VÝDAJE                338 822,00     -            74 548,00      sníženo  
   

 
DP dokončení strategie / administrativa MAS            199 622,00     

 
  

    

 
PS Asistentka projektů spolupráce              139 200,00     

 
  

    524000 ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ ZA ZAMĚSTNANCE (SP, ZP)              115 199,48     -            25 346,32      sníženo  
   549 JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY  (poj. 0,0042)                   1 423,05     -                 313,10     

    582000 POSKYTNUTÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY                  10 000,00                                 -       
    

    
  

      Výdaje MAS dle rozhodnutí Výboru (dle plánu aktivit)              100 000,00                                 -       
    

    
  

    CELKEM VÝDAJE             1 072 570,53                179 780,91     
    

    
  

    PŘÍJMY         
    648000 Ostatní výnosy (dotace úřadu práce)            120 000,00                    60 000,00     -           60 000,00      pův. předpoklad 2x čerpání dotace, tzn. 2x60000,-  

682000 Přijaté příspěvky,dary (Středočeský kraj)              87 059,00                    78 683,00     -             8 376,00      bylo sníženo změnou výpočtu - podpořeno více MAS  

   684000 Členské příspěvky (členové, á 100,- Kč)                  5 600,00     -                 200,00      sníženo - dva členové vystoupili  
 691000 Dotace (na obyvatele)            456 311,52                 456 311,52                                 -        nutno dořešit v území, aby obce MAS podpořily  

691000 Dotace (mikroregiony)            115 200,00                 115 200,00                                 -       
    



 
Účastnický poplatek Finsko 

 
            250 000,00        případně možné navýšení dle aktuálního rozpočtu akce  

 
Dotace, dary, příspěveky 

 
             100 000,00       

    CELKEM PŘÍJMY             1 065 794,52       
    

         Shodek bude krytý převodem  z bankovního účtu. 
 

-                6 776,01     
     

         

         

         

 
Mgr. Renata Vondráková - předsedkyně MAS Blaník, z. s.  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 – Návrh na změnu stanov (zažlucené pasáže jsou měněné či doplňované 

formulace Stanov MAS Blaník, z. s. na členské schůzi dne 9. 6. 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS Blaník, z. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANOVY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Stanovy zapsaného spolku 

 

MAS Blaník, z.s. 

 

 

 

 

 

Čl. 1 

Název a sídlo 

 

1. Název zapsaného spolku je MAS Blaník, z. s., dále jen Spolek.  

2. Sídlem Spolku je Vlašim, Palackého náměstí 65, PSČ 258 01. 

 

 

Čl. 2 

Cíle a poslání 

 

1. Zapsaný spolek MAS Blaník, z.s. je dobrovolným neziskovým sdružením občanů a 
právnických osob, jejichž cílem je rozvoj regionu MAS Blaník (dále jen zájmové 
území), naplňováním společných zájmů členů Spolku, koordinací spolupráce 
veřejného sektoru, NNO a podnikatelské sféry metodou LEADER  
a realizace rozvojové strategie regionu prostřednictvím následujících činností:  

a. tvorba strategií a plánů rozvoje regionu,  

b. koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech,  

c. rozvoj a propagace regionu, 

d. podpora nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny, 

e. podpora obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot,  

f. podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí,  

g. služby při financování projektů k rozvoji regionu,  

h. posuzování projektů zaměřených k rozvoji regionu,  



i. koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu,  

j. tvorba informační databanky ke shromažďování informací prospěšných  
k rozvoji regionu,  

k. součinnost se zahraničními subjekty,  

l. příprava informačních a metodických materiálů a školících pomůcek,  

m. výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže,  

n. spolupráce na rozvoji lidských zdrojů,  

o. zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu,  

p. komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci  
na rozvoji regionu,  

q. poradenská činnost,  

r. činnosti spojené se spoluprácí s orgány Evropské unie v rámci rozvoje 
regionu,  

s. vydávání tiskovin.  

2. Činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 budou realizovány metodou LEADER nebo tzv. 
komunitně vedeným rozvojem a to prostřednictvím:  

a. přístupu zdola nahoru,  

b. partnerství veřejných a soukromých subjektů,  

c. místní rozvojové strategie,  

d. provádění integrované a vícesektorové strategie,  

e. inovativnosti,  

f. síťování – výměnou zkušeností mezi skupinami vedenými metodou LEADER 
nebo tzv. komunitně vedeným rozvojem,  

g. spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemí světa.  

3. Spolek vykonává svou činnost ve prospěch občanů, obcí a všech subjektů 
působících v zájmovém území za rovných podmínek. 

 

 

Čl. 3 

Členství 

 

1. Členem Spolku se může na základě písemné přihlášky stát každá fyzická osoba 
starší 18 let či právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli Spolku.  

2. Členství ve Spolku je dobrovolné, vzniká schválením písemné přihlášky členskou 
schůzí Spolku. O přijetí rozhodují členové Spolku  
jednou ročně na první členské schůzi v kalendářním roce, a to prostou většinou 
hlasů.  

3. Jednotliví členové spolku jsou rozděleni dle zájmových skupin zejména pro potřeby 
realizace SCLLD. Rozdělení členů do zájmových skupin bude specifikováno 
v samostatném dokumentu. 



4. O vytvoření zájmových skupin, zařazení členů do zájmových skupin i změnách 
zájmových skupin rozhoduje Předseda Spolku 

5. Přijetí člena se sděluje písemně.  

6. Spolek vede seznam (evidenci) členů. V seznamu členů provádí zápisy a výmazy 
týkající se členství osob ve spolku předseda spolku nebo jím pověřený člen spolku. 
Každý člen souhlasí s uvedením svého jména nebo názvu, adresy bydliště, sídla 
nebo místa podnikání. Seznam bude zveřejňován především pro potřeby realizace 
SCLLD. 

7. Členství ve Spolku zaniká:  

a. vystoupením člena oznámeným prokazatelně písemně Výboru,  

b. úmrtím či zánikem právní subjektivity člena,  

c. zrušením členství rozhodnutím členské schůze při hrubém nebo opětovném 
porušení stanov, nebo pokud člen jedná proti zájmům Spolku,  

d. zrušením Spolku,  

e. zrušením členství rozhodnutím členské schůze v případě odvolacího řízení.  

8. Spolek je oprávněn vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho 
činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy Spolku: 

a. napomenout člena Spolku, napomenutí provede písemně Výbor Spolku, 

b. vyloučení ze Spolku. 

 

 

Čl. 4 

Práva a povinnosti členů 

 

1. Každý člen má právo:  

a. volit a být volen do všech orgánů Spolku,  

b. účastnit se jednání orgánů Spolku,  

c. vyjadřovat se k rozhodnutím orgánů Spolku, obracet se na ně  
s návrhy, podněty, iniciativami, připomínkami, dotazy a stížnostmi  
a žádat o jejich vyjádření,  

d. realizovat prostřednictvím akcí a aktivit Spolku své zájmy a záměry, pokud 
jsou v souladu se zájmy a záměry Spolku,  

e. být pravidelně informován o činnosti Spolku, o výsledcích hospodaření  
a nahlížet do všech dokladů Spolku,  

f. účastnit se akcí, které Spolek pořádá,  

g. vystoupit ze Spolku.  

2. Každý člen má za povinnost:  

a. vyvíjet aktivity k dosahování předmětu činnosti Spolku a hájit jeho zájmy,  

b. dodržovat stanovy a případné další předpisy Spolku,  

c. vykonávat svěřené funkce v orgánech Spolku,  



d. v rámci své působnosti realizovat, popř. zabezpečit plnění úkolů vyplývajících 
z usnesení orgánů Spolku,  

e. nakládat s majetkem Spolku podle zásad hospodaření, chránit jej  
a přispívat ke zvyšování jeho hodnoty,  

f. všestranně propagovat Spolek,  

g. platit členské příspěvky dle platného příspěvkového řádu a v určeném 
termínu. 

3. Práva a povinnosti člena mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny 
rozhodnutím členské schůze Spolku.  

 

 

Čl. 5 

Orgány Sdružení 

 

1. Orgány Sdružení jsou:  

a. Členská schůze 

b. Výbor  

c. Předseda a místopředsedové 

d. Monitorovací a kontrolní výbor 

e. Výběrová komise  

2. Členové – právnické osoby - jmenují a odvolávají své zástupce v orgánech Spolku 
písemně.  

3. Bod 3 byl ze stanov vymazán. (Kolektivní orgány Spolku musí být složeny tak, aby 
veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více než 49 % 
hlasovacích práv.) 

 

 

 

 

Čl. 6 

Členská schůze 

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Je tvořen všemi partnery MAS, 
přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % 
hlasovacích práv.  

2. Členem členské schůze je každý člen Spolku. Členové Spolku, kteří jsou právnickými 
osobami, vykonávají svá práva prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo 
pověřené osoby.  

3. Oprávněnost k zastupování člena, doloží zástupce člena písemným pověřením. 

4. Jednání Členské schůze je upraveno jednacím řádem.  



5. Členskou schůzi svolává předseda minimálně jednou ročně nebo požádá-li písemně 
o svolání alespoň třetina členů spolku, nebo kontrolní orgán spolku,  
a to do 30-ti dnů od doručení žádosti předsedovi. Nesvolá-li statutární orgán spolku 
zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět 
podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. 

6. Členská schůze rozhoduje o nejdůležitějších otázkách Spolku tím, že zejména:  

a. schvaluje jednací řád členské schůze,  

b. přijímá základní programové dokumenty Spolku a kontroluje jejich plnění,  

c. schvaluje plán činnosti Spolku na nadcházející období,  

d. schvaluje zprávu o činnosti Výboru a zprávu monitorovacího  
a kontrolního výboru,  

e. schvaluje roční rozpočet a roční účetní uzávěrku Spolku, rozhoduje  
o použití volných finančních prostředků,  

f. volí ze svých členů Výbor  

g. volí Výběrovou komisi (výběrové komise),  

h. odvolává Výbor a Výběrovou komisi, popř. jejich členy,  

i. volí a odvolává členy Monitorovacího a kontrolního  výboru,  

j. rozhoduje o změně stanov Spolku,  

k. rozhoduje o sloučení nebo o zrušení Spolku,  

l. rozhoduje o majetkovém vypořádání v případě zrušení Spolku,  

m. rozhoduje o přijetí za člena Spolku a o zrušení členství,  

n. stanovuje výši, způsob a termín úhrady členských příspěvků,  
tj. Příspěvkový řád, 

o. schvaluje vnitřní předpisy Spolku,   

p. nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v 
území působnosti MAS,  

q. schvaluje SCLLD – distribuce veřejných finančních prostředků, schvaluje 
způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr 
projektů, schvaluje rozpočet MAS  

r. schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,  

7.  Při hlasování na členské schůzi má každý člen jeden hlas.  

8. Členská schůze je usnášeníschopná při přítomnosti většiny členů. Není-li přítomna 
30 minut po plánovaném termínu zahájení většina členů, rozhodne Výbor o svolání 
členské schůze v jiném termínu.  

9. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán 
nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů 
od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí 
být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání 
členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo 
zasedání členské schůze předtím svoláno.  

10. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených 
na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu 
členů. 



11. Členská schůze rozhoduje většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, avšak 
rozhoduje-li o změně stanov, o sloučení nebo zrušení Spolku,  
o majetkovém vypořádání v případě sloučení nebo zrušení Spolku, je nutná alespoň 
dvoutřetinová většina přítomných hlasů. Každý člen má jeden hlas. 

12. Předseda spolku zahájí zasedání a ověří, zda je členská schůze schopna  
se usnášet a vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže  
se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která 
nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen  
za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.  

13. Z jednání Členské schůze je pořizován zápis, který kromě data, místa konání  
a listiny přítomných musí obsahovat údaje o schváleném programu, přijatých 
rozhodnutích s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu (pokud 
je hlasováno) a námitkách účastníků a závěrečné usnesení. Ze zápisu musí být 
patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, 
jaké případné další činovníky členská schůze zvolila a kdy byl zápis vyhotoven. 
Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. 
Zápis se povinně zveřejňuje na webových stránkách Spolku. 

 

 

Čl. 7 

Výbor 

 

1. Výbor je volen na 2 roky Členskou schůzí a je rozhodovacím orgánem Spolku, který 
řídí činnost Spolku v období mezi konáním členských schůzí a odpovídá Členské 
schůzi za plnění cílů Spolku.  

2. Výbor má nejméně 7 členů.  

3. Členové rozhodovacího orgánu musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný 
sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích 
práv.  

4. Při rozhodování je hlasovací právo členů rozhodovacího orgánu rovné.  

5.  Je-li členem rozhodovacího orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná 
ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem 
právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu 
zastupuje. 

6. Výbor je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční většiny členů Výboru.  

7. Výbor se usnáší nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Každý člen Výboru má 
jeden hlas.  

8. Rozhodovací orgán volí předsedu a místopředsedy z řad svých členů. Předseda 
svolává a řídí jeho zasedání.  

9. Jednání Výboru svolává předseda Spolku podle potřeby, minimálně však čtyřikrát 
ročně.  

10. Předseda a místopředsedové Spolku jsou členy Výboru sdružení.  

11. Členové Výboru mohou být rozhodnutím předsedy zplnomocněni k zastupování 
Spolku v dílčích záležitostech realizace jednotlivých projektů či dílčích úkolů Spolku.  

12. Mandát člena Výboru zaniká odstoupením člena nebo odvoláním členskou schůzí.  



13. Z jednání výboru je pořizován zápis. Zápis je zveřejňován na webových stránkách 
Spolku. 

14. Do působnosti Výboru zejména patří:  

c. podávání informací o činnosti Spolku členům a veřejnosti,  

d. zajištění vedení účetnictví, evidence a archivace veškerých písemností 
Spolku,  

e. sestavování návrhu rozpočtu a návrhu roční účetní uzávěrky Spolku,  

f. navrhování komisí, popř. jiných pracovních a iniciativních skupin,   

g. rozhodování o účasti Spolku v jiných profesních či zájmových organizacích a 
volba zástupců do těchto organizací,  

h. koordinace činností při realizaci rozvojové strategie Spolku, jednotlivých 
projektů a aktivit Spolku,  

i. sledování a vyhodnocování realizace rozvojové strategie Spolku, jednotlivých 
projektů a aktivit Spolku,  

 

j. schvalování uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím 
zaměstnancem pro realizaci SCLLD,  

k.  schvalování výzvy k podávání žádostí,  

l. vybírání projektů k realizaci a stanovení výši alokace na projekty  
na základě návrhu výběrového orgánu,  

m. svolávání nejvyššího orgánu minimálně jedenkrát ročně.  

 

 

Čl. 8 

Předseda 

 

1. Předsedu volí výbor ze svého středu na 2 roky. Předsedou může být jmenována 
fyzická nebo právnická osoba. Je-li předsedou zvolena fyzická osoba,  musí být 
svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské 
podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo 
tuto právnickou osobu zastupuje. 

 

2. Předseda je statutárním orgánem Spolku. 

3. Předseda při své činnosti úzce spolupracuje s místopředsedy a členy Výboru. 

4. Předseda zajišťuje a odpovídá za: 

a. vedení administrativních záležitostí činnosti Spolku, 

b. svolávání Členské schůze, věcné, organizační a administrativní zajištění jejího 
průběhu,   

c. implementaci strategie Spolku,  

d. sledování a vyhodnocování postupu realizace strategie Spolku,  

e. dohled nad realizací jednotlivých projektů,  



f. organizaci a svolávání schůzek Výboru včetně přípravy jednání,  

g. organizaci a svolávání schůzek Valného shromáždění členů včetně přípravy 
jednání,  

h.  informování veřejnosti o činnosti Spolku,  

i. iniciaci maximálního zapojení místních subjektů do realizace strategie Spolku,  

j. vyhledávání inovativních projektů – nápadů a jejich zařazování  
do realizace strategie Spolku,  

k. dalších úkolů delegovaných rozhodnutím Výboru Spolku.  

 

5. Ze své činnosti je odpovědný členské schůzi. Zastupuje sdružení navenek, jedná 
jeho jménem, a to samostatně. Ve vztahu k zaměstnancům Spolku předseda 
vykonává funkci vedoucího organizace.  

 

 

Čl. 9 

Místopředsedové 

 

1. Sdružení má 2 místopředsedy. Místopředsedy volí Výbor ze svého středu na 2 roky. 
Místopředsedou může být jmenována fyzická nebo právnická osoba. Je-li předsedou 
zvolena fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního 
předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí 
tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 

2. Každý místopředseda Spolku je členem Výboru sdružení. Spolupracuje s předsedou 
na plnění cílů Spolku, případně plní v plném rozsahu funkci předsedy v době jeho 
nepřítomnosti.  

 

 

Čl. 10 

Monitorovací a kontrolní výbor 

 

1. Monitorovací a kontrolní výbor je kontrolním orgánem a je volen Členskou schůzí na 
1 rok. Má nejméně tři členy. Ze svého středu volí předsedu, který řídí jeho činnost a 
svolává podle potřeby schůze, nejméně však jednou ročně. Počet členů 
monitorovacího a kontrolního výboru musí být lichý.   

2. Monitorovací a kontrolní výbor má právo nahlížet do všech písemností Spolku  
a účastnit se jednání zástupců Spolku se třetími osobami. Za svou činnost odpovídá 
Členské schůzi. 

3. Člen monitorovacího a kontrolního výboru nesmí být členem Výboru, Výběrové 
komise a ani zaměstnancem Spolku v pracovním poměru. Členové kontrolního 
orgánu musí být voleni z členů spolku (partnerů MAS). 

4. Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolního orgánu rovné.  



5. Je-li členem kontrolního orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná  
a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li 
členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou 
osobu zastupuje.  

6. Kontrolní orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro 
přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.  

7. Do působnosti monitorovacího a kontrolního výboru patří:  

a. sledování a kontrola veškeré činnosti Spolku zejména s důrazem  
na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku  
ve vlastnictví Spolku,  

b. projednávání stížností členů, 

c. kontrola a dohled nad dodržováním dokumentů Spolku, 

d. projednávání výroční zprávy a činnosti a hospodaření MAS, 

e. dohled nad tím, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, 
standardy MAS a SCLLD, 

f. nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti 
MAS a kontrolovat tam obsažené údaje, 

g. svolání mimořádného jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, 
jestliže to vyžadují zájmy MAS, 

h. kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a jejího dodržování, včetně 
vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS, 

i. zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke 
schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD), 

j. předkládání zpráv o výsledcích své kontrolní činnosti Členské schůzi,  
a to minimálně jedenkrát ročně.  

8. Předseda monitorovacího a kontrolního výboru má právo účastnit se zasedání 
Výboru s hlasem poradním. 

 

 

Čl. 11 

Výběrová komise 

 

1. Výběrová komise je výběrový orgán spolku. Členové výběrového orgánu musí být 
voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí. Je-li členem 
výběrového orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji  
v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního 
orgánu.  

2. Výběrová komise má nejméně 5 členů volených Členskou schůzí na 1 rok. Počet 
členů výběrové komise musí být lichý. Za svou činnost je odpovědna Členské schůzi. 

3. Výběrová komise je složena tak, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 
nepředstavovala více než 49 % hlasovacích práv 

4. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrového orgánu rovné.  



5. Je-li členem výběrového orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná  
a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li 
členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou 
osobu zastupuje.  

6. Výběrový orgán volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho 
zasedání.  

7. Výběrová komise je ustanovena především za účelem předvýběru vhodných projektů, 
hodnocených na základě objektivních kritérií schválených Členskou schůzí. Výběrová 
komise navrhuje pořadí projektů podle přínosu těchto operací k plnění záměrů 
SCLLD.  

8. V rámci předvýběru projektů může členská schůze na návrh Výboru stanovit více 
výběrových komisí, tak aby byl zajištěn hladký průběh předvýběru projektů, ale i 
žádoucí účast odborníků v konkrétních komisích. Členství v jednotlivých výběrových 
komisích se může překrývat. 

9. Z jednání Výběrové komise je pořizován zápis, který je zveřejňován  
na webových stránkách Spolku. 

 

 

Čl. 12 

Zásady hospodaření 

 

1. Spolek hospodaří se svým movitým i nemovitým majetkem podle platných právních 
předpisů a zásad hospodaření a podle ročního rozpočtu schváleného Členskou 
schůzí.  

2. Majetek Spolku tvoří dotace, příspěvky z veřejných rozpočtů, dary  
a příspěvky fyzických a právnických osob, členské příspěvky, odkazy, výnosy majetku 
a příjmy z činností při naplňování cílů Spolku stanovených článkem  
2 stanov, které nevytváří zisk a slouží výhradně k pokrytí nákladů. 

3. Spravovat finanční prostředky a manipulovat s nimi je oprávněn Předseda a jím 
jmenovitě písemně pověřené osoby podle zásad hospodaření.  

4. K bezhotovostnímu platebnímu styku může Spolek zřizovat účty u peněžních ústavů 
s podpisovým právem Předsedy, popř. i dalších členů Výboru.  
Za registraci podpisových práv a jejich případné změny odpovídá Předseda.  

5. Spolek je samostatnou právnickou osobou, která odpovídá veškerým svým majetkem 
za nesplnění povinností vůči třetím osobám. 

 

 

Čl. 13 

Zrušení a zánik Spolku 

 

1. Spolek je zrušen na základě rozhodnutí soudu nebo  
na základě rozhodnutí členské schůze a to dnem uvedeným v rozhodnutí. Zrušení 
může být provedeno s likvidací nebo bez likvidace, pokud majetek Spolku přechází 
na právního nástupce.  



2. Při zrušení Spolku s likvidací jmenuje členská schůze likvidátora, který zabezpečí 
majetkové a právní vyrovnání všech závazků  
a pohledávek. Spolek vytvoří nezbytné podmínky pro činnost likvidátora. Náklady na 
činnost likvidátora jdou k tíži Spolku.  

3. V případě likvidačního přebytku po uspokojení všech závazků bude přebytek 
rozdělen na základě usnesení členské schůze.  

4. Spolek zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku. 

 

 

Čl. 14 

Závěrečné ustanovení 

 

1. Základní dokumenty, na které stanovy odkazují, mají stejnou právní závaznost jako 
tyto stanovy.  

2. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí konanou dne 9. 6. 2015 a nabývají 
platnosti dnem schválení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 – Návrh na změnu volebního řádu (zažlucené pasáže jsou měněné či doplňované 

formulace Volebního řádu MAS Blaník, z. s. na členské schůzi dne 9. 6. 2015) 

VOLEBNÍ ŘÁD  

 

MAS BLANÍK, z. s. 

 

Čl. 1 

Všeobecné zásady 

 

1. Právo volit na Členské schůzi MAS Blaník, z.s. (dále jen „spolek“) má každý 
člen zapsaného spolku. 

2. Každá volba v rámci jednání Členské schůze, se může provádět:  

a) tajně 

b) aklamací 

Rozhodnutí o způsobu volby je v kompetenci Členské schůze. 

3. Volebním řádem se řídí volba výboru, výběrové komise a kontrolního  
a monitorovacího výboru (dále jen orgánů). 

4. Před zahájením volby je na Členské schůzi zvolena všemi zúčastněnými členy 
volební komise v minimálním počtu 3 členů (ti však nesmějí být zároveň 
nominováni do volených orgánů). 

5. Členové sdružení mohou navrhovat kandidáty až do zahájení volby orgánů. 
Mohou tak učinit buď elektronicky (zaslat e-mailem předsedovi/předsedkyni 
sdružení nejpozději den před volební valnou hromadou), nebo prohlášením  
na volební valné hromadě. 

6. Seznamy kandidátů navržených předem jsou před volbami zveřejněny  
na webových stránkách spolku a seznam kandidátů je rozeslán členům  
e-mailem. Je třeba dbát na dodržení principů  CLLD1, tj. že ve Výboru a 
Výběrové komisi nesmí mít veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin více 
jak 49% zastoupení členů. 

7. Před zahájením volby bude oznámen maximální možný počet mandátů (členů 
voleného orgánu) zastupujících veřejný sektor. Do orgánu jsou zvoleni 
kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Při dosažení maximálního počtu 
mandátů pro veřejný sektor jsou další místa v orgánu obsazeny pouze 
kandidáty ze soukromého sektoru, v pořadí, jak byli zvoleni.  

8. Kandidát musí vážně a jednoznačně projevit svůj souhlas s kandidaturou před 
zahájením hlasování. 

9. Pokud člen spolku předá svůj hlasovací mandát jinému členu spolku, musí tak 
učinit písemně na základě zmocnění k zastupování. Tímto písemným 

                                                           
1CLLD–komunitně vedeného místního rozvoje (Community Led LocalDevelopment)    



pověřením se prokáže člen spolku na Členské schůzi před zahájením 
hlasování. 

10.  Kandidáti mají 2 minuty na představení své kandidatury před zahájením 
hlasování. 

11. Pro tajnou volbu budou připraveny hlasovací lístky. Před zahájením volby 
musí být voliči seznámeni s formálními podmínkami pro uznání platnosti 
hlasovacího lístku. 

12. Kandidáti do volených orgánů jsou zvoleni dle nejvyššího počtu hlasů. 
V případě rovnosti počtu hlasů na rozhodujících posledních místech se volba 
opakuje, avšak pouze s kandidáty, kteří získali tento stejný počet hlasů. 

13. Při volbě právnické osoby do orgánů, je tato osoba zastupována svým 
delegovaným zástupcem. V případě, že má právnická osoba určeno více 
delegovaných zástupců nebo chce vykonávat funkci prostřednictvím svého 
statutárního zástupce, musí doložit písemné pověření vybrané fyzické osoby, 
která bude v orgánech zastupovat zvolenou právnickou osobu. 

14. Určenou fyzickou osobu jako zástupce pro výkon funkce právnické osoby 
v orgánech je možné měnit na základě písemného pověření, a to kdykoliv 
v průběhu celého volebního období na základě uvážení a potřeb právnické 
osoby. Právnická osoba musí oznámit změnu fyzické osoby, která ji zastupuje, 
neprodleně, nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů, a to písemným 
oznámením předsedovi MAS. Toto ustanovení se nevztahuje na Výběrovou 
komisi, kde není možné měnit pověřenou fyzickou osobu zastupující 
právnickou osobu po dobu trvání mandátu. V případě odstoupení zastupující 
osoby z Výběrové komise je ukončeno členství právnické osoby v této komisi. 

15. Mandát / členství ve zvoleném orgánu zaniká: 

a. odstoupením člena oznámeným prokazatelně písemně Výboru,  

b. úmrtím či zánikem právní subjektivity člena,  

c. zrušením členství rozhodnutím členské schůze při hrubém nebo opětovném 
porušení stanov a dalších dokumentů spolku, nebo pokud člen jedná proti 
zájmům spolku,  

d. zrušením členství rozhodnutím členské schůze v případě odvolacího řízení.  

16. Při ukončení členství v orgánu, se postupuje následujícím způsobem. 
Výkonem funkce je pověřen kandidát zvolený v pořadí, který je ochoten funkci 
přijmout za podmínky, že žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor 
nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv (s výjimkou Monitorovacího a 
kontrolního výboru, kde je výkonem funkce pověřen další v pořadí zvolený 
kandidát, bez nutnosti zachovat poměr veřejného a soukromého sektoru.) 

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.“ 

 



 

 

 

Čl. 2 

Volba členů Výboru 

 

1. Členská schůze před volbou Výboru schválí navržený počet členů Výboru. 
Výbor MAS Blaník, z.s. musí mít nejméně 7 členů. 

2. Členská schůze volí ze členů spolku členy Výboru s tím, že ve zvoleném 
Výboru nesmí mít veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin více jak 49% 
zvolených zástupců.  

3. Před volbou bude oznámen maximální počet hlasů.  

4. Lístky s větším počtem zakroužkovaných kandidátů budou neplatné. 

5. Do Výboru jsou zvoleni kandidáti, kteří získali největší počty hlasů, tak, aby 
byla zachována podmínka v odstavci 2. 

 

 

Čl. 3 

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.     

 

 

Čl. 4 

Volba monitorovacího a kontrolního výboru 

 

1. Monitorovací a kontrolní výbor je volen Členskou schůzí na 1 rok a má 
nejméně tři členy.  Počet členů monitorovacího a kontrolního výboru musí být 
lichý. 

2. Člen monitorovacího a kontrolního výboru nesmí být členem Výboru ani 
zaměstnancem spolku v pracovním poměru. 

3. Členy monitorovacího a kontrolního výboru se stanou ti, kteří při volbě získají 
největší počet hlasů. 

4. Členové monitorovacího a kontrolního výboru plní zároveň funkci 
monitorovacího výboru pro účely implementace SCLLD. 

5. Členové monitorovacího a kontrolního výboru ze svého středu zvolí předsedu, 
a to na prvním zasedání monitorovacího a kontrolního výboru, které  
se uskuteční nejdéle do 30-ti dnů od volební valné hromady. Tato volba  
je platná po celou dobu trvání volebního období. 

 

 

Čl. 5 

Výběrová komise 

1. Výběrová komise má nejméně 5 členů volených Členskou schůzí na 1 rok. 
Počet členů výběrové komise musí být lichý. 

2. Výběrová komise je složena tak, aby nebyla převaha veřejného sektoru ani 
žádné ze zájmových skupin více jak 49%.  

3. Předseda výběrové komise je volen na prvním zasedání nově zvolené 
výběrové komise z řad členů výběrové komise. 

4. Členem výběrové komise nemůže být zaměstnanec spolku v pracovním 
poměru. 

5. Členem výběrové komise nemůže být ten, kdo podniká nebo je zaměstnán v 
oblasti dotačního poradenství či psaní projektů. 

6. Členy výběrové komise navrhuje člen spolku na Členské schůzi z fyzických a 
právnických osob, které na území MAS prokazatelně místně působí a jejichž 
odborná a charakterová kvalita zajistí co nejlepší a nejtransparentnější výběr 
projektů. Právnické osoby delegují vždy takového zástupce, jehož odborná a 
charakterová kvalita zajistí co nejlepší a nejtransparentnější výběr projektů. 

7. Funkční období člena komise je jednoleté.  

 



 

Čl. 6 

Volba volební komise 

 

1. Volební komise je určena pro organizaci voleb v rámci jedné Členské schůze, 
vždy na počátku zasedání Členské schůze. Ostatní orgány volební komisi 
nevolí. 

2. Členové volební komise jsou voleni ze členů spolku. 

3. Volební komise je minimálně tříčlenná. Členové volební komise nesmí být 
zároveň nominováni do volených orgánů.  

4. Volební komise je volena aklamací v pořadí navržených kandidátů. O volební 
komisi hlasují všichni přítomní členové spolku. Návrh na členy volební komise 
podává předsedající Členské schůze a další členové spolku mohou dávat 
protinávrhy.  

 

 

Čl.7 

Závěrečná ustanovení 

 

Tento volební řád byl aktualizován Členskou schůzí konanou dne 9. 6. 2015 ve 
Vlašimi. Tento volební řád je platný a účinný pro MAS Blaník, z. s. od 9. 6. 2015. 

 


