
Zápis Členské schůze - MAS Blaník, z. s. 

22. 9. 2015, 17 hodin – Trhový Štěpánov 

Přítomni: 38 z 56 členů, z toho 24 soukromý sektor, 14 veřejný sektor 

Poměr v procentech 63, 2% soukromý sektor, 36,8 % veřejný sektor 

Schůze je usnášeníschopná. 

Soukromý sektor: 

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

Procházka, Renata Vondráková (OSVČ), Jaroslava Měchurová (Klub aktivního stáří), RC Světýlka, z. s. (Jitka 

Fialová, předsedkyně), Pavel Duda (soukromý zemědělec), Karel Havlíček, Radmila Matušková (soukromý 

zemědělec), SDH Hulice (Martin Kapek), Jaroslava Pospíšilová (zplnomocnila k zastupování na schůzi Zuzanu 

Klímovou Vaňkovou), TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem (Jiří Pospíšil- zplnomocnil k zastupování na schůzi 

Zuzanu Klímovou Vaňkovou), Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy (Věra Janoušová), TJ Sokol Kondrac 

(zplnomocněn k zastupování Miroslav Matuška), Bene.cz (Tomáš Smutný), TJ Blaník Načeradec (Jiří Jelínek), 

Radek Vondrák (zplnomocnil k zastupování na schůzi Renatu Vondrákovou), Josef Buršík, Milan Hájek 

(zplnomocnil k zastupování na schůzi Pavla Dudu), TJ Sokol Čechtice (František Nebřenský), TJ Sokol Trhový 

Štěpánov – oddíl kopané (Petr Skalický), Pavel Kuře (OSVČ) 

Veřejný sektor: 

Městys Načeradec (Blanka Krejčová, delegovaný zástupce), 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 (Jaroslav Švejda, manažer), Obec Miřetice (Jiří Málek, starosta), Obec Šetějovice (Milan 

Jelínek, starosta),  

Hosté: 

Ing. Václav Nekvasil (člen výběrové komise)



Uvítání – Zuzana Klímová Vaňková (předsedající),  Josef Korn (starosta města Trhový 

Štěpánov) 

Pan starosta Města Trhový Štěpánov Josef Korn představil město. Město má 1350 obyvatel a 650 

pracovních míst. Hlavními zaměstnavateli jsou Rabbit, Zemědělské družstvo, Deltagas, s.r.o.,  G.A.M. 

Heat, a dále drobnější provozovny. V oblasti kultury a sportu funguje ve Štěpánově - Muzeum 

Štěpánovska, Spolkový dům, Galerie Josefa Tříšky (jeho žena = dcera Aloise Jiráska), sportoviště u 

základní školy (beach volejbal, správce hřiště p. Kužel může referovat dále). Nově má Město 

upravené náměstí – silnice+ výjezd na Soutice. Cyklostezka bude kolaudovaná 13. 10. – je přátelská 

vozíčkům, bude sloužit i pro in-line. Proběhlo odbahnění několika rybníků – z dotací. 

Z. Klímová Vaňková - předsedkyně – zahájila schůzi. 

1. Dohoda o formě hlasování 

Bylo navrženo hlasovat v tomto pořadí – kdo je proti, kdo se zdržel hlasování, kdo je pro. Bude se 

počítat při každém hlasování. 

K. Kroupa: Technická poznámka - nehlasovat pro, když nikdo není proti a nikdo se nezdržel 

Z. Klímová Vaňková: Nelze, máme v jednacím řádu – hlídání odchodů a příchodů, nemůžeme 

dopočítávat. Je to někdy složité (odchody na WC, atp.). 

2. Určení skrutátorů 

Určeni: Eva Hájková, Stanislav Kužel, Eva Vrzalová (3 stoly) 

3. Prohlášení o usnášeníschopnosti 

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 38 členů (z 56 členů), kdy veřejný sektor nepředstavuje 

více než 49% - aktuálně z veřejného sektoru přítomno 14 členů, 24 členů je ze soukromého sektoru. 

Poměr sektorů: veřejný 36,8% , soukromý  63,2%. 

4. Volba zapisovatele a ověřovatelů 

Jako zapisovatelka navržena R. Vondráková 

Navržení ověřovatelé: R. Matušková, J. Korn 

 

V sále k hlasování přítomno 38 členů. 

Hlasování o zapisovatelce: R. Vondráková Pro: 38, Proti: 0, Zdržel: 0 
Hlasování o ověřovateli č. 1. Radmila Matušková Pro: 38, Proti: 0, Zdržel: 0 
Hlasování o ověřovateli č. 2. Josef Korn Pro: 37, Proti: 0, Zdržel: 1 
 

5. Představení a schválení programu schůze 

Navržený program: 

 Zpráva o činnosti kanceláře MAS, zpráva z výboru 

 Změna stanov dle připomínek SZIF k žádosti o standardizaci 



 Projednání dalších připomínek ze strany SZIF k žádosti o standardizaci – role předsedy MAS a 

zaměstnanců MAS, organizace kanceláře 

 Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory malého a 

středního podnikání a přijetí mimořádné účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

Středočeského kraje 

 Rozpočtová opatření – pravomoce orgánů MAS 

 Změna rozpočtu č. 2 / 2015, plnění rozpočtu – zpráva 

 Implementační část strategie – dokončení a podání žádosti – harmonogram 

 Další 

o Členské příspěvky 2015 

o Místní akční plány škol 

o Finsko – aktuální informace o akci 

o Jiné (kancelář, bankovní poplatky) 

 

V sále k hlasování přítomno 38 členů z 57. 

Hlasování o programu Pro: 38, Proti: 0, Zdržel: 0 
 

6. Zpráva o činnosti kanceláře a z jednání výboru 

P. Klímová Vaňková informovala o činnosti kanceláře: Výroční zpráva – vytisknuta; Stanovy aktuální 

z 9. 6. 2015 zaneseny v rejstříku; Standardizace – úpravy připraveny, konzultovány, doplněná žádost 

připravena k odsouhlasení členskou schůzí a k odeslání na MZe (pak bychom měli mít vše dle závěrů 

MZe v pořádku, pokud se standardizace týká); Zápis nových orgánů do rejstříku – zapsáno – jsou tam 

předsedkyně (v poznámce místopředsedkyně) + všichni členové monitorovacího a kontrolního 

výboru; Newsletter – vyjde 23. 9. 2015 (pokud se stihne vysázet); Finsko – projekt ve spolupráci 

s finskou MAS na téma lesnictví, MAS, rozvoj venkova – jelo 15 osob + organizátorka E. Hájková 

(vybralo se 224 tis. Kč – tj. 16 000,- Kč na účastníka, 14 platících účastníků + Eva Hájková za 

organizační práci zdarma, MAS neměla další náklady s touto akcí – kromě zaúčtování); Schvalování 

strategie v území – prosíme zaslat výpis z usnesení od jednotlivých obcí; Účetní uzávěrka 1. Pololetí - 

hotova; Smlouvy s obcemi / mikroregiony a žádosti o dotace; Absolvováno školení – MPIN – konec 

července (k dokončení strategie); Jednání s obcemi o podporu – obce, které potřebují dodatečné 

informace ke strategii, jejímu schválení a podpoře MAS; Schůzky hlavního týmu MAS – probíhají 

pravidelně v pondělí jednou za 14 dní v 8:30. 

Eva Vrzalová přednesla zprávu z jednání Výboru ze dne 15. 9. 2015. 

Výbor MAS Blaník, z. s.  

 doporučuje přijetí Ing. I. Kmoškové za člena MAS Blaník 

  doporučuje členské schůzi přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

Fondu podpory malého a středního podnikání 

  potvrzuje již platné ujednání o změnách rozpočtu MAS – změny jsou v kompetenci výboru za 

předpokladu, že není měněna bilance rozpočtu  

 souhlasí s navrženou změnou rozpočtu (č. 2 / 2015) 

 souhlasí se změnou stanov dle návrhu 

 schvaluje J. Fialovou jako vedoucího zaměstnance pro SCLLD 



 souhlasí s uzavřením DPP na dokončení strategie dle rozpočtu 

  oznamuje zahájení výběru členských příspěvků na rok 2015 ve výši 100,- Kč / člena 

  mění termín svého zasedání – nadále se jednání budou konat v pondělí od 17 hodin a 

členské schůze nadále v úterý (liché) 

 schvaluje členství MAS Blaník v Celostátní síti pro venkov 

Diskuse: 

Z. Klímová Vaňková vyzvala Jitku Fialovou k doplnění informací k porovnání bankovních poplatků. 

Jitka Fialová představila srovnávací tabulku. Dále byla přislíbena její rozesílka členům, které to může 

zajímat z pozice podnikatele či NNO (porovnání vlastního nastavení, další jednání s bankami). Jinak 

změna účtu MAS je v kompetenci předsedkyně dle pověření Výboru MAS Blaník. 

7. Změna stanov, připomínky ke standardizaci, role statutárních orgánů a 

zaměstnanců MAS – příloha č. 2 

Z. Klímová Vaňková informovala o důvodech změny stanov (standardizace, připomínky MZe) a 

přednesla jednotlivě veškeré změny. Mezi hlavní změny patří: 

 člen – detailně uveden popis působnosti v MAS; 

 člen má právo být začleněn do jedné ze zájmových skupin; 

 člen může být členem pouze jednoho voleného orgánu;  

 Výbor – vybírání projektů – museli jsme přidat ustanovení: „Při rozhodování o výběru 

projektů musí mít minimálně 50 % hlasovacích práv soukromý sektor“. Stejné ustanovení 

přidává  do Výběrové komise. 

 Předseda - nesmí odpovídat za implementaci strategie spolku (to je v kompetenci odpovědné 

osoby SCLLD) 

 Přidán nový článek: „Kancelář MAS“ - zřizuje ji Výbor. Výkon zajišťují zaměstnanci. Osoba 

odpovědná za realizaci SCLLD nově Jitka Fialová z pověření Výboru MAS (dle výše už nemůže 

být Z. Klímová Vaňková). 

 

Hlasování: Kdo je pro přijetí navržených změn do stanov? 

Pro: 38, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Z. Klímová Vaňková upřesnila, co tyto nové úpravy znamenají pro praktický chod MAS: 

- Vedoucí zaměstnanec SCLLD nemůže být statutárním zástupcem /vychází z připomínek 

Standardizace/ 

- Činnost předsedy se nesmí překrývat s vedoucím zaměstnancem SCLLD; ale rozsah činnosti 

odpovídá práci manažera na plný úvazek; návrh řešení - Smlouva o výkonu funkce, musíme 

ale zjistit, jestli jsou pak výdaje na ohodnocení předsedy přijatelné náklady z IROP 

 

17:50 – Odešel K.Kroupa (Mikroregion Podblanicko), E.Lupačová (Město Vlašim), F.Nebřenský (TJ 

Sokol Čechtice) dále hlasuje 35 členů. Schůze zůstává usnášeníschopná, pro další body programu je 

nutná přítomnost pouze nadpoloviční většiny členů. 

8. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje 

- přijetí dotace ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání  



Z. Klímová Vaňková představila obsah dotace. Název projektu: Podpora malého a středního 

podnikání na území MAS Blaník. V rámci projektu bude nakoupeno zařízení, které bude bezplatně k 

zapůjčení pro malé a střední podnikatele na aktivity související s jejich podnikatelskou činností. 

Nakoupeno bude následující zařízení: dataprojektor, plátno k dataprojektoru, čtyři flipchartové 

stojany, přenosná tiskárna, laminovačka a nahrávací zařízení. Bude se dělat poptávka na dodavatele. 

Rozešle se výzva minimálně 3 firmám. 

Hlasování: Kdo souhlasí s doporučením o přijetí dotace o ze Středočeského Fondu podpory malého 

a středního podnikání: 

Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0 

- přijetí mimořádné účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje 

Dotace ve výši 79 107,- Kč. Z. Klímová Vaňková představila problematická ustanovení smlouvy: 

Problematické je to, že Středočeský kraj chce finální verzi a dopracování práce na strategii do 30. 11. 

2015. Členům Výboru se zdá ustanovení smlouvy nejasné. Výbor pověřil E. Švejdovou konzultací na 

KÚ Středočeského kraje k objasnění. Přijetí dotace doporučil řešit po výsledku konzultací na členské 

schůzi 22. 9. 2015. Na základě konzultace Z. Klímová Vaňková odeslala na KÚ žádost o změny 

v termínech a podmínkách. Tyto podklady projedná Rada Stř. kraje v říjnu. E. Švejdová – doplnila, že 

zjistila jenom to, že můžeme Radu Kraje požádat o změny a v kompetenci Rady je změnám vyhovět či 

nevyhovět. 

Z. Klímová Vaňková podala konkrétně tyto změny: Dokončit strategii do 30. 4. 2016 (namísto do 

30.11.2015), změnit formulaci „finální verze strategie“ na „verze strategie schválené nejvyšším 

orgánem MAS“ a doplnění informace, že na dopracování strategie se mohou podílet i zaměstnanci 

MAS.  

V případě, že navržené změny nebudou akceptovány se strany KÚ, bude přijata a podepsána stávající 

smlouva. 

Z. Klímová Vaňková zdůrazňuje, že ale přijetí dotace (jakékoliv) musíme schválit na členské schůzi. 

Hlasování: Kdo je pro přijetím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje do 

rozpočtu MAS 

Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0 

9. Změna rozpočtu č. 2 / 2015 – příloha č. 1 

Z. Klímová Vaňková představila navržené změny v rozpočtu: 

 přidání dotace podnikání – výdaje i příjmy – s 5 % spolufinancování; 

 přidána částka na notebook, překladatel, expertní služby (právník, daňový poradce); 

 půjčka pro MAS od Z. Klímové Vaňkové 10 000,- Kč na notebook. Půjčka by se vrátila z dotace 

(CLLD) v příštím roce – neboť uznatelné výdaje jsou od 1. 7. 2015 (zpětně by se zahrnulo do 

výdajů) 

Hlasování: Kdo souhlasí s půjčkou 10 tis. Kč? 

Pro: 32 Proti: 0, Zdržel se: 3 



Z. Klímová Vaňková dále představila další položky rozpočtu. Schodek zůstává stejný. 

 

Hlasování: Kdo souhlasí s předloženým rozpočtem? 

Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0 

J. Fialová informovala o příjmu mimořádné dotace od obcí (tabulka + mapa): Podblanicko – od 

všech obcí obdrženo na účet, Blaník – odsouhlaseno, zasláno na účet, Český smaragd – 

odsouhlaseno, řeší se smlouva, bude zasláno v nejbližší době; Želivka – část obcí odsouhlasila, dále -

projednaly a neodsouhlasily – Mnichovice, Dolní Kralovice, Studený, Dunice; dále jsou obce, které o 

dotaci budou teprve jednat, jedná se o – Loket, Snět, Šetějovice, Blažejovice. Obcím které zatím 

neprojednaly nebo příspěvek zamítly, bude zaslán dopis s informací o příspěvku, možnosti uhrazení a 

nabídkou (znovu)vysvětlení požadavku na finanční podporu pro MAS. 

Obce, které neschválily nebo zatím neprojednaly příspěvek pro MAS Blaník 

Obec Výše příspěvku Fáze schválení 

Blažejovice 1 863,54 Zastupitelstvo zatím příspěvek neprojednávalo. 

Dolní Kralovice 16 717,05 Zastupitelstvo příspěvek neschválilo. 

Dunice 1 224,09 Zastupitelstvo příspěvek neschválilo. 

Loket 10 176,39 Zastupitelstvo zatím příspěvek neprojednávalo. 

Mnichovice 3 343,76 Zastupitelstvo příspěvek neschválilo. 

Snět 1 790,46 Zastupitelstvo zatím příspěvek neprojednávalo. 

Studený 1 863,54 Zastupitelstvo příspěvek neschválilo. 

Šetějovice 1 151,01 Zastupitelstvo zatím příspěvek neprojednávalo. 

Celkem 38 129,84   

Pozn. Následující den po členské schůzi bylo starostou obce Dolní Kralovice panem Antonínem 

Baštou sděleno, že zastupitelstvo obce příspěvek pro MAS Blaník dne 14. 9. 2015 schválilo. Celková 

suma dosud neschválených příspěvků se tedy snížila na 22 454,18 Kč. 

 

Z. Klímová Vaňková: Rozpočet zatím nepočítá s úpravou, když obce nepřispějí. Zástupci MAS ještě 

jednali se starosty, kteří ještě neprojednali nebo zamítli dotaci MAS (př. jednání v Lokti, Dolních 

Kralovicích, Studeném, Blažejovicích). Některé z těchto obcí budou znovu případně projednávat, 

pokud se tak rozhodnou. Dále Z. Klímová Vaňková znovu argumentovala, proč MAS obce požádala o 

mimořádnou dotaci – tj. zejména pro možnost dopracovat strategii a připravit žádost o dotaci pro 

CLLD /nebylo možné dříve pro nepřipravenost na straně příslušných ministerstev, nikoliv na straně 

MAS – vedení, zaměstnanců, členů/. 

Diskuse:  

P. Kuře: Navrhl zvýšit příspěvek členům př. na 1000,- Kč 

Z. Klímová Vaňková: Tento návrh nepodpořila, vyjádřila se k tomu, že není vhodné, aby chybějící 

finance dopláceli členové MAS. Obce mají být solidárné vůči sobě navzájem (některé zaplatily, jiné 

ne) a také vůči lidem, kteří leta MAS budují – členové Výboru například a vůči jejich práci. 

R. Vondráková: Je třeba se na to podívat z pohledu financí a území, jestli tedy vůbec obce, které 

neschválily příspěvek MAS, chtějí být v území MAS Blaník. Na začátku „projektu MAS“ byla dohoda 

s mikroregiony. Není ale nutné, aby všechny obce mikroregionů, byly také územím MAS. Je to na 

zvážení a k diskusi. 



Z. Klímová Vaňková: Téměř všechny obce, které neschválili nebo neprojednali příspěvek jsou 

z Mikroregionu Želivka a zeptala se přítomného manažera Mikroregionu Želivka, zda má aktuální 

informace nebo komentář. 

J. Švejda: Dotace je prostě rozhodnutí zastupitelů obcí, nic víc o důvodech nevím. 

K. Havlíček: Nesouhlasí s postupem MAS, že by se snad měnilo území, jak je naznačováno, nebo se 

vylučovaly obce. 

E. Vrzalová: Nikdo nic takového o vylučování obcí neřekl. 

Na základě diskuse, která proběhla nad seznamem obcí, které nepřispěly do MAS, z jednání odchází v  

18:19 – p. Kuře (OSVČ), Havlíček (soukromá osoba), p. Švejda (zástupce Mikroregionu Želivka), pí 

Švejdová (zástupce Svazku obcí Blaník) 

 

Schůze zůstává usnášeníschopná v počtu 31 členů. 

Diskuse pokračovala dále. 

E. Hájková: Důležité je, jak je to prezentováno na celkové schůzi třeba mikroregionů. Já jsem byla teď 

ve Finsku, tam už fungují z dotace CLLD a MASky jsou tam tedy už od dubna financované. Že se to 

nedaří v ČR, není chyba MAS, ale je důsledek zpoždění celkem v republice. 

R. Vondráková: Jednoduše se jedná o nefér jednání, protože je jednoduché dotaci v této situaci 

neschválit … obce počítají tak nebo tak, že práci uděláme. Neříkáme ale nic jiného než v lednu, kdy 

jsme řekli, že požádáme obce o příspěvek a budeme řešit dále v roce, jak dál, pokud budou 

v rozpočtu prostředky chybět. Dnes tedy informujeme členy o výsledku. 

Z. Klímová Vaňková: Obce hřeší na to, že ostatní příspěvek daly, takže strategii doděláme a ony se 

svezou s ostatními. 

Diskuse bez konkrétních závěrů. 

 

10. Implementační část strategie – dokončení a podání žádosti – harmonogram 

Z. Klímová Vaňková podala informaci, že Výzva na podání strategie je otevřená, má se podávat do 

konce roku. Byla založena žádost v systému. Výzva na příjem SCLLD k nahlédnutí zde: 

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-

2020/Vyhlasene-vyzvy-(1)/Vyzva-SCLLD Bohužel dodnes nebyl ministryní schválen metodický pokyn 

ke zpracování žádosti o dotaci a strategii. 

11. Další 

 Místní akční plány škol – Z. Klímová Vaňková představila cíle projektu; koncem září a 

začátkem října bude svolána schůzka zřizovatelů a ředitelů škol k MAP. Organizuje MAS. 

Výzva: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-

rozvoje-vzdelavani-v 

 R. Kučerová: Pozvánka – Louňovice pod Blaník – Svatováclavské slavnosti – 26. 9. 

 E. Hájková – Spolkový dům – Jablkobraní – 4. 10. 

 Z. Klímová Vaňková – Poprosili bychom Vás o kontakty na kronikáře z důvodů poptávky p. 

Houdkové, která zjišťuje, zdali jsou v kronikách zmínky o loutkách a loutkářích na území 

Podblanicka 

 S. Kužel – pozvánka - Svatohubertské slavnosti, 7. 11. – Proběhne mohutný průvod – projde 

do kostele Sv. Bartoloměje, kde bude mše včetně uznání starým myslivcům. Občerstvení 

bude ZDARMA, připraven je velký doprovodný program pro děti – psovodi, sokolníci, střelci 

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020/Vyhlasene-vyzvy-(1)/Vyzva-SCLLD
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020/Vyhlasene-vyzvy-(1)/Vyzva-SCLLD
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v


ze Sellier a Bellot Vlašim – pořádá se u příležitosti 190 let založení Sellier a Bellot (loni se 

zúčastnilo 500 osob) 

 

S. Kužel: Dále se vyjádřil k diskusi o rozpočtu. Od začátku je řádným členem MAS. Identifikuje velké 

„porodní bolesti“. Nesouhlasí s demonstrativním odchodem osob. Podivuje se tomu, že jsou to 

zrovna manažeři mikroregionů. Myslí si, že zastupitelé nevědí, co je MAS a bylo by dobré, aby vedení 

MAS tyto zastupitele osobně navštívilo na jejich schůzích. Dále konstatuje, že je rok 2015 a to už měla 

MAS dávno čerpat dotace. Dnes se naopak členové dozvídají, že snad do března 2016 by se ještě 

měla psát strategie. Vyzývá vedení MAS k odpovědi, jak je to možné? A dále vyzývá k trpělivosti a 

podporuje snahu všechny práce dokončit. 

p. Buršík: Lituje, že p. Kuře a p. Havlíček dramaticky odešli. Naopak vyjádřil podporu p. Kuželovi 

v názoru na manažery mikroregionů. 

Z. Klímová Vaňková: Poděkovala za vyjádření a podporu. 

 

12. Výměna zkušeností s Finskou MAS 

Eva Hájková představila akci Finsko. Do Finska cestovalo 16 účastníků: 6 účastníků z MAS Blaník (p. 

starosta Šetějovic se synem, p. starosta Kondrace s manželkou, p. Jelínek (SK Blaník Načeradec), dále 

4 zástupci dalších MAS Uničovsko a Orlicko; 2 Sdružení vlastníků obecních lesů; 2 zástupci soukromé 

z lesnické firmy a jeden středoškolský pedagog z Poděbrad (vyučuje geologii). 

Z. Klímová Vaňková: Poděkovala E. Hájkové za uspořádání úspěšné akce pod hlavičkou MAS. 

M. Matuška: Komentoval tuto akci pozitivně. Konkrétně bylo zejména zajímavé zpracování dřeva, 

dřevní hmoty.  

 

Schůze byla ukončena 19:40 hodin. 

Zapsala: Mgr. Renata Vondráková 

Ověřila 1: Radmila Matušková 

Ověřil 2: Josef Korn 

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 >>>9. 6. 2015 Členská schůze 
MAS Blaník – Louňovice pod Blaníkem>>> 9. 6. 2015 Výbor MAS Blaník – Louňovice pod 
Blaníkem>>>15. 9. 2015 – Výbor MAS Blaník - Vlašim>>> 22. 9. 2015 – Členská schůze MAS Blaník – 
Trhový Štěpánov 
 

http://goo.gl/PoSzP1


Příloha č. 2 – Návrh na změnu rozpočtu 

ROZPOČET MAS BLANÍK, z. s. na rok 2015     
    

        
VÝDAJE       

 rozdíl proti v červnu schválenému 
rozpočtu  

   501000 SPOTŘEBA MATERIÁLU                    34 400,00                                -         
  

 
Papír do tiskáren                 5 200,00     

 
  

   

 
Tonnery              18 000,00     

 
  

   

 
Drobný spotřební materiál              10 000,00     

 
   k 6.8. vyčerpáno 3987  

 

 
Flipchartový papír                 1 200,00     

 
  

   501001 DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK                    85 000,00                 73 500,00      zvýšeno o položky z dotace a notebook  

 
Tabulka MAS (povinná)                             -       

 
  

 odebráno 
3500,-  

  

 
Notebook do kanceláře MAS vč. software              29 000,00     

 
   přidáno  

  

 
laminovačka                 2 000,00     

 
   přidáno- dotace  

  

 
přenosná tiskárna                 7 000,00     

 
   přidáno- dotace  

  

 
projektor              15 000,00     

 
   přidáno- dotace  

  

 
plátno                 6 000,00     

 
   přidáno- dotace  

  

 
Flipchartový stojan (4 ks.)              18 000,00     

 
   přidáno- dotace  

  

 
Nahrávací zařízení                 4 000,00     

 
   dotace  

  

 
Publicita/ propagace (vlaječka EU, baner MAS)                             -       

 
  

   

 
Mobilní telefon 2x                 4 000,00     

 
   skutečně: 3849  

  512000 CESTOVNÉ                    20 000,00     -          16 000,00      k 6.8. vyčerpáno 10011, sníženo  
 513000 NÁKLADY NA REPREZENTACI                    17 440,00       

   

 
Občerstvení              12 000,00     

 
   k 6.8. vyčerpáno 5934  

 

 
Setkání Krajské sítě MAS                 5 440,00     

 
   již realizováno  

  518000 OSTATNÍ SLUŽBY                  409 786,00                   2 000,00     
   

 
Účetnictví              64 130,00     

 
  

   

 
Nájem kanceláře              36 000,00     

 
  

   

 
Další pronájmy na schůze                 8 000,00     

 
  

   

 
Nákup tisku                 3 500,00     

 
   bude vyčerpáno na výročku  

 

 
Webový prostor                 5 784,00     

 
  

   

 
Telefonní poplatky              14 400,00     

 
  

   

 
Sazba newsletteru                             -       

 
  

   



 
Sazba výroční zprávy                 3 500,00     

 
  

   

 
IT služby               12 000,00     

 
  

   

 
Školení/ účast na konferencích                 6 000,00     

 
   k 6.8. vyčerpáno 2990  

 

 
Platba za doménu www.masblanik.cz                    472,00     

 
  

   

 
Služby bank, bankovní poplatky                 2 000,00     

 
  

   

 
Služby - Finsko            250 000,00     

 
   224.000,-  

  

 
Služby expertní - právní, daňový poradce, překlad                  2 000,00     

 
   přidáno  

  

 
Služeby České pošty                 2 000,00     

 
   k 6.8. vyčerpáno 1198 vč. elektronic podpisu  

521000 MZDOVÉ VÝDAJE                  338 822,00       
   

 
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       
   

549 JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY  (poj. 0,0042)   
                    1 
423,05       

   582000 POSKYTNUTÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY                    10 000,00       
   

    
  

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

    
  

   CELKEM VÝDAJE               1 132 070,53       
   

    
  

   PŘÍJMY         
   648000 Ostatní výnosy (dotace úřadu práce)            120 000,00                      60 000,00       
   682000 Přijaté příspěvky,dary (Středočeský kraj)                    79 107,00         

  684000 Členské příspěvky (členové, á 100,- Kč) 
 

                   5 600,00       
   691000 Dotace (na obyvatele)            456 311,52                   456 311,52                               -       
   691000 Dotace (mikroregiony)            115 200,00                   115 200,00                               -       
   

 
Dotace podnikání kraj 

 
                 49 400,00       

   

 
Účastnický poplatek Finsko 

 
              250 000,00        224.000,-  

  

 
Dotace, dary, příspěveky 

 
               100 000,00       

   

 
Půjčka na notebook - ZKV 

 
                 10 000,00       

   CELKEM PŘÍJMY               1 125 618,52       
   

        Shodek bude krytý převodem  z bankovního účtu. 
 

-                  6 452,01     
    

        

 
Mgr. Zuzana Klímová Vaňková - předsedkyně MAS Blaník, z. s.  

    



 


