
Zápis č. 4 z jednání Výboru MAS Blaník, z. s. 
Datum 11. 1. 2016 

Místo: Spolkový dům Vlašim, klubovna 

Čas: 17:00 – 19:20   

Účast Přítomen Nepřítomen Omluven 

1.  Mgr. Zuzana Klímová Vaňková 
(předsedkyně MAS Blaník, OSVČ) 

  

2.  Mgr. Renata Vondráková 
(místopředsedkyně MAS Blaník, OSVČ) 

  

3. Mikroregion Český Smaragd, zastoupen 
Mgr. Janem Balšánkem (místopředseda 
MAS Blaník) 

  

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

  

5. Pavel Duda (člen, soukromý zemědělec)   

6. Město Vlašim (zastoupeno Evou 
Lupačovou) 

  

7. Město Trhový Štěpánov, zastoupeno 
Josefem Kornem (starosta) 

  

8. Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy, 
zastoupena Bc. Věrou Janoušovou 
(delegovaný zástupce) 

  

9. Farní charita Vlašim, zastoupena Bc. 
Danielou Laloučkovou (ředitelka) 

  

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

  

11. TJ Blaník Načeradec, zastoupena Ing. 
Jiřím Jelínkem 

  

Celkem    

Poznámka: Výbor je usnášeníschopný od 17:00 – 17:25 v počtu 10 členů. 
                     Výbor je usnášeníschopný od 17.25 – 19:00 v počtu 11 členů. 
                     Výbor je usnášeníschopný od 19:00 – 19:20 v počtu 10 členů. 

Hosté: Mgr. Jitka Fialová (zaměstnankyně MAS Blaník), Mgr. Jana Lapáčková (předsedkyně 
Monitorovacího a kontrolního výboru),  MgA. Eva Vrzalová, Miroslav Lalouček, Jaroslava Měchurová 
(členka Monitorovacího a kontrolního výboru), Mgr. Karel Havlíček (člen Monitorovacího a kontrolního 
výboru), Ing. Blanka Krejčová (členka Monitorovacího a kontrolního výboru), Mgr. Lenka Proschková 
(členka Monitorovacího a kontrolního výboru), Pavel Kuře, Mgr. Eva Hájková 
 

 

Prohlášení o usnášeníschopnosti: Jsme usnášeníschopní v počtu 10. 

Z. Klímová Vaňková navrhuje jako zapisovatele J. Fialovou 

Hlasování: Kdo je pro zapisovatele J. Fialovou? 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Z. Klímová Vaňková navrhuje jako ověřovatele pí. starostku Růženu Kučerovou 

Hlasování: Kdo je pro ověřovatele Růženu Kučerovou? 



Pro:  9 Proti:  Zdržel se: 1 

Z. Klímová Vaňková seznámila s navrženým programem: 

Program: 

 

1. Projednání nové členské přihlášky: Podblanickem, z. s., Miroslav Lalouček, Edova cesta, z. s. 

2. Informace o aktuálním stavu řízení MAS 

(viz bod níže; informace o novém delegovaném zástupci Mikroregionu Český Smaragd) 

3. Plnění plánu činností MAS Blaník pro rok 2015 

4. Odstoupení z funkce předsedkyně MAS Blaník 

5. Volba nového předsedy a místopředsedy 

6. Informace o činnosti kanceláře a vedení MAS: 

o Stav dopracování strategie 

 Informace k jednotlivým programovým rámcům (zejména OPŽP) a vysvětlení 

způsobu realizace projektů 

 Ukončení povinností vůči CRR (dotace 750 tis. Kč) 

o Stav zpracování žádosti o dotace v systému MS 2014+ 

 Žádost o dotaci na projekty území – SC 4.1. 

 Žádost o dotaci na provoz MAS – SC 4.2. 

 Žádost o dotace na MAP 

 Účetní závěrka 2015 

 Projekt spolupráce „Škola obnovy venkova“ – informace, vize 

7. Projednání systému výpůjčky vybavení z dotace Středočeského kraje 

8. Informace o stavu členské základny ke konci roku vč. informace o členských příspěvcích 

9. Vize dalšího fungování a role MAS v území – projednání 

10. Plán činností MAS Blaník pro rok 2016 

11. Rozpočet na rok 2016 – projednání 

12. Projednání nabízené dotace Středočeského kraje - 38 tis. Kč - projekty spolupráce 

13. Diskuse, další – navrhněte 

 

Hlasování: Kdo souhlasí s navrženým programem? 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se:0  

1) Projednání nové členské přihlášky 

Podblanickem, z. s. – R. Vondráková představila spolek Podblanickem, z. s. Nově má spolek sídlo na území 

MAS. Spolek funguje od roku 2003. Nyní chce být opět aktivnější. Plánují na letošní rok např. letní tábor. 

Předsedkyně je R. Vondráková. Delegovaným zástupcem bude Veronika van der Ent a Klára Sutlovičová, 

které se budou střídat. 

Pro: 9, Proti: 0, Zdržel:1 

Miroslav Lalouček – Představil svoji činnost. Je soukromě hospodařící rolník, zabývá se rostlinou i 

živočišnou výrobou. Je členem Výběrové komise MAS Blaník. 

Pro: 9, Proti 0, Zdržel se: 1 



Edova cesta, z. s. – Jedná se nový projekt pana Tomáše Smutného. Ten se rozhodl ukončit členství v MAS 

Blaník se svým spolkem BENE.CZ a rozhodl se vstoupit se spolkem Edova cesta, z. s., který mu náplní své 

činnosti přijde vhodnější pro členství v MAS Blaník. 

Pro: 10, Proti 0, Zdržel se 0 

2) Informace o aktuálním stavu řízení MAS 

Informace o stavu řízení – Z. Klímová Vaňková a R. Vondráková podaly členům výboru zprávu. 

 

Mikroregion Český smaragd – nový delegovaný zástupce – Mgr. Jan Balšánek – místostarosta obce Chlum.  

Sám Jan Balšánek se představil. Je učitelem na Základní škole v Trhovém Štěpánově a doufá, že svojí prací 

přispěje MAS Blaník. 

Poté vystoupila Eva Vrzalová, rozloučila se a poděkovala za spolupráci. Vysvětlovala důvod svého odchodu 

z Mikroregionu, který byl hlavně z osobních důvodů. Ke konci roku ukončila pracovní smlouvu u 

mikroregionu. 

Další změnou je, že odstupuje Zuzana Klímová Vaňková z funkce předsedy MAS Blaník.  Vysvětlila své 

důvody (osobní a rodinné) k odchodu. Nadále zůstane členskou Výboru, bude se také řešit další nastavení 

chodu kanceláře. 

Dále vystoupila R. Vondráková s tím, že se rozhodly udělat tuto změnu, aby to pro MAS Blaník bylo nejlepší. 

Vizi a budoucí směřování MAS sdělí později v souladu s programem 

17:25 – Dorazil Josef Korn. Výbor je usnášeníschopný v počtu 11. 

3) Plnění plánu činností MAS Blaník na rok 2015 

Z. Klímová Vaňková sdělila, které činnosti byly splněny, a které ne. Většina naplánovaných úkolů splněna. 

Nesplněné úkoly byly členům vysvětleny. Více informací v Příloze č. 2. R. Vondráková poděkovala Z. 

Klímové Vaňkové za splnění těchto úkolů a práci v roce 2015. 

4) Odstoupení z funkce předsedkyně MAS Blaník 

17: 34 – Z. Klímová Vaňková odstupuje z funkce předsedkyně. 

5) Volba nového předsedy a místopředsedy  

Volební komise – dle volebního řádu jsou ve volební komisi pro volbu předsedy a místopředsedy minimálně 
2 členové Monitorovacího a kontrolního výboru. 
 
Volební komisi při volbě předsedy a místopředsedy tvoří: 
Jana Lapáčková, Jaroslava Měchurová 
 
Způsob volby předsedy a místopředsedů – tajná x aklamací 
Hlasování: Kdo souhlasí s volbou aklamací?  
Hlasování o volbě aklamací: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel: 0 
 
Volba předsedy 
Z. Klímová Vaňková nominuje R. Vondrákovou. Ta kandidaturu přijímá. 
Další návrhy? Nejsou.  
 



Hlasování: Kdo souhlasí s R. Vondrákovou jako předsedkyní MAS Blaník, z. s. 
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel: 1 
Předsedkyní MAS Blaník, z. s. byla zvolena Mgr. Renata Vondráková (OSVČ). 
Vedení schůze převzala nová předsedkyně spolku R. Vondráková. 
 
 Volba místopředsedy 
R. Vondráková nominuje P. Dudu (SHR). Ten kandidaturu přijímá.  
Další nominace? Nejsou. 

 

Volba místopředsedy – kandidát P. Duda. 

Hlasování: Kdo souhlasí s Pavlem Dudou jako místopředsedou MAS Blaník, z. s.? 
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel: 1 
Místopředsedou MAS Blaník, z. s. byl zvolen P. Duda. 
 
Druhý místopředseda – funkci zastává nadále Mikroregion Český smaragd (zastoupen nově Mgr. J. 
Balšánkem).  
 
Mandát Výboru MAS Blaník, z. s. je do června roku 2017. 
 

6) Zpráva o činnosti kanceláře 

17:40 – přišla Lenka Proschková (členka Monitorovacího a kontrolního výboru). 

R. Vondráková představila činnost kanceláře a vyjádřila se, že už se blíží ukončení prácí na strategii a blíží se její 

podání. Budou se podávat dvě žádosti o dotace.  

Stav zpracování žádosti v systému MS2014+ 

 

o Žádost o dotaci na projekty území – SC 4.1. – v tuto chvíli téměř před podáním. Je třeba ještě 

zadat nějaké údaje do systému a drobně upravit některé texty jednotlivých kapitol. Nejzazší 

předpokládaný termín podání strategie je 31. 3. 2016.   

R. Vondráková představila tabulku s jednotlivými alokacemi. Dále představuje členům 

harmonogram výzev, kde ale přepokládá změna zejména s ohledem na to, že není možné bez 

prostředků na činnost kanceláře kvalitně připravit projekty, aby mohlo být v roce 2017 

zadministrováno cca 30 mil. Kč. Tabulka je bez OPŽP. Toto jsou peníze, které MAS rozdělí do 

území. Animace bude probíhat tak, že např. Hlídání dětí pracujícím rodičům. Budeme vědět, že 

je v území několik subjektů, které by chtěli žádat. Ty budeme veřejně informovat. Poté s nimi 

detailněji pomůžeme zpracovat projekty. 

o Žádost o dotaci na provoz MAS – SC 4.2. – podání této žádosti je plánováno na únor/březen 2016 

až po podání žádosti SC 4.1. Jedná se cca o 12 mil. Kč. Pokud nebudeme žádat o OPŽP, tak to 

bude cca o 1 mil. Kč méně.  Na rok 2016 se nepředpokládají peněžní prostředky na provoz MAS. 

Pak tedy v letech 2017 - 2021 vychází dotace na provoz kanceláře cca 2 189 191, 60 Kč. 

Spoluúčast je 5%, což vychází zrovna na příspěvky od Mikroregionů – tj. á 28 800,- Kč. O ochotě 

platit tyt příspěvky až do roku 2023 je třeba s obcemi/mikroregiony jednat.  

o Žádost o dotace na MAP – odloženo podání žádosti na termín 1. 5. 2015. Do konce ledna je třeba 

vymyslet finanční plán pro příp. spoluúčast (partner s finančním příspěvkem) či půjčku ze strany 

města Vlašim nebo i dalších obcí/měst/městysů regionu. Dále hledáme členy realizačního týmu 

– experty (školní psycholog, projektant).  Výzva je na straně MŠMT velmi pochybně připravena, 

když např. v úvodním zdůvodnění potřebnosti a popisu stavu území je citována přímo MAS 



Blaník a www.montessorivlasim.cz  Původní plán byl podat žádost o dotaci k termínu 1. 2. 2015. 

Pro Základní školy je existence MAP nezbytná pro čerpání investic z IROP, kromě investic týkající 

se inkluse. Pro MŠ není podmínka mít MAP vázána na čerpání IROP. Nicméně se snažím celý 

projekt nastavit smysluplně, aby to nebyla ztráta času pro nikoho, proto také to trvá déle.  Také 

lze řešit vazbu na dopravu. Středočeský kraje bude od roku 2019 mít nové smlouvy s dopravci a 

již letos se budou vyjednávat nové požadavky – dojíždění do škol je jeden z pilířů osobní dopravy 

v obcích. Nicméně naplánovat dopravu optimálně není jednoduché. 

    Stav dopracování strategie 

Informace k jednotlivým programovým rámcům (zejména OPŽP) a vysvětlení způsobu realizace 

projektů. Projekty v OPŽP není možné vystavět zejména na spolupráci s obcemi ale další možní 

žadatelé v území mají také komplikované vztahy pro řešení této problematiky (zejména se jedná o 

existenci tzv. institutu náhradního užívání).  V tuto chvíli se tedy nabízený dotační titul jeví jako 

velmi špatně uchopitelný a složitě realizovatelný. Mimo jiné i proto, že je vázán zejména na 

vyjádření jiných subjektů - vlastníci a zemědělci. Také ti jsou možní žadatelé. Obce mají pouze 

minimum vhodných pozemků pro realizaci jinak důležitých opatření v krajině ve svém vlastnictví. V 

případě, že by se změnily podmínky v čerpání finančních prostředků (např. na výsadby i mimo 

CHKO), bude MAS uvažovat o přidání Programového rámce OPŽP v rámci střednědobého 

hodnocení v roce 2018. 

 Hlasování: Kdo souhlasí, že MAS Blaník nebude realizovat v současné době programový rámec 

OPŽP a tento případně zařadí do realizace v rámci střednědobého hodnocení v roce 2018?  

Pro: 10, Pro: 0, Zdržel: 1 

 

o Ukončení povinností vůči CRR (dotace 750 000 Kč) 

Z. Klímová Vaňková informovala, že všechny povinnosti vůči této dotaci jsme naplnili tím, že jsme 

strategii schválili 30. 11. 2015 a zaslali Hlášení o udržitelnosti projektu na řídící orgán. 

       Další činnosti 

o Účetní závěrka 2015 – z naší strany předána účetní. V tuto chvíli účetní zpracovává všechny 

podklady. 

Plnění rozpočtu za rok 2015 (Příloha č. 3). Řešení jednotlivých bodů je asi na Monitorovacím a 

kontrolním výboru. Ušetřeno je cca 153 000 Kč z Neinvestiční dotace Města Vlašimi. Vyčerpaly 

se téměř všechny příspěvky od obcí a smlouva na příspěvek od města Vlašim se navrhuje 

prodloužit (do konce roku 2016). Podklad, kteří členové obdrželi, je pouze interní materiál. 

Kompletní účetní uzávěrka bude zpracována od účetní do 25. ledna.  V roce 2016 nebudeme 

žádat žádné příspěvky od obcí, budou pouze příspěvky od mikroregionů, které jsou i na rok 2016 

předjednány. Bude svolán Monitorovací a kontrolní výbor, který projde celé účetnictví a závěrku 

o Projekt spolupráce „Škola obnovy venkova“ – informace, vize. Projekt spolupráce je navrhován na 

čtyři roky, a to 2017 – 2020. Je třeba namyslet akce na rok 2017 za cca 380 tis. Kč. R. 

Vondráková vyjádřila přání, že by bylo dobré, kdyby už jsme si mohli vymýšlet aktivity, abychom 

zjistili od Mze, zda jsou to uznatelné výdaje. Je třeba vymyslet, jak se budou vybírat aktivity do 

projektu a posílat návrhy. Kancelář MAS pošle výzvu, že přijímá nápady/návrhy na aktivity, které 

by šly realizovat v rámci projektu spolupráce. 

 

http://www.montessorivlasim.cz/


7) Projednání systému výpůjčky vybavení z dotace Středočeského kraje 

 V rámci dotace ze Středočeského kraje bylo zakoupeno kancelářské vybavení – flipchart (4 kusy), 

dataprojektor, plátno k dataprojektoru,stolek pod dataprojektor, laminovačka, přenosná tiskárna, 

nahrávací zařízení, party stan a stojan na banner. Všechno vybavení je nakoupeno. Nyní je třeba vyřešit 

systém výpůjčky a dořešit vyúčtování. Kancelář MAS má v současné době omezené prostory, bylo by tedy 

lepší, kdyby mohl někdo s vhodnými prostorami dělat zprostředkující subjekt, který by kancelářské 

vybavení využíval a zároveň ho za MAS půjčoval. Pravonín – Spolkový dům-ne, Kuře – ne, Farní charita – ne, 

Trhový Štěpánov – ne. Situace zatím nedořešena, kde bude zařízení uloženo. Z. Klímová Vaňková vytvoří 

návrh. Pravděpodobně se budeme snažit zařízení umístit do Spolkového domu ve Vlašimi. 

 

8)Informace o stavu členské základny ke konci roku vč. informace o členských 

příspěvcích 

Ke konci roku měla MAS Blaník 55 členů. 12. 12. 2015 ukončilo členství sdružení Sport Podblanicko, o. s. 

V současné době je vybráno 52 členský příspěvky, tzn. 5200 Kč. Chybí pouze členský příspěvek od SDH 

Hulice, SDH Střítež a pana Martina Stehlíka (Klokočkův mlýn). Návrh, jak naložit s členy, kteří neuhradí 

členský příspěvek. Bude zaslán email s upozorněním na nutnost zaplacení členského příspěvek, kdo 

určitého termínu. Pokud i přes tuto výzvu člen nezaplatí, bude ze spolku vyloučen.  

Hlasování: Kdo souhlasí se změnou stanov tak, že členové budou pro neplacení příspěvků vyloučeni k 31. 
12.? Tato změna bude platná, až po změně stanov. V současné době bude platit formulace dle stanov – 
tj. zrušení členství rozhodnutím členské schůze při hrubém nebo opětovném porušení stanov, nebo 
pokud člen jedná proti zájmům Spolku, tedy současné neplatiče vyloučí až členská schůze, která se 
předpokládá svolat na konec února. 

Pro: 11, Proti:  0, Zdržel se: 0 

 

9)Vize dalšího fungování a role MAS v území – projednání 

R. Vondráková představila budoucí vizi chodu MAS Blaník. Je předpoklad, že MAS bude dělat servis pro 

všechny žadatele v území v rámci výzev MAS a jejich témat. V této chvíli už víme, jaké projekty můžeme 

podporovat. MAS tady bude od toho, aby pomáhala žadatelům při zpracování žádosti, vyúčtování, 

výběrových řízení. MAS bude tzv. vodit žadatele za ručičku.  Pak i ti žadatelé, kteří nakonec nebudou 

úspěšní ve výzvě MAS, budou mít fakticky připravené projekty, které si mohou v dotačních programech 

podat napřímo (IROP, PRV, atp.). Vše bude limitováno pouze kapacitou kanceláře (pracovní doba, počet 

zaměstnanců).  

11)Rozpočet 2016 

Smlouva s účetní – měli jsme smlouvu z roku 2014. Na podzim jsme podepisovali dodatek, který tedy 

bohužel nebyl projednán s Výborem. Nicméně pí. účetní ukončila smlouvu k datu 31. 12. 2015. Důvod 

ukončení jsou zdravotní a osobní důvody na straně účetní. Smlouva je s tříměsíční výpovědní lhůtou. Tento 

rok už chceme, aby byly uznatelné výdaje z IROPu. Bude tedy nutno vypsat výběrové řízení podle pravidel 

IROPu. Do doby smlouvy s novou pí. účetní bude pí. Slezáková pracovat pro MAS na DPP – zejména se 

jedná o zaúčtování mezd. Výbor pověřuje R. Vondráková zpracováním výběrového řízení na účetní.  



Proběhla diskuze ohledně podpisu smlouvy s účetní, neboť předsedkyně MAS neměla od Výboru pověření 

na její podepsání. Padl návrh, zda tedy zpětně schválit smlouvu. R. Vondráková se vyjadřuje, že zpětné 

odsouhlasení nemá smysl. Určitě o tom bude jednat Monitorovací a kontrolní výbor. Výbor vzal na vědomí 

podepsání dodatku s účetní k datu 1. 11. 2015, tj. dodatku, který Výbor neprojednal. 

Členům Výboru byl rozdán návrh rozpočtu na rok 2016 (Příloha č. 5). Členové byli seznámeni s jednotlivými 

položkami rozpočtu. Očekávané výdaje jsou 463 136, 52 Kč. Očekávané příjmy jsou 462 597,75 Kč. Jitka 

Fialová měla smlouvu na dobu neurčitou, ke konci roku byl ukončen pracovní poměr. Od roku 2016 bude 

zaměstnána na leden, únor a březen a poté bude činnost MAS omezena.  Zpracování MAPů bude dělat R. 

Vondráková. Od dubna bude pouze brigádně řešen chod MAS. Budoucnost – R. Vondráková neví o nikom, 

kdo by ji nahradil v řízení organizace. Očekává, že bude hlavním manažerem MAS, resp. že bude pracovat 

pro MAS na plný úvazek v budoucnu a dle pravidel IROP tomu přizpůsobí pozici. S ohledem na konflikt 

zájmů bude třeba také muset zrušit svou výdělečnou činnost. Vše se bude řídit pravidly IROP. 

Slovo si převzala Eva Hájková, která oznámila, že ke květnu končí a Jitka Fialová by mohla být její vhodnou 

náhradnicí.  A do budoucna by byla vhodná větší provázanost mezi Spolkovým domem a MAS Blaník. V tuto 

chvíli máme mandát od pana starosty Jeništy dnes večer sdělit Výboru, že se jedná o jednu z variant. 

Rozhodně se nejedná o konečné řešení. Finální rozhodnutí bude oznámeno. V tuto chvíli se jedná o Jitce 

Fialové jako náhradě za Evu Hájkovou do konce roku 2016. Spolkový dům by byl pro MAS dobrým zázemím. 

I když semináře by samozřejmě byly i jinde v území – nabízí se ostatní spolkové domy.  Bude se řešit 

umístění kanceláří MAS ve Spolkovém domě, ale zatím zde není místo. Jedině pokoj v přízemí, který není 

tolik využíván a vhodně váže na přednáškovou místnost. Vše je velmi čerstvé a v jednání, ale pro MAS se 

jeví toto jednání jako příležitost smysluplně fungovat v dobrém zázemí v centru Vlašimi a ve vhodném 

objektu. 

19:00 – Josef Korn opustil jednání. Výbor je usnášeníschopný v počtu 10 členů. 

MAS Blaník bude fungovat až do členské schůze v rozpočtovém provizoriu. MAS Blaník se bude pohybovat 

v obvyklých výdajích – tj. max. 1/12 výdajů předchozího roku měsíčně –obdobně jako je to u obcí.Důvodem 

je také to, že by měla být součástí rozpočtu také projekt MAP, který není dnes jasně definován zejména po 

finanční stránce. 

Hlasování: Kdo souhlasí, že MAS Blaník se bude do schválení rozpočtu pohybovat ve výdajích  1/12 

rozpočtu loňských výdajů? 

Pro: 10, Proti:0, Zdržel se:0 

Hlasování: Kdo souhlasí, že rozpočet bude předložen na členské schůzi ke konci února. 

Pro: 10, Proti:0, Zdržel se:0 

 

10)Plán činnosti MAS Blaník na rok 2016 

Členům Výboru byl představen plán činnosti na rok 2016 (Příloha č. 4). 

 



12)Projednání nabízené dotace ze Středočeského kraje – 38 tis. Kč – projekty 

spolupráce 

V rozpočtu MAS se s touto položkou v tuto chvíli nepočítá. Kancelář MAS Blaník nepočítá se spoluprácí na 

tomto projektu.  

Hlasování: Kdo souhlasí s neúčastí MAS Blaník v projektu spolupráce středočeských MAS? 

Pro: 10, Proti:0, Zdržel se:0 

 

13)Diskuze, další 

R. Vondráková poděkovala za účast. Sdělila, že si myslí, že MAS má dobře nastavené fiše a blížíme se do 

finále. Je ráda, že se komunikuje v území. V tuto chvíli se budeme bavit už o konkrétních projektech a tím 

se práce v území stává zajímavou. V současné chvíli se mohou členové i nečlenové již obracet na 

předsedkyni a kancelář s žádostmi o konzultace. Je dobré mapovat terén. MAS potřebuje vědět, o co mají 

lidé v území zájem. Například kolik záměrů na hlídání dětí je v území, kolik polních cest v rámci 

pozemkových úprav a kde…  

Starostka pí. Kučerová se zeptala, kdo vyjednává podmínky pro získání dotace ze Středočeského kraje. R. 

Vondráková odpověděla, že podmínky vyjednávají zástupci KS MAS (V. Pošmurný, M. Oliva nebo R. Tvrdík). 

Z. Klímová Vaňková na to navázala, že ve Středočeském kraji nebyly MAS v minulosti podporovány, 

podpora byla nově v roce 2015 a hledají se cesty, jak (a zda) MAS krajem podporovány budou. V každém 

kraji je toto řešeno jinak.  

19:20 – ukončení jednání 

 

. 

Zapsala: Mgr. Jitka Fialová    

Ověřil: Ing. Růžena Kučerová 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

Termínové shrnutí průběhu přípravy strategie a formování MAS Blaník 

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, >> 14. 5. 2015 Výbor MAS Blaník (neformální setkání) >> 25. 5. 2015 Výbor MAS Blaník – vypořádní druhého 
kola připomínek a posudky firmy Haskoning DHV >> 9. 6. 2015 Členská schůze MAS Blaník – Louňovice pod Blaníkem 
– schválení I. verze strategie>>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>>>19.10.2015 – Výbor MAS Blaník>>> 
23. 11. 2015 – Výbor MAS Blaník >>>30. 11. 2015 – Členská schůze MAS Blaník Spolkový dům Vlašim – schválení 
SCLLD na území MAS Blaník>>>11.1.2016 – Výbor MAS Blaník – Vlašim – zrušení Programového rámce OPŽP 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/PoSzP1


Příloha č. 2 

Plnění „Plánu činnosti MAS Blaník na rok 2015“ 

Činnosti související 
s procesem standardizace 
MAS 

Splněno Zdůvodnění 

Aktualizace informací na 
webu 

Ano  

Organizační řád a struktura Ano  

Účetní uzávěrka, vyplnění 
formuláře k výdajům MAS 

Ano  

Příprava dokumentu – 
definování zájmových skupin 

Ano  

Organizační schéma 
kanceláře MAS 

Ano  

Finalizace dalších příloh 
žádosti (např. podpisy 
starostů – schválení území, 
seznam partnerů MAS apod.) 

Ano.  

Podání žádosti, příp. 
doplnění/oprava údajů 

Ano Dne 27.11.2015 získala MAS 
Osvědčení o standardizaci.  

Činnosti související 
s přípravou strategie 2014-
2020 

  

Zmapování strategií, jejichž 
realizace se odehrává na 
území-sladění strategie SMO 

Ano  

Dokončení úprav analytické 
a strategické části 

Ne Obě kapitoly jsou však téměř 
hotové. V tuto chvíli se obě 
kapitoly upravují jen 
v detailech. 

Implementační část 
strategie- Vytvoření 
finančního plánu a časového 
harmonogramu 

Ano  

Implementační část strategie 
– nastavení implementace 
strategie a jejího 
monitoringu 

Ano  

Implementační část strategie 
– vypracování kapitoly 
„Spolupráce“ 

Ano  

Vypořádání II. kola 
připomínek 

Ano Celkem bylo vypořádáno 33 
připomínek. 

Schválení strategie v obcích Ne Není povinnou součástí 
strategie. V tuto chvíli víme o 
schválení realizace strategie 
ve 22 obcích. 

Dopracování finální verze 
strategie, včetně dalších 
částí vyžadovaných 

Ne V tuto chvíli probíhá 
finalizace všech kapitol a 
příloh dle pravidel MPIN. 



„Metodickým pokynem pro 
využití integrovaných 
nástrojů“ (MPIN) 

Schválení strategie v rámci 
organizace nositele strategie 

Ano  

Zveřejnění finální verze 
strategie on-line 

Ano Odesláno koncem roku 2015. 

Podání strategie ke schválení 
řídícímu orgánu 

Ne Plánujeme strategii podat do 
31. 1. 

Další   

Mezinárodní spolupráce – 
dle možností 

Ano Exkurze Finsko 

Projekty MAS – plán, 
příprava, podání žádosti po 
schválení Výborem 

Ano Projekt z fondu 
Středočeského kraje na 
podporu malého a středního 
podnikání na území MAS 
Blaník. 

Animační role v území – 
spolupráce se vzdělávacími 
institucemi –zejména 
školami na území MAS, 
MŠMT, zapojení do OP VVV 

Ano Je připravován projekt MAP. 

 

 



ROZPOČET MAS BLANÍK, z. s. na rok 2015

VÝDAJE

501000 SPOTŘEBA MATERIÁLU 34 400,00              30 962,00            3 438,00           

Papír do tiskáren 5 200,00            

Tonnery 18 000,00          

Drobný spotřební materiál 10 000,00          

Flipchartový papír 1 200,00            

501001 DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 85 000,00              56 812,00            28 188,00         

Tabulka MAS (povinná) -                       

Notebook do kanceláře MAS vč. software 29 000,00          

laminovačka 2 000,00            

přenosná tiskárna 7 000,00            

projektor 15 000,00          

plátno 6 000,00            

Flipchartový stojan (4 ks.) 18 000,00          

Nahrávací zařízení 4 000,00            

Publicita/ propagace (vlaječka EU, baner MAS) -                       

Mobilní telefon 2x 4 000,00            

512000 CESTOVNÉ 20 000,00              14 096,00            5 904,00           

513000 NÁKLADY NA REPREZENTACI 17 440,00              14 708,00            2 732,00           

Občerstvení 12 000,00          

Setkání Krajské sítě MAS 5 440,00            

518000 OSTATNÍ SLUŽBY 409 786,00            370 717,29          39 068,71         

Účetnictví 64 130,00          76 835,00            

Nájem kanceláře 36 000,00          30 000,00            

Další pronájmy na schůze 8 000,00            1 700,00              

Nákup tisku 3 500,00            3 500,00              

Webový prostor 5 784,00            5 784,00              

Telefonní poplatky 14 400,00          12 946,00            

Sazba newsletteru -                       -                         

Sazba výroční zprávy 3 500,00            3 500,00              

IT služby 12 000,00          3 000,00              pouze konzultace VŘ

Školení/ účast na konferencích 6 000,00            2 990,00              

Platba za doménu www.masblanik.cz 472,00                472,00                 

Služby bank, bankovní poplatky 2 000,00            2 683,29              

Služby - Finsko 250 000,00        222 730,00          

Služby expertní - právní, daňový poradce, překlad 2 000,00            2 341,00              překlad

Služeby České pošty 2 000,00            2 236,00              VČ DOPRAVNÉ A BALNÉ K DOTACI KU

521000 MZDOVÉ VÝDAJE 338 822,00            228 818,00          110 004,00       

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            118 303,00          3 103,52 -          

549 JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY  (poj. 0,0042) 1 423,05                939,00                  484,05              

582000 POSKYTNUTÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 10 000,00              10 000,00            -                      

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

CELKEM VÝDAJE 1 132 070,53         845 355,29          286 715,24       

PŘÍJMY

648000 Ostatní výnosy (dotace úřadu práce) 120 000,00        60 000,00             60 000,00            

682000 Přijaté příspěvky,dary (Středočeský kraj) 79 107,00             79 107,00            

684000 Členské příspěvky (členové, á 100,- Kč) 5 600,00                5 500,00              bez sport podblanicko jiná částka ostrov, dunice

691000 Dotace (na obyvatele) 456 311,52        456 311,52           454 046,04          bez Ostrova a Dunic????? 454 046,04          2 265,48           

691000 Dotace (mikroregiony) 115 200,00        115 200,00           115 200,00          453 955,00          

Dotace podnikání kraj 49 400,00             49 400,00            

Účastnický poplatek Finsko 250 000,00           224 000,00          

Dotace, dary, příspěveky 100 000,00            -                         

Půjčka na notebook - ZKV 10 000,00              -                         

CELKEM PŘÍJMY 1 125 618,52         987 253,04          138 365,48       

Shodek bude krytý převodem  z bankovního účtu. 6 452,01 -               141 897,75          Převod do roku 2015

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



Plán činnosti MAS Blaník na rok 2016 

1. Činnosti související s přípravou Strategie 2014-2020 a jejím schválením řídícím orgánem 

 Dokončení drobných úprav analytické a strategické části (leden) 

 Dopracování finální verze strategie, včetně dalších částí vyžadovaných „Metodickým 

pokynem pro integrované nástroje v programovém období 2014 – 2020“ (leden – 

březen) 

 Podání strategie ke schválení řídícímu orgánu (do 31. března) 

 Vypořádání případných připomínek ze strany řídících orgánů (do konce roku) 

 Podpis právního aktu (?) 

2. Činnosti související s realizací Strategie 2014 – 2020 

 animační role MAS - poradenství pro žadatele, animace škol (leden – prosinec – dle 

možností) 

 vyhlášení prvních výzev (listopad 2016 ? – dle pokynů a možností řídících orgánů) 

 administrace spojená s vyhlašováním výzev (říjen – prosinec) 

3. Projekt „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ 

 sestavení realizačního a odborného týmu projektu (leden – únor) 

 komunikace v území o nastavení projektu, zajištění předfinancování (leden – únor) 

 vypracování a podání projektové žádosti (do 1. 5. 2016) 

 

4. Provozní záležitosti 

 Řešení prostor pro dlouhodobou činnost MAS (větší zázemí, kancelář, prostor pro 

jednání Výboru, členské schůze, atp.) 

 Vyúčtování a ZVA dotací pro Krajský úřad 

 Hlášení změn v orgánech MAS 

5. Další 

 vytvoření výroční zprávy 2015 

 mezinárodní spolupráce – dle možností 

 projekty MAS – plán, příprava, podání žádosti po schválení Výborem 

 projekt s Celostátní sítí pro venkov 

 příprava projektu spolupráce „Škola obnovy venkova“ 

 



Návrh - ROZPOČET MAS BLANÍK, z. s. na rok 2016

VÝDAJE

501000 SPOTŘEBA MATERIÁLU 13 100,00               Vlašim do 3/2016

Papír do tiskáren 1 500,00             1 500,00                

Tonnery 8 000,00             8 000,00                

Drobný spotřební materiál 3 000,00             

Flipchartový papír 600,00                600,00                   

501001 DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK -                           

512000 CESTOVNÉ 10 000,00               

513000 NÁKLADY NA REPREZENTACI 5 000,00                 

Občerstvení 5 000,00             

518000 OSTATNÍ SLUŽBY 147 456,00             

Účetnictví 49 300,00           10 800,00              

Nájem kanceláře 30 000,00           7 500,00                

Další pronájmy na schůze -                        

Nákup tisku - výroční zpráva 200,00                

Webový prostor 5 784,00             5 784,00                

Telefonní poplatky 10 200,00           2 550,00                

Exkurze Želivka - služby - Akce CSV 45 000,00           

Sazba newsletteru -                        

Sazba výroční zprávy 3 500,00             3 500,00                

IT služby -                        

Školení/ účast na konferencích -                        

Platba za doménu www.masblanik.cz 472,00                472,00                   

Služby bank, bankovní poplatky 1 500,00             

Služby expertní - právní, daňový poradce, překlad 500,00                

Služeby České pošty 1 000,00             

521000 MZDOVÉ VÝDAJE 151 313,43             

Jitka Fialová - plat - leden - březen 39 000,00           39 000,00              

DPP - zajištění chodu MAS, dopracování strategie 75 000,00           18 750,00              

Zpracování MAP (odvody) 37 313,43           

524000 ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ ZA ZAMĚSTNANCE (SP, ZP) 25 946,57               13 260,00               

549 JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY  (poj. 0,0042) 320,52                    163,80                    

582000 POSKYTNUTÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY - NS MAS 10 000,00               10 000,00               

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

CELKEM VÝDAJE 463 136,52             121 879,80             

Město Vlašim do března

PŘÍJMY

684000 Členské příspěvky (členové, á 100,- Kč) 5 500,00                

691000

Dotace (na obyvatele - Město Vlašim - dočerpání 

2015) 456 311,52         141 897,75            

691000 Dotace (mikroregiony) - á 28 800,- Kč 115 200,00         115 200,00            

Dotace, dary, příspěvky na akce MAS 100 000,00            

Příspěvek na exkurzi - Želivka - Akce CSV 50 000,00              

Příspěvky na zpracování žádosti o dotaci MAP 50 000,00              

CELKEM PŘÍJMY 462 597,75             

Shodek bude krytý převodem z bankovního účtu. 538,77 -                   

předseda MAS Blaník, z. s.


