
Zápis č. 5 z jednání Výboru MAS Blaník, z. s. 
Datum 21. 3. 2016 

Místo: Spolkový dům Vlašim, přednášková místnost 

Čas: 17:00 – 19:18   

Účast Přítomen Nepřítomen Omluven 

1.  Mgr. Zuzana Klímová Vaňková    

2.  Mgr. Renata Vondráková (předsedkyně 
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 (místopředseda, 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 10  1 

Poznámka: 17:00 – 18:23 Výbor je usnášeníschopný v počtu 10.  
                      18:23 – 19:18 Výbor je usnášeníschopný v počtu 8. 

Hosté: Mgr. Jitka Fialová (zaměstnankyně MAS Blaník), Mgr. Jana Lapáčková (předsedkyně 
Monitorovacího a kontrolního výboru) 
 

Prohlášení o usnášeníschopnosti: Jsme usnášeníschopní v počtu 10. 

R. Vondráková navrhuje jako zapisovatele J. Fialovou 

Hlasování: Kdo je pro zapisovatele J. Fialovou? 

Pro:   10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

R. Vondráková navrhuje jako ověřovatele Danielu Laloučkovu. 

Hlasování: Kdo je pro ověřovatele  ? 

Pro:  10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

R. Vondráková seznámila s navrženým programem: 

Program: 



 

1. Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 

2. Informace k činnosti MAS od poslední schůze 

o Dotace SC 02, 01, MAP, závěrka, výroční zpráva, atp. 

o Exkurze na Moravu 

o Výpůjčky zařízení (uskladnění, smlouva) 

o Další 

3. Projednání účetní závěrky roku 2015 

4. Projednání výroční zprávy roku 2015 

5. Zpráva o činnosti MKV 

6. Projednání záležitostí chodu kanceláře 

o Smlouva s J. Fialovou, zájemci o zaměstnání 

o Možnost dotace pro absolventa – pozice pro praxi 

o Internet - zajištění pro kancelář z důvodu stěhování R. Vondráka, který dosud internet MAS 

poskytoval zdarma 

o Účetní – nabídky (2 nabídky), nová smlouva 

o Vydávání Newsletteru v dalších měsících 

o Reklamy do Newsletteru – diskuse (souvis. př. sponzoring internetu) 

7. Informace k žádosti o dotace SC 01 – projekty do území 

o Vypořádání připomínek, schválení aktuálního znění strategie, doporučení pro členskou schůzi; 

indikátory (aktualizace) 

8. Informace k žádosti o dotaci SC 02 – provoz MAS 

o Informace k tzv. Animaci škol 

o Úvěr na příští rok – financování provozu (dle podmínek dotace) 

o Spoluúčast 5 %  

 Členské příspěvky 

 Financování od obcí 

9. Další, diskuse, navrhněte 

 

Hlasování: Kdo souhlasí s navrženým programem? 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se:0  

1) Informace o činnosti MAS od poslední schůze 

R. Vondráková podala členům Výboru zprávu o činnosti kanceláře MAS od poslední schůze. Hlavními 

činností bylo dopracování Strategie MAS Blaník tak, aby mohla být podána žádost o dotaci. Jednotlivé části 

Strategie byly členům zasílány k připomínkám, a to v termínech 29. 2. – žádost ze systému MS2014+, 3. 3. – 

Analytická část včetně příloh, 4. 3. – Strategická část včetně příloh a 8. 3. Implementační část včetně příloh. 

Žádost na provozní činnost MAS bude podána v cca za 2 měsíce.  

MAP – došlo ke změně žadatele, žádost v projektu místních akčních plánů nakonec nebude podávat MAS 

Blaník. Tuto žádost pro území ORP Vlašim bude podávat město Vlašim. 

Účetní závěrka – byla odeslána. Bude řešeno v dalším bodu programu. 

R. Vondráková také informovala o exkurzi na Moravu s tématem „Pozemkové úpravy a úspěšné projekty 

PRV“. Spolupracovalo by se s Kyjovským Slováckem. Exkurze je pro 40 osob (účastníci mohou být i mimo 

region MAS Blaník). Cena pro účatníky je bez dotace 2000 Kč/osoba, 750 Kč/osoba s dotací. Jedná o akci ve 

spolupráci s CSV – Celostátní sítí pro venkov, na kterou MAS Blaník získá od CSV 50 000 Kč. Kancelář MAS 



nemá v tuto chvíli velký prostor na organizaci takové akce, proto byli osloveni různí aktéři v území, zda by 

měli zájem o uspořádání této akce ve spolupráci s MAS Blaník. Nikdo z oslovených neprojevil zájem. 

Předsedkyně tedy navrhuje najmout pro tuto aktivitu na DPP externistu, návrh na sazbu 150 Kč/hod. 

Termín realizace exkurze pravděpodobně v říjnu. Cílová skupina jsou zástupci obcí a zástupci MAS. Členové 

Výboru projevili obavu, zda bude o exkurzi zájem a zda se ji podaří kapacitně naplnit. Smlouvu s CSV je však 

nutno uzavřít co nejdříve a p. Bendovi potvrdit, že se MAS o tuto akci uchází. Rozpočet akce naleznete 

v Příloze č. 2 tohoto zápisu. 

Hlasování:  Kdo souhlasí s organizováním této akce pod MAS Blaník? 

Pro: 6, Proti: 2, Zdržel se:2  

Výpůjčky kancelářského vybavení: Nakoupeno z dotace KÚ za 54 000 Kč. V tuto chvíli uskladněny částečně 

v kanceláři MAS a částečně u Z. Klímové Vaňkové. Do budoucna se uvažuje jejich uskladnění ve Spolkovém 

domě. Byla vypracována smlouva, která byla poslána členům Výboru jako podklad tohoto jednání. Smlouva 

o výpůjčce je Přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

Hlasování: Výbor souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce  a tedy smlouvou navrženými podmínkami 

výpůjčky? 

Pro: 10, Proti:  0, Zdržel se: 0 

2) Projednání účetní závěrky 

Účetní závěrka – byla poslána jako jeden z podkladů tohoto jednání a je Přílohou č. 4 tohoto zápisu. 

Hlasování: Výbor schvaluje účetní závěrku MAS Blaník za rok 2015 jako podklad pro členskou schůzi 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel: 0 

3) Projednání výroční zprávy za rok 2015 

Výroční zpráva – byla zaslána jako jeden z podkladů jednání Výboru a je Přílohou č. 5 tohoto zápisu.  

Nepřišly žádné připomínky k obsahu Výroční zprávy. 

Hlasování: Výbor schvaluje Výroční zprávu za rok 2015 a doporučuje její předložení členské schůzi. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel:0 

4) Zpráva o činnosti MKV 

Zprávu o činnosti MKV přednesla předsedkyně MKV Mgr. Jana Lapáčková. Dne 15. 3. proběhlo jednání MKV 

v kanceláři MAS, kde členové tohoto orgánu zkontrolovali účetní závěrku, zprávu inventarizační komise, 

personální agendu, smlouvy, dotaci KÚ na zakoupení zařízení apod. Kontrola neshledala žádná pochybení, 

veškeré podklady byly v pořádku. Monitorovací a kontrolní výbor pouze uvedl dvě doporučení, a to aby 

byly v inventurním soupisu připojeny i kopie dokladů (v Inventurním soupisu byl uveden pouze seznam 

dokladů). Dále bylo doporučeno, aby byla v souladu s platnými zněními předpisů vytvořena směrnice pro 

poskytování cestovních náhrad pro rok 2016. Předsedkyně Monitorovacího a kontrolního výboru také 

upozornila, že v říjnu byl uzavřen dodatek ke smlouvě s účetní pí. Slezákovou, který nebyl projednán 

s Výborem MAS Blaník. MAS tím však nevznikla žádná škoda. V souvislosti s tím byla vyřešena situace, jaké 

má předseda MAS Blaník kompetence v uzavírání smluv. Dále proběhla diskuse nad kompetencemi 

uzavírání smluv: a) se zaměstnanci, b) ostatní smlouvy. 



Závěr: Předseda MAS Blaník má ve své kompetenci uzavírání dohod o provedení práce, dohod o pracovní 

činnosti a pracovních smluv – pro zajištění záležitostí spolku dle schváleného rozpočtu (případně dle 

podmínek „rozpočtového provizoria“) a to na základě plánu činnosti spolku. Není třeba, aby byly pracovní 

smlouvy schváleny Výborem. Tj. př. aby každá DPP byla projednávána Výborem. Výbor schvaluje výlučně 

uzavření pracovní smlouvy s vedoucím pracovníkem SCLLD. 

Předseda na nejbližším jednání Výboru musí o uzavření nových smluv a jejich čerpání členy Výboru 

informovat. 

Smlouvy o službách a dlouhodobé smlouvy s poskytovateli dodávek a služeb by měly být vždy projednány 

Výborem. 

5) Projednání záležitostí chodu kanceláře  

Smlouva s J. Fialovou -  V tuto chvíli má J. Fialová smlouvu do konce března. Od 1. května nastupuje jako 

vedoucí do Spolkového domu ve Vlašimi. Návrh na prodloužení smlouvy J. Fialové do konce dubna s tím, že 

by se jednalo o smlouvu na 20 hod/týden. Od května je nutno sehnat zaměstnance na administrativní 

činnost na DPP. Provoz kanceláře MAS bude omezen, ale stále bude třeba řešit různé administrativní 

záležitosti (SC02, připomínky k SC01, další drobná administrativa). Existuje možnost získat dotaci z Úřadu 

práce pro absolventy. Na 12 měsíců získává celý plat (cca 18 tis. Kč). Předsedkyně pošle podmínky Výboru 

na vědomí a bude se o tuto dotaci ÚP ucházet, pokud budou podmínky pro MAS Blaník výhodné 

 Výbor souhlasí s prodloužením smlouvy J. Fialové 
Pro:10, Proti: 0, Zdržel: 0 

Hlasování: Výbor pověřuje předsedkyni zajištěním dotace ÚP na pozici absolventa – praxe pro zajištění 

administrativy MAS Pro:10, Proti: 0, Zdržel:0 

Internet – je třeba také vyřešit otázku internetu. Do této doby nám byl poskytován zdarma p. Vondrákem 

na něhož jsme byli napojeni WiFi. R. Vondráková představila tři možné dodavatele s tím, že ze zkušeností 

vychází nejlépe Vlašimnet. Je možno zapůjčit si router na vratnou kauci 3 700 Kč. Návrh, aby byla smlouva 

na MAS Blaník, měsíční poplatek by se dělil mezi další odběratele – předpokládá se R. Vondráková a další 

soukromý subjekt, který byl také na R. Vondráka napojen. Smlouva by měla být nastavena tak, aby šla 

vypovědět ke konci roku. Výbor MAS Blaník jako dodavatele vybral Vlašimnet. 

Hlasování: Výbor pověřuje R. Vondrákovou uzavřením smlouvy se společností Vlašimnet? 

Pokud smluvní podmínky dovolí, bude se poměrně dělit měsíční poplatek mezi další napojení odběratele služby. 

Pro: 9 , Proti: , Zdržel 1 

18:23 – jednání opustil J. Korn a J. Balšánek. 

Účetní -  Účetní pí. Slezáková vypověděla ke konci roku smlouvu. R. Vondráková oslovila dvě účetní, Janu 

Polívkovou a Lenku Röschlelovou. Ceny za služby byly členům Výboru zaslány jako podklad jednání. Ani 

jedna z účetních neúčtuje obce, proto Výbor zvolil účetní, která poslala nižší cenovou nabídku.  

Hlasování: Výbor pověřuje R. Vondrákovou uzavřením smlouvy s Lenkou Röschleovou na dobu neurčitou  

Pro: 8, Proti:0, Zdržel 0 



Newsletter – vydávání newsletteru v dalších měsících. Bylo by dobré udržet vydávání Newsletteru. 

Doporučení na snížení četnosti, a to na jednou za měsíc. 

Hlasování: Kdo je pro to, aby se dále vydával Newsletter minimálně jednou měsíčně? 

Pro: 8, Proti: 0, Zdržel 0 

Reklamy v Newsletteru 

Poslední stránka Newsletteru by mohla být reklama se sazebníkem pro podnikatele, pro neziskové 

organizace. Nutno vyřešit, zda je nutné kvůli této reklamě zřizovat živnostenský list.  V zásadě není Výbor 

MAS Blaník proti. 

6) Informace k žádosti o dotace SC 01 – projekty do území 

Jednotlivé části Strategie byly členům zasílány k připomínkám, a to v termínech 29. 2. – žádost ze systému 

MS2014+, 3. 3. – Analytická část včetně příloh, 4. 3. – Strategická část včetně příloh a 8. 3. Implementační 

část včetně příloh.  Od posílané verze jsme měnili pouze některé indikátory. Indikátory jsou závazné, bude 

nutné najít v území takové projekty, které nastaveným indikátorům budou odpovídat. 

 Hlasování: Výbor schvaluje k postoupení členské schůzi Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Blaník v letech 2014-2020 včetně jejích příloh. 

Pro: 8, Proti: 0, Zdržel: 0 

7) Informace k žádosti o dotace SC O2 – provoz MAS 

Členům Výboru byl zaslán rozpočet na provoz MAS v 2017-2023. Plánované je speciální setkání Výboru 

k tomuto bodu. R Vondráková zašle bezprostředně Výboru a Monitorovacího výboru všechny podklady, 

aby se mohli seznámit s podmínkami žádosti.  V tuto chvíli je předložený rozpočet pouze návrhem a je více 

než žádoucí, aby členové Výboru přišli se svým návrhem, jak řešit provoz MAS Blaník v letech 2017-2023. 

Hlavní otázky se týkají těchto okruhů: 

- Jaký bude rozpočet MAS na roky 2017 – 2023 – jak bude také strukturován v letech 
- Kdo bude pracovat v MAS a na jakých pozicích – kolik osob, konkrétní obsazení, role, odpovědnost 
- Kde bude kancelář MAS a jak bude fungovat (případně více míst, více kanceláří)  
- Jak bude získána povinná spoluúčast 5 % a jak bude garantována 
- Jak budou hrazeny neuznatelné výdaje – a v jaké výši je navrhneme (úvěr, platby NS MAS, event.. rezerva) 

 

8)Diskuze, Další 

OPŽP -  došlo ke změnám. Výsadby na nelesní půdě už nemusí být pouze na zemědělské půdě, ale stále podmínka 

výsadby v CHKO zůstala. V tuto chvíli však situace ohledně Programového rámce zůstává nezměněna. Počkáme na 

eventuální  revizi v roce 2018. 

Informace k tzv. animaci škol – poradenství v projektech zjednodušeného vykazování, tzv. šablon. R. 

Vondráková představila variantu, kdy by vedoucí Spolkového domu byla současně pro MAS animačním 

pracovníkem škol na zkrácený úvazek – př. 1/3 pro MAS, 2/3 pro Spolkový dům. Vhodně se tak oddělí 

náklady. Může se ale diskutovat i jiné řešení. E. Švejdová zmínila, že podobné poradenství realizuje nyní pro 

ZŠ Načeradec. 



Spoluúčast 5 %  - dotace na provoz je 95%,  nutná 5% spoluúčast. Bude nutno řešit. MAS se neodejde bez 

spoluúčasti 120 tis. Kč/rok. Existují různé varianty spolufinancování - členské příspěvky x příspěvky od obcí, 

mikroregionů x výdělečná činnost. Je třeba, aby členové Výboru se zamysleli nad řešením spoluúčasti. 

Úvěr na příští rok – bude nutno provoz MAS předfinancovat, bude potřeba cca 400 tis. Kč, MAS by to stálo 

cca 10 tis. Kč/ročně. 

Rozpočet MAS na rok 2016 – byl proti původnímu návrhu z 11. 1. Upraven – vymazány byly výdaje na 

zpracování projektu MAP, upravena exkurze, měněno – náklad na zařízení – kauce na wifi router. Návrh 

rozpočtu je Přílohou č. 6 tohoto zápisu. 

Hlasování: Výbor souhlasí s předložením takto navrženého rozpočtu členské schůzi ke schválení. 

Pro: 8 , Proti:0 , Zdržel:0 

Smlouvy s mikroregiony – doporučení, aby bylo ve smlouvě s mikroregiony upraven článek 3, bod 1, a to 
na nové znění „Účelem této neinvestiční dotace je zajištění provozu a činnosti MAS Blaník, z. s“. Doplňuje 
se slovo „činnost“. Jedná se o úpravu pro bezproblémové přiřazení výdajů. Mikroregionům bude zaslána 
nová smlouva. 
 

Schůze ukončena 19: 18 

Zapsala: Mgr. Jitka Fialová    

Ověřil: Bc. Daniela Laloučková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 (2. verze) >>>11.1.2016 – Výbor MAS Blaník – Vlašim – zrušení Programového rámce 
OPŽP >>> 21. 3. 2016 – Výbor MAS Blaník – Vlašim- schválení aktuální verze Strategie MAS Blaník (3. verze) 
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