
Zápis č. 6 z jednání Výboru MAS Blaník, z. s. 
Datum 21. 6. 2016 

Místo: Spolkový dům Vlašim, přednášková místnost 

Čas: 17:00 – 18:30   

Účast Přítomen Nepřítomen Omluven 

1. Mgr. Renata Vondráková (předsedkyně 
MAS Blaník, OSVČ) 

  

2. Mgr. Zuzana Klímová Vaňková   

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    

Poznámka: Výbor je usnášeníschopný v počtu 8 od 17:00 do 17:19 a v počtu 9 od 17:19 do 18:30. 
 

Hosté: Mgr. Jitka Fialová (zapisovatelka), Mgr. Jana Lapáčková (předsedkyně Monitorovacího a 
kontrolního výboru), Bc. Jana Jeřábková – nový zaměstnanec MAS od 1. 7. 
 

Předsedající R. Vondráková přivítala přítomné a hned na úvod představila Janu Jeřábkovu, která bude v 

MAS Blaník od 1.7. pracovat na pozici odborná asistentka. Poté se stručně představila sama Jana Jeřábková 

a také přítomní účastníci jednání Výboru. 

Nová zaměstnankyně převezme agendu kanceláře po Jitce Fialové, která si nechává na DPP hlavně animaci 

škol. 

 

Prohlášení o usnášeníschopnosti: Jsme usnášeníschopní v počtu 8. 

R. Vondráková navrhuje jako zapisovatele J. Fialovou 

Hlasování: Kdo je pro zapisovatele J. Fialovou? 

Pro:  8 Proti:  0 Zdržel se: 0 



R. Vondráková navrhuje jako ověřovatele Jana Balšánka. 

Hlasování: Kdo je pro ověřovatele Jana Balšánka? 

Pro:  8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

R. Vondráková seznámila s navrženým programem: 

 

Program: 

Úvod 

 Představení J. Jeřábkové 

Informace o činnosti MAS od poslední schůze: 

 Seminář k animaci škol 

 Kontrola OSSZ 

 Smlouva s účetní 

 Účast na seminářích a školeních (CSSF, sociální podnikání) 

 Dotace ÚP – Absolvent – nový zaměstnanec MAS od 1. 7. 2016 – Bc. Jana Jeřábková  

 Dotace Středočeského kraje – propagační matriály 

 Exkurze Finové – téma- lesní hospodářství 

 Exkurze Morava 

 Výpůjčky vybavení (umístění mimo Spolkový dům) 

 Financování chodu MAS – smlouvy a příspěvky mikroregionů na rok 2016, stav prostředků na účtu, průběžná 

zpráva o čerpání rozpočtu 

 Další 

Informace k žádosti o dotaci SC 01 – projekty do území 

 Informace o stavu hodnocení žádosti 

 Další postup 

Informace k žádosti o dotaci SC 02 – provoz MAS 

 Řešení spoluúčasti 5% 

 Příprava žádosti o dotaci, časová souslednost 

Další, diskuze 

 

 
Hlasování: Kdo souhlasí s navrženým programem? 

Pro:  8 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.  

Semináře k animaci škol – 11. 5. 2016 proběhl seminář k animaci škol k tzv. šablonám pro ředitele MŠ a ZŠ 

na území MAS. V tuto chvíli probíhá animace hlavně formou zasílání aktuálních informací ředitelům a 

zřizovatelům MŠ a ZŠ. Ve chvíli, kdy bude výzvy na šablony vyhlášena, budeme řešit zájem MŠ a ZŠ o 

spolupráci s MAS. Aktuálně víme, že některé MŠ a ZŠ mají své poradce a pomoc ze strany MAS 

pravděpodobně nevyužijí (týká se ZŠ Vorlina, Trhový Štěpánov, Zdislavice, dále Pravonín nebude žádost 

v tomto dotačním titulu podávat). 

17:19 – Daniela Laloučková – příchod. 



Výbor je usnášeníschopný v počtu 9 členů. 

Smlouva s účetní 

Proběhla kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ)v souvislosti s odhlášením zaměstnancům. 

OSSZ neshledala žádná pochybení. 

Na minulém jednání Výboru bylo schváleno, že bude pro MAS Blaník zpracovávat účetnictví Lenka 

Röschelová. Členům Výboru byla zaslána jako podklad jednání smlouva s účetní. R. Vondráková zapracovala 

většinu připomínek pí. Krejčové a přepracovanou smlouvu i přílohu zaslala znovu členům Výboru. Některé 

připomínky R. Vondráková ponechala v obecné rovině. Účetnictví se účetní řídí zákonem o účetnictví a 

pravidly dotací – bylo by pro RV těžké definovat detaily př. účtování banky.   Otázkou zůstává požadavek na 

„účetní metodiku“ – to není v moci RV. Musel by to zpracovat např. Kontrolní a monitorovací výbor. Otázka 

licence, užití počítače či programu nemusí být ve smlouvě uvedeny, předpokládá se automaticky, pokud 

není stanoveno jinak, což není. 

Hlasování: Kdo je pro schválení smlouvy s účetní? 

Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1 

Účast na seminářích a školeních – systém CSSF – systém pro podávání výzev MAS -  Anna Dufková, Renata 

Vondráková; seminář „sociální podnikání“ – účast Anna Dufková. R. Vondráková sdělila přítomným, že 

pokud by měli zájem, mohou se obrátit na Annu Dufkovou, která by jim mohla s problematikou sociálního 

podnikání pomoci, neboť zpracovávala diplomovou práci právě na téma sociální podnikání a 

v problematice se velmi dobře orientuje. Nabídku je třeba využít nejdéle v červenci.  

Dotace ÚP – Absolvent – od 1. 7. 2016 bude v MAS Blaník zaměstnána Bc. Jana Jeřábková na pozici 

odborná asistentka. Dotace je ve výši 18 000Kč/měsíc, mzdové náklady jsou podobné. Plat je 13 500,- Kč 

hrubého. Vykazovat se ale musí měsíčně tzv. mentoring. Bude nutné předplatit 2-3 mzdy, než dorazí peníze 

z Úřadu práce. 

Dotace Středočeského kraje – dotace na propagační materiály. V současné době nejsou známa pravidla 

rozdělení dotace. Hovoří se až o částce 259 tis. Kč z toho 50 % dotace. Získané prostředky nelze použít na 

platy, pouze na výdaje. Uvažujeme tedy o propagačních materiálech, kde by si všichni zájemci doplatili 50 

%.  

Finanční prostředky lze poskytnout zájemcům, kteří by si chtěli vytvořit nové propagační materiály (letáky, 

brožury apod.). Spoluúčast ve výši 50% by museli hradit ze svého. Zájem projevili zatím ČSOP na propagační 

materiály Kraj blanických rytířů. Otázkou stále zůstává, jestli bychom se museli stát součástí většího 

projektu více MAS – komunikujeme se skupinou Posázaví, Lípa pro venkov, a další. Nebo jestli bude možné 

realizovat samostatný projekt – tj. pouze MAS Blaník. Členům bude zaslán informativní email s otázkou, zda 

by měli případný zájem se do projektu zapojit. V tuto chvíli neznáme přesné podmínky dotace, ani to zda 

půjde finanční prostředky použít na jiný propagační materiál než je pouze leták (např: banner). Poptávka 

členům mapující jejich zájem o zapojení může být i širší než téma letáky, ale není možné více než letáky, 

které pravděpodobně uznatelné budou, i když ani to není jisté. Informace od KÚ chybí. 

Hlasování: Výbor souhlasí s případným zapojením MAS Blaník do projektu. 

Pro: 9, proti: 0, Zdržel se: 0 



Exkurze Finové – téma- lesní hospodářství 

8. 6. – exkurze Finové – prohlídka – lesy – Bruk, Pravonín, prohlídka zámeckého parku; zájem o projekt 

spolupráce na téma LES – myslivost (hony), lesní hospodářství, houbaření, spolupráce základních škol – 

zájem má MŠ a ZŠ Louňovice pod Blaníkem, ZŠ Zdislavice – tato spolupráce může začít i jako spolupráce na 

základě vlastní energie (zatím bez dotací) jako součást hodin angličtiny. 

Exkurze Morava 

Plánována na počátek října. V tuto chvíli je z CSV schválen tento program. Bude se ještě upřesňovat ve 

spolupráci s panem Bendou. Dotace od CSV je ve výši 50 000 Kč. Do 30. 6. bude teprve akce schválena na 

straně CSV. Plánujeme ale stále 2denní exkurzi na Moravu v termínu ke konci října. 

Předpokládaný program: 

1. den – sobota odpoledne 

Název projektu Vazba na článek Nařízení 

PRV 

Strategie MAS Blaník 

Bezpečná kosmetika paní 

Švábíkové 

Článek 19, odstavec 1., 

písmeno b) Podpora 

investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských 

činností 

Opatření č. I. 5 Na venkově 

se podniká 

Vinný sklep Skalák – nákup 

technologií a vybavení 

Článek 17, odstavec 1., 

písmeno b) Zpracování a 

uvádění na trh 

zemědělských produktů 

Opatření č. I. 2 Ať nám 

roste produkce 

 

2. den – neděle dopoledne  

 

Název projektu Vazba na článek Nařízení 

PRV 

Strategie MAS Blaník 

Vzděláváním ke 

kvalitnějšímu životu na 

vesnici 

Článek 44 Činnosti 

spolupráce v rámci 

iniciativy LEADER 

Opatření č. 19.3.1 – Škola 

obnovy venkova 

Realizovaná společná 

zařízení po komplexních 

pozemkových úpravách 

Prioritní osa 1, opatření I. 

1. 4 Pozemkové úpravy 

Opatření č I. 4 Cesta vede 

polem 

 

Další možné varianty: 

 Návštěva Infocentra v Kyjově 

 Rozvoj výroby firmy Jeřela (Rozvoj a modernizace truhlářství Jeřela) 



 Přes cestu aj přes pole, pěšky nebo na kole za pamětihodnostmi obce Vacenovice 

Výpůjčky vybavení – kancelářské vybavení pořízeno z dotace Středočeského kraje, částečně bylo 

uskladněno u Z. Klímové Vaňkové, částečně je uskladněno v kanceláři MAS. Z. Klímová Vaňková nemohla 

mít nadále vybavení u sebe uskladněno. Avizované uskladnění ve Spolkovém domě není v tuto chvíli možné 

(prostorová tíseň), proto jsme oslovili některé potenciální zájemce. Nakonec se rozhodl Pavel Duda vypůjčit 

stan, plátno, dataprojektor, stolek pod dataprojektor a to pro účely prezentací zemědělských podnikatelů. 

Smlouva byla podepsána. P. Duda bude mít toto zařízení u sebe dlouhodobě a dále jej může půjčit 

ostatním, dle domluvy.  

Hlasování: Výbor schvaluje dlouhodobou výpůjčku kancelářského vybavení (konkrétně stanu, dataprojektoru, 

plátna k dataprojektoru a stolku pod dataprojektor) Pavlu Dudovi. 

Pro: 9 , Proti: 0 , Zdržel: 0 

Financování chodu MAS – příspěvky od mikroregionů na rok 2016. Členům Výboru byla zaslána 

výsledovka. Ve chvíli, kdy dorazí peníze od všech mikroregionů, dodržíme schválený rozpočet. 

 Podblanicko – podepsána smlouva, uhrazeno dne 21. 4. 2016 

 Blaník – uhrazeno dne 16. 6. 2016 

 Želivka – bude nutno učinit rozpočtové opatření 29. 6. Platba se předpokládá v polovině července. 

 Český smaragd – platba přislíbena v tomto týdnu (uhrazeno v době zpracování zápisu), na jednání 

20. 4. R. Vondráková prezentovala na zasedání mikroregionu informace k MAS a činnosti v roce 

2016, příspěvek byl na tomto jednání schválen. 

Nyní tedy chybí pouze platba od Mikroregionu Želivka, jinak je rozpočet na příjmové stránce 

naplněn dle plánu na letošní rok. 

Rozpočet na rok 2016 – Rozpočet je plněn. Nezahrnuje však nové akce – dotace ÚP (cca 108 000,- Kč na 

příjmu i výdaje – výdaje v řádu stovek vyšší). A nezahrnuje projekt dotace od Středočeského kraje v řádu až 

259,- Kč. Tedy celkem by se rozpočet navýšil na příjmu i výdajích o cca 367 tis. Kč. Tento rozdíl tedy 

nepokryje rezerva 100 tis. Kč (tj. výdaje rozpočtované dle uvážení Výboru). RV navrhuje – nyní schválit obě 

akce a v září respektive na nejbližší členské schůzi rozpočet upravit. Mezitím se bude finančně čerpat pouze 

plat J. Jeřábkové a ten do září částku 100 tis. Kč nepřekročí.  

Hlasování: Kdo souhlasí s výše uvedeným postupem? 

Pro: 9, Proti:0, Proti:0 

2) Informace k žádosti o dotaci SC 01 – projekty do území 

 

Informace o stavu hodnocení žádosti – V tuto chvíli nemáme žádné informace, žádost je podstoupena 

hodnotiteli, všechny termíny byly na straně MMR již nedodrženy.  

 

Další postup – Budeme čekat na připomínky, ty budeme návazně zapracovávat.  

 



3) Informace k žádosti o dotaci SC 02 – provoz MAS 
 

Příprava žádosti o dotaci, časová souslednost – rádi bychom začali na žádosti pracovat od 1. 7. s Janou 

Jeřábkovou. Původní verze byla, že žádost budeme zpracovávat ihned po připomínkách k žádosti v systému 

pro projekty v území. Předpoklad je červenec – srpen, tedy je nutné se nyní k nastavení vyjádřit. 

Připomínky bylo možné zasílat od posledního Výboru. Podklady byly ze strany R. Vondrákové všem členům 

MAS rozeslány. Žádné reakce, návrhy, ani připomínky však nebyly vzneseny. 

 

Řešení spoluúčasti 5%  - R. Vondráková představila již na posledním výboru svůj návrh řešení rozpočtu, 

chodu kanceláře a spoluúčasti 5 % navrhuje řešit příspěvky od obcí ve výši 5 – 9 Kč na obyvatele/rok. 

Rozmezí je stanoveno pro řešení situace, že ne všechny obce by chtěly na činnost MAS přispět. 

Proto R. Vondráková navrhuje sumu 9 Kč na obyvatele a rok pro naplnění nutné a povinné spoluúčasti 5 % 

k provozní dotaci MAS. Návrh na rozpis rozpočtu byl několikrát už členům Výboru rozeslán. Od března 

zůstává nezměněn. Nikdo nedal připomínky. R. Vondráková nic jiného nevymyslela. 

R. Vondráková dále navrhuje s obcemi uzavřít smlouvy dvouletou ve vazbě na rozpočtové výhledy obcí. 

Jestli bude potom příspěvek administrován přes mikroregiony nebo jednotlivě přes obce je spíše technická 

záležitost. Také záleží na vývoji situace v jednotlivých mikroregionech. 

Někteří přítomní vyslovili obavu, že obce již nebudou chtít příspěvek do MAS platit, že na jednáních 

mikroregionů padla slova, že v roce 2015 jednalo o poslední příspěvek, který od nich MAS Blaník dostala a 

další již platit nebudou. Dále bylo vyjádřeno přesvědčení, že pro obce dotace skrze MAS nebudou. 

Diskutovalo se tedy také zaměření dotačních titulů MAS. R. Vondráková vysvětlila znovu zaměření 

dotačních titulů MAS, které jsou zejména pro neziskové organizace, které jsou ale často právě 

podporované obcemi, které na jejich činnost a aktivity přispívají. Například při semináři pro školy a školky 

se ukázalo, že řada dotačních titulů MAS je možné využít pro činnosti ve škole/školce. Jinak i obce mají 

možnost skrze MAS získat dotaci. Padl návrh oslovit podnikatele, aby přispěli také finančními prostředky a 

podíleli se na spoluúčasti 5 % provozu MAS. Pokud se týká podnikatelů, tak vlastně pro ně jde spíše čerpat 

jenom vybrané tituly Programu rozvoje venkova (zemědělství, potravinářství, rozvoj podnikání a příp. 

podpora sociálního podnikání z IROP/ESF). Toto je samozřejmě možné, ale R. Vondráková si nedovede 

představit, jak bude podnikatele oslovovat. Sama vyjádřila svůj postoj, že není v jejích silách přemlouvat 

podnikatele pro financování MAS, ale tuto aktivitu podpoří. Dále vysvětlila, že financování spoluúčasti od 

obcí principem „na obyvatele“ je běžný způsob řešení situace všech MAS. Protože v novém programovém 

období už nebude 100 % dotace na provoz, jak tomu bylo dříve (př. když jsme byli v Posázaví). R. 

Vondráková nezná MAS, která by nevybírala příspěvek od obcí na obyvatele. Liší se jenom výše příspěvku a 

ta byla pro MAS Blaník stanovena jako minimální. Jinak MAS začínají, pokud R. Vondráková ví, na 20 

Kč/obyvatel/ rok. Posázaví např. 100 Kč/obyvatel/rok. Také se ale liší „nabídka“ služeb za tento příspěvek.  

Ještě je možná varianta, že by si na spoluúčast MAS Blaník vydělala vlastní činností. To R. Vondráková 

nedoporučuje. Jednak je to střet zájmů a jednak by se těžké řešili případné spory při chybách, nesplnění 

požadavků klientů, atp. MAS takto nastavena není.  

 

Členové Výboru se shodli na společném cíli. Tedy pro rok 2017 zajistit spoluúčast provozu MAS od obcí a 

podnikatelů. V návaznosti na projednání na členské schůzi. Pokud bude shoda, cílilo by se řešení situace 

tak, že se obce osloví s žádostí o příspěvek 9 Kč/obyvatel/rok. Celkem částka bude činit 70 %. A pro získání 

dalších 30 % se budou oslovovat podnikatelé z území. Po roce 2017 se vyhodnotí funkčnost tohoto systému 

a učiní se závěry pro rok 2018. Výhodou bude, že v roce 2017 už bude MAS v provozu a bude moci ukázat, 



jestli je užitečná či nikoliv. Pokud by se na činnost v roce 2017 vybralo více prostředků, než je minimální 

spoluúčast 5 %, bude Výbor rozhodovat o jejich rozpočtování. Může se zvážit také převod do roku 2018. 

R. Vondráková rozešle se zápisem informaci o tomto ujednání, ale další aktivity ve vztahu k financování 

provozu příštího roku jsou přesunuty na podzim. 

 

Hlasování: Kdo souhlasí s návrhem získat finanční prostředky od obcí a podnikatelů, a to v poměru 70% 

obce x 30 % podnikatelé. 

Pro: 9, proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Rozpočet na provoz – od minulého jednání R. Vondráková v rozpočtu nedělala žádné změny. Navržený 

rozpočet byl zaslán všem členům k připomínkám. Případně mohli členové posílat své návrhy. Žádná 

připomínky či návrhy však nedorazily. Tzn. stále platí představená vize, že kancelář MAS bude složena ze 

dvou manažerů, jedné asistentky a animačního pracovníka pro školy na zkrácený úvazek, a to do roku 2020. 

Od roku 2020 by kancelář fungovala ve složení jeden manažer, jedna asistentka a animační pracovník na 

zkrácený úvazek. Na základě tohoto rozpočtu a této představy bude zpracována během léta žádost o dotaci 

v rámci SC 02. 

 

Hlasování: Kdo je pro navržený model fungování kanceláře a s tím související navržený rozpočet? 

Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

4) Další, diskuze 

 

Schůze ukončena v 18:30. 

Zapsala: Mgr. Jitka Fialová 

Ověřil: Mgr. Jan Balšánek 


