
 

Zápis č. 11 z jednání Výboru MAS Blaník, z. s. 
Datum 17. 07. 2017 

Místo: Spolkový dům, Vlašim - kancelář MAS Blaník, z. s. 

Čas: 17:00 – 18:30   

Účast Přítomen Nepřítomen Omluven 

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

  

2. Štěpánka Bézová (SDH Trhový 
Štěpánov) 

  

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 (delegovaný zástupce) 

  

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

  

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

  

 9. Farní charita Vlašim, zastoupena Mgr. 
Danielou Laloučkovou (ředitelka). 
Přítomna od 17:25 

  

Celkem 8 1  

Poznámka: Výbor je usnášeníschopný v počtu 7 od 17:25 a v počtu 8 od 17:25  do 18:30. 

Hosté: Lucie Jeřábková (zapisovatelka), Mgr. Jana Lapáčková (předsedkyně Monitorovacího a kontrolního 
výboru), Blanka Krejčová (člen Monitorovacího a kontrolního výboru). 

  



 

 

1) Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 

 
Předsedající R. Vondráková přivítala přítomné a zahájila jednání Výboru v 17:00 hodin. 

Prohlášení o usnášeníschopnosti: Výbor je usnášeníschopný v počtu 7 členů. 

 

Předsedající na úvod jednání představila Lucii Jeřábkovu, která byla zaměstnána od 1. 7. 2017 jako vedoucí 

zaměstnanec SCLLD v MAS na základě smlouvy a dle předchozího jednání Výboru. Lucie bude zaměstnána 

na půl úvazku, bude zajišťovat agendu spojenou s administrativou projektů v systémech ISKP, CSSF14+, 

MS2014+, administrativou Kanceláře MAS Blaník, z.s. a žádosti na provoz MAS Blaník (výzva č. 6 IROP-SC 02).  

V kanceláři dále pracuji Anna Dufková a Martina Vnoučková na DPP zatím na pozici Administrativní 

pracovník. 

 

R. Vondráková navrhuje jako zapisovatele L. Jeřábkovou. 

Hlasování: Kdo je pro zapisovatele J. Jeřábkovou? 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

R. Vondráková navrhuje jako ověřovatelku paní Ing. Růžena Kučerová. 

Hlasování: Kdo je pro ověřovatelku paní Kučerová? 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

17:25 příchod Mgr. Daniely Laloučkové 

Výbor MAS Blaník je usnášeníschopný v počtu 8 členů. 

R. Vondráková seznámila s navrženým programem: 

Program: 

✓ Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 

✓ Informace k chodu Kanceláře MAS, personální otázky 

✓ Volba předsedy a místopředsedů 

✓ Projednání plánu výzev MAS 

✓ Projednání interních předpisů MAS 

✓ Projednání Zprávy o realizaci strategie (do 20.7.) 

✓ Informace k realizaci dotace SC 01 – projekty do území 

✓ Informace k realizaci dotace SC 02 – provoz MAS 

✓ Další, diskuse, navrhněte 

 
Hlasování: Kdo souhlasí s navrženým programem? 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

  



 

 

2) Informace k chodu kanceláře MAS, personální otázky 

Programové rámce PRV a ESF, IROP byly schváleny. 

Renata V. pracuje na vyúčtování 4.2 – nastavení pracovních smluv, výkazy – budeme žádat o změnu. Nyní je 

zaměstnána na poloviční úvazek Lucie Jeřábková na pozici vedoucího zaměstnance SCLLD, do konce srpna 

zaměstnány na DPP Martina Vnoučková (nyní administrativní pracovník, do budoucna expert PRV), od září 

na HPP na celý úvazek a Anna Dufková (nyní administrativní pracovník, do budoucna expert IROP),  po 

vyčerpání 300 hodin DPP přejde na HPP poloviční úvazek. Na pozici experta ESF hledáme nového 

zaměstnance, R. Vondráková navrhuje vypsat znovu výběrové řízení a zaměstnat ho rovnou na plný úvazek. 

Renata navrhuje navýšení mezd pro jednotlivé pozice, protože kandidáti, kteří měli zájem o pozici experta 

ESF požadovali měsíční plat nad 30 000 Kč. Pro další hledání zaměstnance navrhuje nabídnout vyšší plat. 

Proběhla diskuze nad platy. Na dotaz jaká je náplň experta ESF Renata Vondráková odpovídá, že práce je 

zodpovědná – bude vypisovat výzvy, pomáhat při založení a administrativou s ní spojenou, je potřeba načíst 

mnoho příruček. Považuje navýšení platů důvodné. Chce získat mandát vyšší plat nabídnout, zprvu však 

nástupní plat zůstane dle původního plánu. Dále je možné toto řešení:  

Ušetřit výdaje na asistentce, tuto pozici zrušit, dále vychází úspora na mzdě Jitky Fialové, protože ta preferuje 

zůstat pracovat na DPP. Tím vznikne úspora na sociálním a zdravotním pojištění v celkovém rozpočtu.  Tato 

opatření by umožnila navýšit platy zaměstnancům v kanceláři na 30 500 Kč. Nový zaměstnanec by nastoupil 

na pozici podle stávajících podmínek a po třech měsících by mu byla mzda navýšena až na tuto hranici. 

Hlasování: Kdo souhlasí s návrhem navýšení mezd? 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Výbor MAS bere na vědomí informace k chodu kanceláře a souhlasí s návrhem předsedkyně ohledně 

personálního zabezpečení kanceláře vč. návrhu změny na navýšení platů. 

3) Volba předsedy a místopředsedů 

Renata Vondráková předala slovo předsedkyni Monitorovacího a kontrolního výboru Janě Lapáčkové, aby 

vedla volbu předsedy a místopředsedů. Paní Lapáčková slovo přijala a vyzvala členy k hlasování. 

Předseda 

Hlasování: Kdo souhlasí s Mgr. Renatou Vondráková jako předsedkyní MAS Blaník?  

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1   

Místopředseda 

Hlasování: Kdo souhlasí s Mikroregionem Český Smaragd zastoupeným p. Mgr. Janem Balšánkem.  jako 

místopředsedou MAS Blaník? 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1  

Místopředseda 



 

Hlasování: Kdo souhlasí s Pavlem Dudou jako místopředsedou MAS Blaník?  

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

4) Projednání plánu výzev MAS 

Předsedající se přesunula k nástěnce Plán výzev MAS a popsala aktuální situaci. Martina Vnoučková zjistila, 

že v rámci PRV se nestihnou vyhlásit výzvy říjnu, vypsat výzvy tak bude možné až v prosinci. . Důvodem jsou 

čekací lhůty administrace ze strany SZIF v průběhu letních měsíců a následně odstávky systému PF a 

aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014-

2020. Renata Vondráková navrhuje podat všechny výzvy najednou – tj. vypsat dotace na všechny fiše. .   

PRV 

Fiše I. 1. „Zěmědělství živí venkov“ navrhuje vypsat výzvu s alokací cca na 2 projekty, jako zkušební, 

předpokládá se velký zájem o tuto výzvu..  

Fiše I. 2. Ať nám roste produkce, zde známe 1 konkrétního zájemce  – pan Hájek z Čechtic chce bourárnu 

masa, otázka k dalším diskuzím je, na jakou částku vypsat. Návrh - alokace na 2 projekty jako u fiše výše.  

Fiše I. 3. Na venkově se podniká probíhají konzultace s panem Říhou – Vlašim - ubytování, případně pan Fučík 

z Vlašimi - autoservis a pan Pospíšil z Louňovic – stavební dvůr.  Návrh vypsat výzvu s plnou alokací. 

Fiše I. 4 . Poznejte to u nás v lese – v rámci této fiše ví R. Vondráková o možných projektech, např. vybudování 

stezky poblíž školy v Trhovém Štěpánově, rozhledna na Javornické hůře. Je nutné, aby žadatelé již nyní 

konzultovali projekty s MAS, aby po vypsání výzvy byly připraveny veškeré podklady k projektům. Tuto fiši 

navrhuje vypsat s plnou alokací. 

IROP – do října 2018 musíme naplnit – podané žádosti o platbu ve výši 27,17 % finanční alokace pro MAS 

v rámci IROP, což je 11 mil. Tedy musí se skrze MAS realizovat projekty za nejméně 11 mil. Kč. Tedy je vhodné 

vyhlásit takové výzvy, u kterých předpokládáme, že máme dostatek projektů k realizaci. 

Fiše II. 1. Bezpečně do školy a na hřbitov - R. Vondráková ví o přípravě projektů Čechtic, Trhového Štěpánova 

a Louňovic.  Navrhuje vypsat výzvu s celkovou alokací a snažit se o naplnění všech indikátorů. 

Fiše II. 2. Zázemí pro sociální služby -  Zde se většina plánovaných záměrů zatím ukázala jako 

nerealizovatelných. Tedy R. Vondráková navrhuje tuto výzvu podržet na jaro 2018 a dále animovat záměry 

v území a jejich přípravu. Fiše II. 3. Komunitní centrum - zde připravuje projekt Farní Charita Vlašim. Nicméně 

nastala komplikace v souladu s územním plánem pro plánovaný záměr. Tedy výzvu navrhuje R. Vondráková 

nevypisovat a pozdržet její vypsání do doby, než bude potenciální příjemce připraven podat projekt 

k realizaci. .  

Fiše II. 4. Sociální bydlení - o tuto fiši projevil zájem Obec Kondrac a Diakonie ČCE pro vzorový byt v návaznosti 

na Azylový dům. Je třeba aktualizovat informace o připravenost záměrů a podle toho výzvu vypsat, či 

pozdržet na pozdější termín. Fiše II. 5. – Dětská skupina, Diakonie ČCE od záměru na investiční projekt 

ustoupila, raději bude realizovat projekt neinvestiční ESF. Je tedy třeba hledat jiného zájemce/žadatele. 

Výzvu zatím pozdržet. 



 

II. 6 Školství –při vypsání této výzvy je vhodné načasovat vypsání v souladu s uzavřením hodnocení projektu 

ve výzvách IROP č. 56 a 46. Přepokládá se podpora dostavby školky K Vodárně o jednu třídu. Dále jsou 

v území tyto projektové záměry - navýšení kapacity školky v Trhovém Štěpánově o jednu třídu – zde 

upozorňujeme na pětiletou udržitelnost, záměr odborných učeben ve Zdislavicích, u kterého se nepodařilo 

dokončit podání do výzvy č. 46 IROP R. Vondráková navrhuje vypsat celou alokaci na a nechat výzvu 

otevřenou delší dobu v návaznosti na výsledky výzev 46 a 56. Projektů v oblasti školství je v regionu 

připraveno dosti. Záleží na úspěchu či neúspěchu ve výzvách 46 a 56 a návazné poptávce tyto projekty 

realizovat skrze MAS.  

Předsedající vyzvala členy Výboru, pokud by věděli o někom, kdo by měl zájem o projekty v rámci těchto fiší, 

aby ho odkázali na kancelář MAS.  

ESF  

ESF – v rámci programového rámce ESF zatím není znám zájem o projekty u jednotlivých fiší. Je nutné 

najmout experta ESF, který by oslovil konkrétní žadatele v území. R. Vondráková upozornila, že od 1. 8. 2017 

nelze v projektech uplatnit princip křížového financování, tj. investiční náklady. Možné budou pouze náklady 

drobné stavební do 40 tis. Kč a drobné nehmotné investice do 60 tis. Kč. 

Fiše III. 1 Hlídání dětí pracujícím rodičům – zájem má Diakonie CČE a Montessori Vlašim. Oba subjekty chtějí 

provozovat dětskou skupinu. 

Fiše III. 2 Činnost komunitních center –Renata Vondráková popsala možnosti dotace detailně vč. výdajů   O 

této fiši již bylo konzultováno s vícero zájemci, nicméně konkrétní projekty v území připravené 

nejsou.Proběhla diskuse, v podstatě bez návrhů na úpravu návrhů pí. předsedkyně. 

Hlasování: Kdo souhlasí s návrhy výše – tj. navrženými alokacemi a systém vypsání výzev MAS Blaník dle 

návrhu pí. Předsedkyně Mgr. Renaty Vondrákové? 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

5) Projednání interních předpisů MAS 

 R. Vondráková představila návrh interních předpisů připravených Ing. Olgou Beranovou. Do připravených 

materiálů budou zapracované změny dle voleb členské schůze. Výbor projednal připravené materiály a 

souhlasí s jejich podstoupením ke konzultaci Řídícím orgánům. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

  



 

 

6) Projednání Zprávy o realizaci strategie (do 20.7.) 

Kancelář MAS zpracovala Zprávu o realizaci strategie k datu 30.6. s termínem odevzdání nejdéle do 20.7. 

Zpráva byla před jednáním Výboru zaslána jeho členům. Výbor se zprávou souhlasí. 

Hlasování: Kdo souhlasí s předloženou zprávou o realizaci strategie? 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

7) Informace k žádosti o dotaci SC 02 – provoz MAS, rozhodnutí, změny 

Žádost o dotaci SC 02 – provoz MAS byla schválena. Kancelář MAS provede průběžné vyúčtování 

předcházejících čtyřech měsíců, aby MAS obdržela finance. Je nutné průběžně hlásit změny v žádosti, př. 

změnu platů na DPP. 

Výbor bere na vědomí zprávu předsedkyně o stavu žádosti SC 02. 

8) Další, diskuse, navrhněte 

Slovo převzal starosta Trhového Štěpánova pan Josef Korn a pozval přítomné na akce, které pořádá město 

Trhový Štěpánov.  

Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.  

Schůze ukončena v 18:30 hodin. 

Zapsala: Lucie Jeřábková 

Ověřila: Ing. Růžena Kučerová   



 

 

Příloha č. 1 

Shrnutí dosavadního vývoje >>> 9. 1. 2017 – Výbor MAS Blaník – Spolkový dům, Vlašim>>>24. 1. 2017 

– Členská schůze MAS Blaník – Spolkový dům, Vlašim - 5. 2. 2017 Podána žádost o dotaci na SC 02>>>3. 

4. 2017 - Výbor MAS Blaník  - Spolkový dům, Vlašim>>>18. 4. 2017 - Členská schůze - Spolkový dům, 

Vlašim>>> 19. 6. 2017 - Výbor MAS Blaník - Spolkový dům, Vlašim>>>26.6.2017 – Členská schůze – 

Spolkový dům>>>17.7.2017- Výbor MAS Blaník - Spolkový dům, Vlašim>>> 


