
 

Zápis č. 11 z jednání Výboru MAS Blaník, z. s. 
Datum 21. 11. 2017 

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

Čas: 09:00 – 11:00   

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 5 1 3 

Poznámka: Výbor je usnášeníschopný v počtu 5 od 09:00 a v počtu 5 od 9:00  do 11:00  

Hosté: Lucie Jeřábková (zapisovatelka), Mgr. Anna Dufková, Ing. Martina Vnoučková, Bc. Nikola 
Podroužková 



 

Ověřovatel Dana Laloučková 
 

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 8 členů. 

 

Předsedkyně přivítala hosty, informuje o chodu kanceláře, smlouva o výkonu funkce vyžaduje výkazy 

v monitorovací zprávy 

 

R. Vondráková navrhuje jako zapisovatele L. Jeřábkovou. 

Hlasování: Kdo je pro zapisovatele J. Jeřábkovou? 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

R. Vondráková navrhuje jako ověřovatelku paní Mgr. Dana Laloučková 

Hlasování: Kdo je pro ověřovatelku paní Janoušová? 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

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 

✓ Finanční otázky spolku  – čerpání rozpočtu 2017, rozpočet 2018, finační toky, půjčka 

✓ Změn stanov spolku 

Anička informuje o změně stanov, na základě objektivních… Interní postupy, vyšel nový metodický 

pokyn, naa základě kterého se musíme držet, stížená komunikace s ŘO. Což prodlužuje možnost 

vyhlášení výzev, Anička podala  

✓ Informace ke stavu členské základny 

Vyřešit členy, kteří neplatí, aby byli vyloučení. 

✓ Informace k SC 01 – výzvy IROP (kritéria, alokace), - vzhledem k tomu, že vyšlo všem dotace na 

školy, máme nyní problém, aby byli připraveny další projekty – Načeradec, Zdislavice. Je potřeba 

mít do 15.října musíme mít schválenou žádost o platbu na čásku 10 mil. Když vyšla výzva ostatním 

školám, tak by přerovnala na 6 mil. Mš sídliště, 4mil zdislavice, 4 mil načeradec. Vypsala by se jedna 

výzva na 6 mil, to by bylo pro mš sídliště, a pak by se udělala výzva na 4 mil – dva projekty 

Zdislavice, načeradec. Pak výzva na 6oo tis. – hvězdárna – vyřeší alokaci, předškolní, školní, 

neformální. – tzn. Změnu kritérií. Posune se vyhlášení výzvy. 

Církev bratrská si koupila dům, kde by chtěla dělat čerpání taky  



 

Prvně budeme vyhlašovat sociální bydlení a k výzvě na bezpečnost dopravy, nyní máme 

odpřipomínkováno, Anička přečítá připomínky.  

K 15.1. vyhlášení výzev-Komunitní centrum  

Prosinec – polovina předškolní a základní školy 

Kritéria věcného hodnocení 

Kritérium – dopadu na území – místních částí – katastrální území. Nahradit slovem obcí. 

Doplní anička…Komunitní plánování v charitě – spojení s partnerem (př. Diabetici, invalidi) 

Cílové skupiny – osoby sociálně vyloučené jsou kromě romské skupiny, jsou i osoby, které i další 

osoby např. osoby 50+, ženy po mateřské. 

výzvy ESF (hodnocení, alokace), - vypsána výzva na hlídání dětí, dva projekty montesory, diakonie, první 

kolo vyhodnocení proběhlo, posudek připravila Renata, nyní postoupíme výběrové komise. Jedná se o 

první zkušenost s hodnocením projektu. Čímž je vyčerpaná alokace. Louňovice by chtěli doplatit 

možnost hradit hodinu navíc ve školce 

Nikča připravuje výzvu ???, musíme schválit kritéria. Když je někde nedostatečné Konzultuje 

monterssory spojení s charitou by vzniklo komunitní centrum, každý ten partner by měl svou činnost, 

problém by byl, kdyby jeden z těch partnerů. Další žadatel by mohl být Louňovice, kde by mohl 

vzniknout v zámku u sokolů, kancelář, kde by si mohli udělat zázemí. Pokud se neuplatní, tak se peníze 

přesunou do hlídání, budou 

Dana informuje, že odstoupila od domu kauckých, dotace by nepokryla náklad. Ve čtvrtek vyjde inzerát, 

že charita hledá dům. Ideální řešení by bylo pro Danu by byl dům Zajíčka, kam se mohla nastěhovat. 

Dům je částečně bezbariérový, bariérový je patro a část sklepa. Problém je, že je tam na pozemku 

uveden jako orná, musí si zapracovat. Renata musí zkonzultovat, zda je možné koupit luxusní dům 

z dotace. 6500 na m, jak máme nakládat, zda může koupit dům v této podobě. Hlavní problém je 

bariérovost. Nutná prohlídka nemovitosti. Hlídání dětí, indikátory jsou jedno u ESF, proto můžeme mít 

dva projekty na 2a3 roky, nikoliv 4, jak bylo ve strategii. 

 výzvy PRV (výběrová kritéria, alokace), interní předpisy 

předává informace Martina, na SZIP, také čekají. Stále nemáme schváleny kritéria, snížil se počet. Když 

to  

zemědělství – lalouček, dědič, čepková – nákup stroje, píša, Vopálka 

Koča – krmiva pro ptactvo 

Podnikatelů – 5 žadatelů 

Poznejte to u nás v lese – rozhledna 

Doufá, že v prosinci bude vyhlášena. 

Nelze přesouvat.  

Oslovit Fakt Um. Nutno  

ANO schválení kritérií 



 

 

✓ Informace k SC 02 – dotace na provoz (vyúčtování) 

✓ Informace k dalším aktivitám (KS MAS, MAP, atp.) 

MAP – dohoda na pokračování mapu, dohoda obcí schválen, Renata zatím neví, zda bude pokračovat.  

Informuje o aktivitě výměny studentů, kdy z mapu se Renata připravuje, ale žadatel bude MAS. 

✓ Plán činnosti 2018 

✓ Další záležitosti spolku, diskuse, navrhněte 

Hlasování: Kdo souhlasí s navrženým programem? 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

  



 

 

2) Informace k chodu kanceláře MAS, personální otázky 

Renata řeší, zda se bude platit lidem z výkonu funkce. V případě městysu by ta platba přišla na město, co 

s tou platbou. 

Komise by měla mít nárok na odměnu, protože bude mít práci s výběrem komise. Nutnost hradit, aby se se 

chtěli scházet a četli podklady projektů. Dana Laloučková se o peníze nehlásí.  

Rozpočet, vyúčtování probíhá třetí žádost o platbu. Čekáme na platbu z IROP, tak v současné chvíli nemáme 

na účtu moc prostředků cca 6tis., Renata vysvětluje, jak funguje propočítání a financování rozpočtu. Nyní 

nemáme peníze na financování mezd za leden. Nyní máme malou rezervu na neuznatelné položky. R. 

navrhuje provozní půjčku na financování rozdílu, navrhuje 400 tis. Vysvětluje jak funguje půjčka, 

předpokládaná částka za rok je cca 20tis. R. vyžádá o město o dotaci na úrok, který je neuznatelný. Nyní by 

chtěla R. dofinancovat podklady od obcí.  

ANO R. je pověřena zjistit podmínky úvěru, výbor souhlasí s půjčkou na 400 tis. A poptání 3 nabídek. 

NS MAS si navýšila a schválila navýšení příspěvku na 15 tis., Pošmurný odchází, znovu navrhujeme 5 procent 

od kraje. Postavení nečlena není nijak zásadní. 

R. navrhuje, že v případě krajská maska rozdělí 5 %, a rozdělí mezi masky, můžeme pokračovat v NS mas 

Vystoupit z ns mas, protože se navýší poplatek, v případě, že se podaří vyjednat 5 procent, tak budeme v NS 

mas pokračovat. 

Rozpočet na rok 2018, neuznatelné výdaje, dostatek peněz zůstalo k převedení do roku 2018. Dopracujeme 

podklady a rozešleme členům výboru a ČS. Domluvíme se, kam ty přesuny peněz.  

Zařadit výměnu studentů.  

Projednání smlouvy o výkonu funkce předsedy spolku 

Dalším bodem je projednání smlouvy o výkonu funkce předsedy spolku k předložení členské schůzi. Předsedkyně 

vyzvala, zda má někdo z členů nějaké připomínky. Další členové orgánů by měli být odměněni obdobně, ale je třeba 

s právníkem konzultovat možnosti odměňovat zástupce právnících osob – obcí, aby to bylo v souladu se zákonem – 

dle upozornění p. starosty Korna je to poměrně složitá otázka.  

Hlasování: Kdo souhlasí se smlouvou o výkonu funkce předsedy spolku a jejím předložením členské schůzi? 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

3) Informace k dalším aktivitám (KS MAS, MAP, atp.) 

R. Vondráková informuje o úkolech Středočeského kraje a KS MAS, popisuje dotazník, který MASky mají vyplnit 

za jednotlivé obce. Úkol je časově náročný a neodpovídá finančnímu ohodnocení cca 40 tis. MAS Blaník má 

projednat, zde se vůbec bude této akce /dotace Středočeského kraje/ účastnit. Rozhodně se MAS Blaník 

nechce podepsat za od stolu vyplněnou práci. Předsedkyně navrhuje, že dotazník rozešleme s prosbou 

k vyplnění starostům a starostkám regionu, aby nedošlo k neochotě z naší strany vůči Středočeskému kraji, 



 

ale od dotace odstoupíme – nenecháme si tuto činnost hradit, nebo to není v aktuálním nastavení 

zvládnutelné v kvalitě, za kterou bychom mohli ručit. 

Hlasování: Kdo souhlasí s odstoupením od dotace 40 tis. od Středočeského kraje? 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

R. Vondráková podala informace k MAPu. MAP končí v červnu 2018, nově došlo ke spojení MAP II + 

Implementace – šlo by využít na financování sdíleného psychologa, fyzioterapeuta na školách. Otázka, zda 

MAP zůstane na městě, R. Vondráková se chce v příštím roce více věnovat zemědělské činnosti, proto 

neplánuje od června pokračovat v práci v kanceláři – dočasně, a následně i trvale, pokud bude záměr 

v zemědělství úspěšný. V rámci MAPu  je ale náplní současného týmu projektu zpracovat navazující projekt 

s datem realizace od ledna 2019 na max. tři roky, a to pokud se na tom zřizovatelé z území domluví.  

 R. Vondráková také poskytla informace z finské exkurze a vzniklé dohody mezinárodní spolupráce v rámci 

výměny mládeže Erasmus + nad 13 let. Cca 18 děti by se vzájemně vyměnilo. Žadatelem v rámci dotace na 

výměnu mládeže by mohla být MAS Blaník, protože toto není vhodný projekt pro žadatele Město Vlašim. 

Hlasování: Kdo souhlasí, aby požádali přes MAS mezinárodní výměnu mládeže Erasmus +? 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

4) Projednání aktuálního plánu výzev MAS 

IROP  

R. Vondráková předala slovo A. Dufkové. 

Projednání Interních postupů – vyzývá k diskuzi především k bodu Hodnocení. Žádost o přezkum bude řešit 

MKV. Interní předpisy jsou dány Výboru znovu k projednání, protože PRV a IROP mají zvlášť postupy a ESF je 

nemá mít. Původně připravila kancelář MAS postupy pro všechny tři programy dohromady, což sice bylo 

možné, ale ukázalo se jako nepraktické. Členové Výboru neměli žádné připomínky k předloženým 

dokumentům. Diskutován byl pouze postup podání žádosti o přezkum a řešení stížností – kompetence MKV. 

Hlasování: Kdo souhlasí s Interními předpisy pro IROP dle podkladů? 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Projednání hodnotící kritérií, A. Dufková informuje, že se inspirovala u jiných MAS.  

Školství –MŠ, ZŠ, neformální vzdělávání, je potřeba uvést alokaci, výzva může být otevřena. R. Vondráková 

přečetla body z kritérií pro MŠ, rizika z kritérií navrhuje odstranit.  

Návrh kritérií:  

Pro Základní školy 

1. Projekt řeší využití výstupů ve více měsících v kalendářním roce 

2. Výstupy z projektu budou sloužit mimoškolním zájmovým aktivitám 

3. Projekt řeší bezbariérovost 



 

Pro Mateřské školy 

1. Projekt řeší využití výstupů ve více měsících v kalendářním roce 

2. Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po dobu maximálně možnou 

3. Projekt řeší bezbariérovost 

Pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání  

1. Projekt je zaměřen na více klíčových kompetencí v oblastech: - komunikace v cizích jazycích, - 

technických a řemeslných oborů, - přírodních věd, - práce s digitálními technologiemi 

2. Projekt je realizován ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a 

poptávky na trhu práce v území 

3. Projekt řeší bezbariérovost 

Alokaci Výbor navrhuje pro projekty takto min. 500 tis. max 3 mil. 

Hlasování: Kdo souhlasí s alokací na projekt 500 tis. Kč – 3 mil. Kč? 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Hlasování: Kdo souhlasí s kritérii pro výběr projektů takto 

Pro Základní školy 

4. Projekt řeší využití výstupů ve více měsících v kalendářním roce 

5. Výstupy z projektu budou sloužit mimoškolním zájmovým aktivitám 

6. Projekt řeší bezbariérovost 

Pro Mateřské školy 

4. Projekt řeší využití výstupů ve více měsících v kalendářním roce 

5. Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po dobu maximálně možnou 

6. Projekt řeší bezbariérovost 

Pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání  

4. Projekt je zaměřen na více klíčových kompetencí v oblastech: - komunikace v cizích jazycích, - 

technických a řemeslných oborů, - přírodních věd, - práce s digitálními technologiemi 

5. Projekt je realizován ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a 

poptávky na trhu práce v území 

6. Projekt řeší bezbariérovost 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Bezpečně do školy a na hřbitov  

R. Vondráková přečítá navržené kritéria. Výbor odsouhlasuje zrušení hodnocení rizik, administrativní 

velikosti týmu. Kritérium počítání dopravního provozu se těžko realizuje. Výbor se shodl na jednom kritériu.. 



 

SLOUŽÍ PROJEKT K BEZPEČNÉMU PŘÍSTUPU KE ŠKOLE NEBO NA HŘBITOV – 10 BODU SLOUŽÍ 0 NESLOUŽÍ. 

Alokaci stanovit na min. 500 tis. kč – max. 2 mil. Kč. 

Nově navržené kritéria byla původně tato: 

1. Projekt zajišťuje bezbariérový přístup k zastávkám veřejné hromadné dopravy.  

2. Projekt zajišťuje přístup k přechodům pro chodce nebo místům pro přecházení.  

3. Počet obyvatel obce/města, ve kterém se daný projekt realizuje.  

4. V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace 

5. Projekt zahrnuje realizaci komunikace pro pěší v trase pozemní komunikace zatížené automobilovou 

dopravou.  

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Zázemí pro sociální služby -  Zde se většina plánovaných záměrů zatím ukázala jako aktuálně ne úplně 

připravených. Tedy R. Vondráková navrhuje tuto výzvu podržet na jaro 2018 a dále animovat záměry v území 

a jejich přípravu.  

Komunitní centrum - zde připravuje projekt Farní Charita Vlašim. 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. Odhadem říjen 2018. 

Sociální bydlení – Zájem má zatím pouze Diakonie. R. Vondráková  přečítá body. Návrh kritérií takto: 

1. Žadatel doložil historii v oblasti poskytování sociální práce 

2. Žadatel doložil souhlas obce s vybudováním sociálního bydlení 

3. Žadatel dodržel náklady 500 000,- Kč na jednu bytovou jednotku 

 

Ostatní výzvy nebyly diskutovány. MAS Blaník se na podzim 2018 chystá vypsat zatím výše uvedené 3 výzvy: 

- Bezpečně do školy a na hřbitov 

- Školství a vzdělávání 

- Sociální bydlení 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

18:45 odchází pan Josef Korn a paní Štěpánka Bézová 

 
ESF  

Kritéria jsou uvedena v %. R. Vondráková přečetla body hodnotící tabulky. Navržené kritéria: 

1. Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce vymezeného ve výzvě k předkládání žádostí o 

podporu? 



 

2. Odpovídá partnerství v projektu pravidlům OPZ a je v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o 

podporu? 

3. Jsou cílové skupiny v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o podporu? 

4. Jsou celkové způsobilé výdaje projektu v rozmezí stanoveném ve výzvě k předkládání žádostí o 

podporu? 

5. Jsou plánované aktivity projektu v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o podporu 

(včetně územní způsobilosti)? 

6. Lze vyloučit negativní dopad na horizontální principy OPZ (Rovnost žen a mužů, nediskriminace a 

udržitelný rozvoj)? 

7. Je statutární zástupce žadatele trestně bezúhonný? (V případě, že žadatel má více statutárních 

zástupců, je podmínka splněna pro všechny z nich)? 

8. Je cíl projektu v souladu s cíli schválené strategie CLLD (s cílem příslušného opatření programového 

rámce OPZ)? 

9. Má žadatel administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl schopen plánovaný projekt zajistit v 

souladu s relevantními pravidly OPZ? 

PRV 

 Martina Vnoučková informovala, že kritéria, lze měnit vždy před výzvou. Na kritéria PRV bude ještě svolána 

členské schůze, aby je projednala. Nyní na Výboru jde pouze o konzultaci a informaci členům Výboru. 

Výbor MAP bere na vědomí informace k PRV. 

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

Kancelář MAS provedla průběžné vyúčtování předcházejících měsíců březen, duben, květen, červen a 

obdržela již peníze na účet.  

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

6) Další, diskuse, navrhněte 

Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.  

Schůze ukončena v 18:30 hodin. 

Zapsala: Lucie Jeřábková 

Ověřila: Ing. Růžena Kučerová   



 

Příloha 1. 

9. 1. 2017 – Výbor MAS Blaník – Spolkový dům, Vlašim>>>24. 1. 2017 – Členská schůze MAS Blaník – Spolkový dům, 

Vlašim - 5. 2. 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>>>4.9.2017-Výbor 

MAS Blaník – Spolkový dům, Vlašim 


