
 

Zápis č. 11 z jednání Výboru MAS Blaník, z. s. 
Datum 20. 12. 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) – střet 
zájmu 

 

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

  

Celkem 5 2 2 

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

Hosté: Lucie Jeřábková (zapisovatelka), Bc. Nikola Podroužková 

Ověřovatel Ing. Růžena Kučerová, Eva Lupačová 
 

1) Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 

 
Předsedající R. Vondráková přivítala přítomné a zahájila jednání Výboru v 9:00 hodin. 

Prohlášení o usnášeníschopnosti: Výbor je usnášeníschopný v počtu 5 členů. 

 

R. Vondráková navrhuje jako zapisovatele N. Podroužková. 



 

Hlasování: Kdo je pro zapisovatele N. Podroužkovou? 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

R. Vondráková navrhuje jako ověřovatele Ing. Růžena Kučerová, Eva Lupačová 

Hlasování: Kdo je pro ověřovatele Ing. Růžena Kučerová, Eva Lupačová? 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Výbor MAS Blaník je usnášeníschopný v počtu 5 členů. 

R. Vondráková seznámila s navrženým programem: 

Program: 

✓ Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 

✓ Výběr projektů ESF (výzva MAS č. 212/03_16_047/CLLD_15_01_037 v Operačním programu 

Zaměstnanost) 

 

Předsedkyně navrhuje doplnit do programu  

✓ Inventura, inventarizační komise 

✓ Harmonogram výzev IROP 

 

2) Inventura, inventarizační komise 

 
R. Vondráková přestavila postup zpracování inventur za loňský rok 2016. Výbor schvaluje projednání 

postupu inventarizační komise na rok 2017. Komisi svolá a podklady zajistí kancelář MAS Blaník. 

Hlasování: Kdo souhlasí s navrženým postupem inventární komise? 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

  



 

 

3) Harmonogram výzev IROP 

Předsedkyně představila časový harmonogram výzev IROP na rok 2018 viz. příloha č. 1.  

Výbor schvaluje harmonogram IROP.  

Hlasování: Kdo souhlasí s navrhovaným harmonogramem výzev IROP na rok 2018? 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

4) Výběr projektů ESF (výzva MAS č. 212/03_16_047/CLLD_15_01_037 v 

Operačním programu Zaměstnanost) 

R. Vondráková informuje o neplnění indikátorů ESF stanovené ve Strategii MAS. Nesoulad u indikátorů: 

-5001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení: strategie 48X přijaté žádosti 

22 

-50100 Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku: Strategie 4 X přijaté žádosti 2. 

-62600 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti: Strategie 8 X přijaté žádosti 0. 

-62700 Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti: Strategie 8 X přijaté žádosti 0. 

-62900 Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti: Strategie 16 X přijaté žádosti 0. 

-62800 Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání… :Strategie 4 X přijaté 

žádosti 0. 

Výbor diskutoval podporu žádostí- p. Kučerová by raději zkrátila dobu trvání projektu, aby byla možnost 

podpořit další projekty. 

Předsedkyně vysvětlila, že nelze podporovat dětské skupiny, které již fungují. Výbor konstatuje, že v rámci 

první výzvy ESF na Hlídání dětí se tím pádem vyčerpá celková alokace ve výzvě Hlídání dětí pracujícím 

rodičům. Předsedkyně objasnila, jak k této situaci došlo. Původní plán byl podpořit více méně roční projekty, 

nyní jsou předkládány projety 2 – jeden dvouletý a jeden tříletý. Dle doporučení z MPSV bylo, aby ve výzvě 

nebyly maximální způsobilé výdaje limitovány, výzva byla vypsána na celou alokaci a také na co největší 

časové období. 

S ohledem na konzultaci na ŘO to považujeme za zdůvodnitelné, že předkládané projekty nesplní zcela 

indikátory naplánované ve strategii MAS. Vzhledem k potřebě navýšit kapacity zajištění péče od děti 

zejména 2 – 3 leté doporučujeme projekty podpořit a dále řešit s MPSV zdůvodnění nenaplnění 

plánovaných indikátorů ve strategii. 

Výbor bere na vědomí, souhlasí s podporou projektů, na úkor neplnění indikátorů ze strategie MAS.



 

 

 Hlasování: Kdo souhlasí s podporou projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008722 Montessori školička? 

Výběrová komise shledala problematické body žádosti v popisu výpočtu finanční odměny pečujících osob. Je 

stanovena jednotná hodinová sazba (jednotka hodina), dále je stanoven rozsah prací jako týdenní (jednotka 

týden), avšak v rozpočtu je stanovena mzda jako měsíční (jednotka osob měsíc). Propočet měsíční nebo 

týdenní mzdy pečujících osob, tak není srozumitelný a navrhla tedy krácení a změna logiky výpočtu mzdy 

pečujících osob viz. přiložený zápis výběrové komise.  

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Hlasování: Kdo souhlasí s podporou projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008899 Vybudování a 

provoz Dětské skupiny Anna? 

Výběrová komise shledala problematické body žádosti v popisu výpočtu finanční odměny pečujících osob. Je 

stanovena jednotná hodinová sazba (jednotka hodina), dále je stanoven rozsah prací jako týdenní (jednotka 

týden), avšak v rozpočtu je stanovena mzda jako měsíční (jednotka osob měsíc). Propočet měsíční nebo 

týdenní mzdy pečujících osob, tak není srozumitelný a navrhla tedy krácení a změna logiky výpočtu mzdy 

pečujících osob. Dále bylo navrženo krácení v položce nákupu služeb (pračka se sušičkou..) viz. přiložený zápis 

výběrové komise. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

5) Další, diskuse, navrhněte 

P. Laloučková zhodnotila přínos MAS Blaník - Propojení členů, regionu, přehled o dění v regionu. 

Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.  

Schůze ukončena v 11:00 hodin. 

Zapsala: Bc. Nikola Podroužková 

Ověřila: Ing. Růžena Kučerová, Eva Lupačová 

Přílohou č. 2 je zápis dle formuláře ESF k projektům ESF dle hlasování výše. 


