
Zápis č. 18 z jednání Výboru MAS Blaník, z. s. 
Datum 11.6.2018 

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 Bc. Danou Lučanovou 

  

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

  

Celkem 5  4 

Poznámka: Výbor je usnášeníschopný v počtu 5 z 9 členů od 17:00 do 18:30 hodin  

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

Ověřovatelka Mgr. Daniela 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 5 členů. 

 

R. Vondráková navrhuje jako zapisovatele L. Jeřábkovou. 

Hlasování: Kdo je pro zapisovatele L. Jeřábková? 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

R. Vondráková navrhuje jako ověřovatelku Danielu Laloučkovou. 

Hlasování: Kdo je pro ověřovatelku Danielu Laloučkovou? 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Výbor MAS Blaník je usnášeníschopný v počtu 5 z 9 členů. 

R. Vondráková seznámila s navrženým programem: 

Program: 

 

✓ Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 

✓ Informace k chodu kanceláře MAS 

✓ Příprava na jednání Členské schůze – volba MKV, VK, další body viz. níže 

✓ Finanční otázky spolku, výsledovka roku 2017, kompletní vyúčtování, daňový poradce 

✓ Informace k SC 01- změny, harmonogram, stav výzev, kontrolní listy IROP, a další 

✓ Informace k SC 02 – aktuální stav projektu 

✓ Informace k dalším aktivitám 

✓ Další záležitosti spolku, diskuse, navrhněte 

 

2) Informace k chodu kanceláře MAS 

 
Předsedkyně představuje Bc. Moniku Duškovou, expertku PRV, která nastupuje na hlavní pracovní poměr, 

1,0 úvazku a nyní vypíše první výzvu PRV. Mgr. Anna Dufková, expertka IROP, je na dovolené, omlouvá se 

z jednání, má nyní navýšení úvazek na 0,75. Bc. Nikola Podroužková, expertka ESF, k 4. 7. 2018 odchází na 

mateřskou dovolenou. Nové vybavení kanceláře je téměř hotové, chybí už jen dva stoly, které budou dodány 

co nejdříve. Předsedkyně dnes vrátila půjčku 400 000 Kč Městu Vlašim, ale opět požádá o 600 000 Kč, 

tentokrát na rok. Vedoucí kanceláře, Lucii Jeřábkové se od července 2018 navýší úvazek na 1,0.  

 

3) Příprava na jednání Členské schůze – volba MKV, VK, další body viz. níže 

R. Vondráková informuje členy Výboru o aktuální situaci v jednotlivých orgánech spolku.  

Členové Monitorovacího a kontrolního výboru, kromě paní Proschkové, nemají zájem o pokračování ve 

funkci. Předsedkyně jmenuje členy, kteří by mohli být potencionální kandidáti do Monitorovacího a 



kontrolního výboru a také do Výběrové komise, kde nemají zájem o pokračování ve funkci dva členové – pan 

Matuška a pan Pospíšil. Místo paní Kucharčíkové, která je nyní na mateřské dovolené, bude ve Výběrové 

komisi Kateřina Rybníčková. 

Hlasování: Výbor nerozhodl o možných kandidátech, přenechává rozhodnutí na Členskou schůzi. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

4) Finanční otázky spolku, výsledovka roku 2017, kompletní vyúčtování, daňový 

poradce 

 
Předsedkyně informuje přítomné členy Výboru o finančních otázkách spolku. Ke Zprávě o realizaci zatím 

nemáme žádnou zpětnou vazbu. Kancelář MAS využila daňového poradce paní Lejčkovou. R. Vondráková 

sděluje, že má naplánovanou schůzku, které se zúčastní spolu s daňovou poradkyní a účetní MAS (paní 

Roschelövá). 

 

5) Informace k SC 01- změny, harmonogram, stav výzev, kontrolní listy IROP, a 

další 
ESF 

Předsedkyně předává slovo Nikole Podroužkové, expertce ESF, která představuje aktualizovaný 

harmonogram výzev ESF na rok 2018. Je plánováno vypsat a vyhlásit 3.9.2018 dvě výzvy: Činnost 

komunitních center (finanční alokace 2 678 130 Kč) a Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených 

osob mimo rámec zákona o sociálních službách (finanční alokace 777 843,75 Kč). Vzhledem k personálním 

změnám předsedkyně navrhuje posunout vyhlašování výzev v Evropském sociálním fondu až na rok 2019.  

Aktualizovaný harmonogram ESF je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Přítomní členové Výboru nechávají toto rozhodnutí o posunu vyhlášení výzev a změně harmonogramu ESF 

na rozhodnutí Členské schůze.  

Hlasování: Přítomní členové Výboru nechávají toto rozhodnutí o posunu vyhlášení výzev a změně 

harmonogramu ESF na rozhodnutí Členské schůze.  

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Dále předsedkyně informuje, že ve výzvě Činnost komunitních center, kde jsme přijali jeden projekt, 

kancelář MAS tento projekt ohodnotila tak, že splnila kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti. 

Nicméně nyní nám přišla odpověď z řídícího orgánu Ministerstva práce a sociálních věcí, že projekt 

nesplňuje hodnotící kritérium hospodárnosti. Proto kancelář MAS musela provést hodnocení znovu, kde 

tento projekt vyhodnotila jako nedostatečný a žadateli běží lhůta pro odvolání.  

IROP 

Předsedkyně představila aktualizovaný harmonogram výzev IROP, kde došlo k posunu vyhlášení výzev: 



-8. výzva MAS Blaník, z. s. – IROP – sociální infrastruktura – Komunitní centrum – plánovaný měsíc a rok 

vyhlášení výzvy: 8/2018  

- 9. výzva MAS Blaník, z. s. – IROP – Školství, vzdělávání – Neformální vzdělávání a zájmové vzdělávání – 

plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy: 9/2018 

-11. výzva MAS Blaník, z. s. – IROP – školství a vzdělávání – Podpora dětských skupin, nebo zařízení péče o 

děti do 3 let – plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy: 10/2018 

Aktualizovaný harmonogram výzev přiložen v příloze č. 2.   

Hlasování: Členové výboru schvalují aktualizovaný harmonogram výzev IROP.  

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Dále předsedkyně informovala, že je nyní uzavřena výzva na Bezpečnost dopravy, kde zaměstnanci kanceláře 

MAS chybně spočítali lhůtu a naplánované jednání Výborové komise, které se mělo uskutečnit 15. 6. kvůli 

věcnému hodnocení, se muselo zrušit. V této výzvě jeden projekt neprošel přes kontrolu Formálních 

náležitostí a přijatelnosti, nyní kancelář MAS vyčkává, zda žadatel podá žádost o přezkum hodnocení. 

Předsedkyně doporučuje, aby si starostové, kteří mají na zpracování žádosti a studie proveditelnosti najatou 

firmu, nastavili informování o procesu hodnocení přes email. Často se stává, že starostové obcí nevědí, jak 

je nebo není jejich žádost úspěšná při hodnocení projektů.  

Finanční plán IROP na tento rok MAS Blaník nezvládá naplnit. Důvodem je dlouhá a náročná administrace, 

která provází vypisování výzev.  

Hlasování: Členové výboru berou aktuální situaci s nesplněním finančního plánu na vědomí. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Předsedkyně dále sděluje, že kanceláři MAS byl z ŘO zaslán nový pokyn ke změně interních postupů. Do 

konce roku 2018 tedy bude nutné interní postupy IROP aktualizovat dle nejnovější metodiky. 

PRV 

R. Vondráková zaslala finální podobu fichí ke schválení. Nyní jsou fiche schváleny v portálu Farmáře a může 

se vyhlásit výzva. Od dnešního dne si administraci PRV přebírá Bc. Monika Dušková.  

Předsedkyně uvádí, že příjem a hodnocení žádostí bude časově velmi náročné, kvůli prodlení s vypisováním 

výzvy. Proto navrhuje, aby žadatelé nechodili své projekty ústně obhajovat před komisi. Členové výboru 

s tímto návrhem souhlasí. 

Hlasování: Členové výboru doporučují obhajobu u projektů PRV nedělat a dále doporučují, aby byl tento 

návrh projednán i na navazující Členské schůzi.  

Hlasování: Výbor schválil výzvu č. 1 PRV k podávání žádosti o dotaci. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 



6) Informace k SC 02 – aktuální stav projektu 
Předsedkyně odkazuje na bod č. 2 této schůze, kde se již informace o aktuálním stavu projektu 

projednávaly. Viz. bod č. 2) Informace k chodu kanceláře MAS.  

7) Informace k dalším aktivitám 

Veškeré aktivity předsedkyně spolku již zmínila. 

8) Další záležitosti spolku, diskuse, navrhněte 

Nikdo z přítomných nenavrhuje další bod k projednání. Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a 

ukončila jednání.  

Schůze ukončena v 18:30 hodin. 

Zapsala: Lucie Jeřábková 

Ověřila: Mgr. Daniela Laloučková 

 



 

Přílohy: 

1) Aktualizovaný harmonogram ESF 

 Projekt: SCLLD MAS Blaník, z. s.  Číslo: CLLD_15_01_037 

Harmonogram plánovaných výzev na kalendářní rok 2018 
Název místní akční skupiny: MAS Blaník, z. s. 

Výzva 

MAS č. 

Název a stručný popis zaměření výzvy Potenciální žadatelé Finanční alokace 

plánované výzvy 

– celkem v CZK 

Plánované datum 

vyhlášení výzvy MAS 

Plánovaný termín předložení návrhu 

výzvy MAS na ŘO k posouzení 

metodického souladu s výzvou ŘO 

4 Činnost komunitních center 

Cílem opatření je podpořit nabídku aktivit 

v rámci tzv. "míst pro setkání" v obcích na 

území MAS Blaník. Komunitní centra 

budou poskytovat prostor pro setkávání 

komunity, vč. snahy o pomoc s řešením 

obtížné sociální situace jejích členů. 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení 

(zapsané ve školském rejstříku); Obce; Organizace zřizované 

obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení); Nestátní 

neziskové organizace; Obchodní korporace (veřejná obchodní 

společnost, komanditní společnost, společnost s ručením 

omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské 

hospodářské zájmové sdružení, družstva – družstvo, sociální 

družstvo, evropská družstevní společnost); OSVČ 

2 678 130 CZK 3. 9. 2018 Srpen 2018 

5 Programy pro práci se skupinou sociálně 

ohrožených osob mimo rámec zákona o 

sociálních službách 

Cílem opatření je působit preventivně 

proti soc. vyloučení rodin a jednotlivců a 

předcházet sociálně patologickým jevům 

prostřednictvím poskytování podpory a 

realizace programů cílených zejména na 

vzdělávání, asistenční a motivační 

programy pro rodiny, které mají v domácí 

péči osoby blízké nebo pro rodiny či osoby 

v bytové nouzi 

Nestátní neziskové organizace 777 843,75 CZK 3. 9. 2018 Srpen 2018 



 

2) Aktualizovaný harmonogram IROP 

 


