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SLOVO ÚVODEM 
 
 

Vážená paní, vážený pane, 

 

dostává se Vám do rukou již pátá výroční zpráva naší organizace, která se zabývá rozvojem venkova 

pod bájnou horou Blaník. Když je dítěti 5 let stává se z něj předškolák a začínají mu postupně povinnosti, 

učí se samostatnosti i v rozhodování. Naše organizace si během minulého roku vyzkoušela první 

vypisování dotačních výzev, a dokonce už jsme mohli některé projekty v rámci evropských dotací 

podpořit. Zrovna hlídání pro předškolní děti pracujícím rodičům, které je pro slaďování rodinného a 

profesního života dnes tak důležité. Díky naší práci a aktivitě tak mohou fungovat 2 dětské skupiny – 

jedna ve Spolkovém domě ve Vlašimi, druhá v Azylovém domě. Je to začátek hmatatelných úspěchů 

v podpoře projektů a aktivních lidí našeho regionu. 

 

Mám radost, že naše činnost pokračuje a snad získává právě ten účel, pro který jsme se ustavili. Máme 

schválenou strategii rozvoje a dotaci na provoz nejméně do roku 2023. Obnáší to spoustu administrativy, 

až by člověk málem propadal dojmu, že nejde o nic jiného. Není to tak, naším cílem bylo vždy dávat lidi 

dohromady, pomáhat jim cítit se pod Blaníkem doma a podporovat je, jak můžeme, v jejich neziskové, 

veřejně prospěšné nebo podnikatelské činnosti. Naším cílem je, abychom tu žili, nikoliv jenom 

přespávali a těšili se na volné chvíle, které si tu teprve až bude čas užijeme. My jsme tu doma, každý 

den, každou hodinu, každou chvíli. Potkáváme se, povídáme si, tvoříme. Bereme si odpovědnost za to, 

jak se tu bude žít našim dětem. 

 

Těším se na další setkávání s Vámi. 

 

V Křížově pod Blaníkem dne 13. 6. 2018          Mgr. Renata Vondráková 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Místní akční skupina Blaník je sdružení zástupců veřejného (obce, mikroregiony, státní instituce) a 

soukromého sektoru (fyzické osoby, podnikatelské subjekty, neziskové organizace), které má za cíl navrhnout 

a realizovat strategii rozvoje území obcí okolo hory Blaník. 

 

Území MAS Blaník, z. s. 

(k 31. 12. 2017) 

 

Území MAS tvoří tyto obce, městyse, města: Bernartice, Blažejovice, Borovnice, Ctiboř, Čechtice, 

Děkanovice, Dolní Kralovice, Dunice, Hradiště, Hulice, Chlum, Chmelná, Javorník, Kamberk, Keblov, 

Kladruby, Kondrac, Křivsoudov, Kuňovice, Libež, Loket, Louňovice pod Blaníkem, Miřetice, 

Mnichovice, Načeradec, Ostrov, Pavlovice, Pravonín, Radošovice, Rataje, Řimovice, Slověnice, Snět, 

Soutice, Strojetice, Studený, Šetějovice, Tichonice, Tomice, Trhový Štěpánov, Veliš, Vlašim, 

Vracovice, Zdislavice. 

 

Všechny   uvedené   obce   daly   závazné  usnesení  zastupitelů  obcí  o  souhlasu  náležitosti   k   MAS Blaník, 

z. s. na roky 2014 – 2020 pro realizaci strategie LEADER/CLLD. 

 
Obrázek č. 1 : Mapa Území  
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Členové MAS Blaník 
 
Členem MAS Blaník, z.s. se může stát na základě písemné přihlášky každá fyzická osoba starší 18 let 

či právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli Spolku. Člen musí mít na území působnosti MAS 

trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit.   

 

Podmínky členství jsou zveřejněny na webových stránkách www.masblanik.cz, v sekci „Jak se stát 

členem“.  

 

Členové MAS v roce 2017: 
K 1.1.2017 měla MAS Blaník, z. s. celkem 56 členů. Dne 24. 1. 2017 byl členskou schůzí pro 

nezaplacení členského příspěvku vyloučen Petr Košťál a zároveň byl přijat nový člen ZDV Martinice u 

Dolních Kralovic. Ke dni 7. 4. 2017 vystoupili z MAS tito členové: TJ Sokol Vlašim a Jaroslava 

Měchurová. K datu 1. 1. 2017 došlo ke zrušení Mikroregionu Podblanicko (subjekt definitivně zanikl 

dne 5. 9. 2017). Následně dne 31. 8. 2017 ukončilo členství SDH Hulice. 

 

K 31. 12. 2017 měla tedy MAS Blaník, z. s. celkem 52 členů, z toho: 

 

• Veřejný sektor – obce, mikroregiony: 16 

• Veřejný sektor – příspěvkové organizace: 2 

• Neziskové organizace: 15 

• Podnikatelé – fyzické a právnické osoby: 8 

• Podnikatelé – zemědělci: 4 

• Nepodnikající fyzické osoby: 7  

 

Výčet členů pro rok 2017: Město Vlašim, Město Trhový Štěpánov, Městys Louňovice pod Blaníkem, 

Městys Načeradec,   Blaník – svazek obcí, Mikroregion Český smaragd, Mikroregion Želivka, svazek 

obcí, Obec Pravonín, Obec Blažejovice, Obec Kamberk, Obec Kondrac, Obec Miřetice, Obec 

Radošovice, Obec Strojetice, Obec Šetějovice, Obec Vracovice, Kulturní dům Blaník (Spolkový dům 

Vlašim) – zřízeno Městem Vlašim, ZŠ Čechtice, ZO ČSOP Vlašim, Montessori Vlašim z. s., TJ Sokol 

Kondrac, Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy, SDH Trhový Štěpánov, Vlašimská astronomická 

společnost, Farní charita Vlašim, SDH Střítež, TJ Sokol Čechtice, TJ SOKOL Louňovice pod Blaníkem, 

Římskokatolická farnost Vlašim, FK Trhový Štěpánov z. s., TJ Sokol Trhový Štěpánov, Edova cesta, z. 

s., Recta, s. r. o., Atelier EH Vlašim, Nakladatelství Sedmikráska, Podblanickem, z. s., ZDV Martinice 

u Dolních Kralovic, Pavel Duda, Milan Hájek, Miroslav Lalouček, Pavel Kuře, Radmila Matušková, 

Pavel Procházka, Renata Vondráková, Radek Vondrák, Iva Kmošková, Petr Jíša, Stanislav Kužel, Karel 

Havlíček, Zuzana Klímová Vaňková, Josef Buršík, TJ (SK) Blaník Načeradec. 
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Celkem 18 členů MAS (tj. 35%) reprezentuje veřejný sektor, 34 členů MAS (tj. 65%) je ze soukromého 

sektoru. 

 
Zájmové skupiny 
 

Tabulka č. 1: Zájmové skupiny 

Zájmová skupina 
 
Rozdělení dle ujednání na VS členů 9. 6. 2015 v 

Louňovicích pod Blaníkem 

Počet členů MAS % zastoupení v nejvyšším orgánu 
MAS (=členské schůzi) 

Výchova a vzdělávání 8 15% 
Kulturní, spolková a zájmová činnost 17 33% 
Sociální služby 2 4% 
Cestovní ruch 1 2% 
Potenciál krajiny 7 13% 
Výchova a vzdělávání 8 15% 

 
Sídlo, organizace, kancelář 

Od 1.1.2017 sídlí MAS Blaník, z. s. v prvním patře Spolkového domu sourozenců Roškotových na 

adrese Palackého náměstí 65, 258 01 Vlašim. Prostory Spolkového domu jsou zároveň využívány k 

jednání jednotlivých orgánů Spolku. 

Úřední hodiny kanceláře jsou vždy v úterý a čtvrtek od 8:00 do 12:00 hod. Po předchozí telefonické 

dohodě lze domluvit i jiný termín. 

 

Personální zajištění činnosti kanceláře MAS Blaník, z. s. v roce 2017 
 

Předsedkyně:    

Mgr. Renata Vondráková (OSVČ) 

• zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem 

• ve vztahu k zaměstnancům vykonává funkci vedoucího organizace  

 

 Místopředsedové: 

Pavel Duda (soukromě hospodařící rolník) 

Mikroregion Česká smaragd – zastoupen Mgr. Janem Balšánkem 

Místopředsedové spolupracují s předsedou na plnění cílů Spolku. V době nepřítomnosti předsedy plní 

v plném rozsahu jeho funkci. 

 

 

Zaměstnanci k 31.12.2017: 
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Lucie Jeřábková - vedoucí zaměstnanec SCLLD (od 1.7.2017) zaměstnána na 0,5 úvazku 

Mgr. Anna Dufková - expert pro IROP (od 1.6.2017 na DPP a od 15.11.2017 na HPP) zaměstnána na 0,5 

úvazku 

Ing. Martina Vnoučková - expert pro PRV (od 1.9.2017) zaměstnána na 1,0 úvazek 

Bc. Nikola Podroužková - expert pro ESF (od 1.11.2017) zaměstnána na 1,0 úvazek 

Mgr. Jitka Fialová – animace škol a školských zařízení v rámci OP VVV zaměstnána na DPP 300h/rok. 

 

Dále na základě smlouvy o výkonu funkce byli v roce 2017 zaměstnáni tito pracovníci/právnické osoby: 

Předseda spolku Mgr. Renata Vondráková – smlouva o výkonu funkce až do úvazku 1,0 s vykazováním 

skutečně odpracovaných hodin v hodinové sazbě 200,- Kč/hodina; celkem v roce 2017 plat předsedy vč. 

odvodů 50 049,- Kč 

Členové výběrové komise Marie Marhanová, TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem zastoupena Jiřím 
Pospíšilem, Obec Kondrac zastoupena Miroslavem Matuškou, Dana Kucharčíková, Miroslav Lalouček, 
Blaník - svazek obcí zastoupen Eliškou Švejdovou, Pavel Procházka, TJ Sokol Čechtice zastoupena 
Františkem Nebřenským, Milan Hájek, Stanislav Kužel, Karel Kroupa – smlouva o výkonu funkce byla 
sepsána s členy Marie Marhanová, Miroslav Lalouček, Pavel Procházka, Milan Hájek, Stanislav Kužel, Karel 

Kroupa v hodinové sazbě 165,- Kč/hodina. Celkem členové komise vč. odvodů za rok 2017 bylo vyplaceno 

4 319,- Kč.  

V roce 2017 byla v kanceláři MAS zaměstnána na pozici odborné asistentky Bc. Jana Jeřábková 

(pracovní poměr trval od 1. 7. 2016 do 30.6.2017). Náklady byly dotovány Úřadem práce na základě 

smlouvy o zřízení společensky účelného pracovního místa. Dále v MAS od 1.3.2017 do 31.5.2017 

působila jako vedoucí pracovník SCLLD Ing. Olga Beranová. V začátku roku vykonávala ještě Mgr. 

Renata Vondráková expertní práce na zpracování žádosti o dotace formou DPP za celkové 

náklady 29 835,- Kč. 

 

Dne 10.5.2017 byla vydána registrace projektu pod názvem „Podpora činnosti MAS Blaník“. Cílem 

projektu je podpořit řídící a administrativní schopnosti MAS Blaník s cílem úspěšné administrace 

projektů území MAS Blaník v rámci 3 operačních programů – Integrovaného regionálního operačního 

programu, Operačního programu zaměstnanost, Programu rozvoje venkova. Podpořeny jsou animační a 

provozní kapacity MAS Blaník. Konkrétně a) Provozní činnosti, b) animace strategie SCLLD, c) 

animace škol a školských zařízení v OPVVV. Jedná se o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu. 

 

Členství v dalších organizacích 
 

Od roku 2014 do 31.12. 2017 MAS Blaník, z. s. byla členem Národní sítě Místních akčních skupin. 

MAS Blaník ukončila účast v NS MAS z důvodu navýšení členského příspěvku z 10 000 Kč na 15 000 

Kč, čímž automaticky ukončila členství i v Krajském sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje z.s. 

(pobočný spolek). Od 9. 10. 2015 je MAS Blaník, z. s. členem Celostátní sítě pro venkov. 
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HLAVNÍ CÍLE A ČINNOST SPOLKU 
 

Spolek MAS Blaník, z. s. je dobrovolným neziskovým sdružením občanů a právnických osob, jejichž 

cílem je rozvoj regionu MAS Blaník (dále jen zájmové území), naplňování společných zájmů členů 

spolku, koordinace spolupráce veřejného sektoru, NNO a podnikatelské sféry metodou LEADER a 

realizace rozvojové strategie regionu prostřednictvím následujících činností: 

• komunitně vedený místní rozvoj, 

• tvorba strategií a plánů rozvoje regionu, 

• koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech, 

• rozvoj a propagace regionu, 

• podpora nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny, 

• podpora obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot, 

• podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí, 

• služby při financování projektů k rozvoji regionu, 

• posuzování projektů zaměřených k rozvoji regionu, 

• koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu, 

• tvorba informační databanky ke shromažďování informací prospěšných k rozvoji regionu, 

• součinnost se zahraničními subjekty, 

• příprava informačních a metodických materiálů a školicích pomůcek, 

• výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže, 

• spolupráce na rozvoji lidských zdrojů, 

• zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu, 

• komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu, 

• poradenská činnost, 

• činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu, 

• vydávání tiskovin. 

 

V roce 2017 nevykonávala MAS Blaník, z. s. žádnou vedlejší ani doplňkovou činnost. Nezřizovala 

žádné živnostenské listy. Během roku 2017 dále čerpala MAS Blaník dotaci Úřadu práce na zřízení 

společensky účelného pracovního místa, dále neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Středočeského 

kraje na projekt „Zhotovení propagačních materiálů pro účely prezentace MAS Blaník, z. s.“ (číslo S-

15067/REG/2016). A neinvestiční dotace IROP na provoz a činnost MAS - Realizace projektu Podpora 

činnosti MAS Blaník, CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0003639 
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Termínové shrnutí aktivit MAS Blaník, z.s. v roce 2017 
 
09. 01. 2017 - Výbor MAS Blaník - Spolkový dům Vlašim 

03. 04. 2017 - Výbor MAS Blaník - Spolkový dům Vlašim 

24. 01. 2017 - Členská schůze MAS Blaník - Spolkový dům Vlašim 

19. 06. 2017 - Výbor MAS Blaník - Spolkový dům Vlašim 

17. 07. 2017 - Výbor MAS Blaník – Spolkový dům Vlašim 

18. 04. 2017 - Členská schůze MAS Blaník - Spolkový dům Vlašim 

26. 06. 2017 - Členská schůze MAS Blaník - Spolkový dům Vlašim 

04. 09. 2017 –Výbor MAS Blaník – Spolkový dům  

12. 09. 2017 - Členská schůze MAS Blaník – Spolkový dům Vlašim 

21. 11. 2017 – Výbor MAS Blaník – Spolkový dům 

28. 11. 2017 – Členská schůze MAS Blaník – Spolkový dům Vlašim  

30. 11. 2017 - Výběrová komise MAS Blaník – Spolkový dům Vlašim 

20. 12. 2017 – Výbor MAS Blaník – Spolkový dům 

17. 07. 2017 – Monitorovací a kontrolní výbor – Spolkový dům Vlašim 

21. 12. 2017 - Monitorovací a kontrolní výbor – Spolkový dům Vlašim 

 
Strategie na roky 2014 - 2020  
 
Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Blaník, z. s. byla dne 27.3.2016 

zaslána k posouzení kvality na MMR v I. kole vypsání výzvy. Následně během roku 2016 probíhal 

proces hodnocení a zapracování připomínek ŘO. 

Dne 27. 6. 2017 byla konečně strategie schválená a kancelář MAS Blaník mohla začít připravovat 

dotační výzvy pro region, který tvoří 44 obcí ORP Vlašim. MAS Blaník, z.s. administruje celkem 3 

operační fondy, které spadají pod 3 různá ministerstva. 

 

Program rozvoje venkova (PRV) 

Prvním programem podporujícím investice je Program rozvoje venkova, který administruje Státní 

zemědělský intervenční fond (SZIF) pro ministerstvo zemědělství.  

Dne 23. 11. 2017 se uskutečnil v sídle spolku na Palackého náměstí 65, ve Vlašimi, seminář pro 

potencionální žadatele z území MAS Blaník, z.s. k výzvám pro dotační program PRV. Účelem semináře 

bylo představit těmto žadatelům, jaké jsou podporované aktivity v rámci operačního programu, 

informace o způsobu hodnocení a výběru projektů a základní informace o aplikaci Portál Farmáře. 

V rámci PRV jsou prostřednictvím SCLLD implementovány tyto fiche: 

 

1. ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov: Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 

zemědělského podniku. Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti 

zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a 
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podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní 

oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich 

restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož 

i diverzifikace zemědělských činností. 

 

2. Ať nám roste PRODUKCE: Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění 

na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, 

s výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se 

uvedená příloha nevztahuje. Podpora přispívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace 

potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých 

životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení 

konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce 

prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou místních 

trhů a krátkodobých řetězců, seskupení a organizací producentů a mezioborových organizací. 

 

3. Na venkově se PODNIKÁ: Podpora v rámci této fiche zahrnuje investice na založení a rozvoj 

nezemědělských činností.  Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, 

snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní 

oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst. 

 

4. POZNEJTE to u nás v LESE: Cílem tohoto opatření SCLLD je vytvářet zázemí pro pobyt 

návštěvníků lesa s ohledem na ochranu lesa a jeho funkcí. Budou podpořeny projekty, které napomohou 

zajistit průchodnost krajiny, jsou přínosem pro cestovní ruch v regionu, ale také trávení volného času 

místních obyvatel. Druhotným výstupem může být úprava odtokových poměrů (protierozní opatření). 

19.3.1. Škola obnovy venkova: Posláním projektu Škola obnovy venkova je společné hledání cest k 

řešení konkrétních problémů života na venkově. Vzájemné setkávání, společné vzdělávání a sdílení 

zkušeností chápeme jako prostředek k posílení sebevědomí a schopností obyvatel venkova. Naším cílem 

je upevnění pocitu sounáležitosti a hlubší pochopení hodnot, které tvoří venkov - náš domov. Jedná se 

o sestavu dílčích konkrétních projektů sledujících výše uvedený cíl a zaměření. 

 

Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Dalším dotačním programem podporujícím investice je Integrovaný regionální operační program 

(IROP) administrovaný Ministerstvem pro místní rozvoj. Zde MAS Blaník, z.s.  podporuje projekty škol 

a školek na výstavbu odborných učeben, bezbariérovost (výtahy), rozšíření výuky v rámci družin 

(vybavení pro odbornou činnost), dále u školek navýšení kapacity (přístavby, nástavby, rekonstrukce). 

Podpořit investičně hodláme také projekt na zřízení dětské skupiny. Finanční prostředky dále mají být 

investovány do bezpečných přechodů u škol, školek a hřbitovů. Podpořit chceme vznik jednoho většího 

komunitního centra poskytujícího sociální služby. Předpokládá se realizace 4 sociálních bytů (nákup, 
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rekonstrukce, eventuálně nová výstavba). Podpořit chceme také nové zázemí pro poskytovatele 

sociálních služeb. 

 

V rámci IROP došlo v roce 2017 k přípravě Interních postupů, jejichž vypracování a schválení je 

podmínkou pro vyhlašování výzev v IROP. Konkrétně byly připraveny a s řídícím orgánem IROP 

konzultovány výzvy a hodnotící kritéria na bezpečnost dopravy, infrastrukturu základních škol a 

infrastrukturu pro předškolní vzdělávání. Vzhledem k administrativní náročnosti se nepodařilo v tomto 

roce žádnou z výzev vyhlásit. Ke všem připravovaným výzvám IROP byl v říjnu 2017 uspořádán 

seminář pro žadatele, který seznámil aktéry z území s plánovanými výzvami a jejich předběžným 

časovým harmonogramem. V prosinci roku 2017 MAS na Meziresortním setkání poskytovatelů 

sociálních služeb představila možnosti čerpání investičních dotací z MAS Blaník, z.s. do oblasti sociální 

služeb. Dále kancelář MAS poskytovala informace k projektovým záměrům do připravovaných výzev. 

 

Operační program zaměstnanost (OPZ) 

Třetím dotačním programem ale tentokrát neinvestičním je Operační program zaměstnanost (OPZ). 

V rámci tohoto programu byly konzultovány zejména různé formy hlídání dětí pracujícím rodičům. Ať 

už se jedná o podporu zřízení a provozu tzv. dětských skupin, realizaci příměstských táborů, případně 

službu dovážení a přivážení na kroužky a tak podobně. V další fázi jsme chtěli podpořit a konzultovat 

projekty, které se zabývají rozvojem činností, které přispívají ke zlepšení kvality života v místě. Jedná 

se o podporu činností tak zvaných komunitních center a služby pro obyvatele mimo režim zákona o 

sociálních službách. Zde se podpora může týkat samotné činnosti komunitních center (volnočasové 

aktivity, preventivní programy a přednášky atp.) dále aktivit v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, 

programů pro osoby pečující o postižené nebo nemocné osoby atp. 
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Výzvy vyhlášené v roce 2017 
 
V roce 2017 byly vyhlášeny výzvy v rámci ESF (Operační program zaměstnanost). 

 

MAS Blaník, z. s. v rámci první výzvy Hlídání dětí pracujícím rodičům přijala dvě žádosti o podporou: 

Montessori školička a Vybudování a provoz dětské skupiny Anna. Kancelář MAS provedla kontrolu 

formálních náležitostí a přijatelnosti. Tímto prvním kolem hodnocení prošly obě žádosti. Následně 

30. 11. 2017 zasedala Výběrová komise, která provedla Věcné hodnocení, kdy jednotlivé žádosti 

hodnotila podle předem nastavených kritérií. Obě žádosti o podporu splnily podmínky věcného 

hodnocení s výhradou a mohly postoupit do posledního kola hodnocení. 20. 12. 2017 zasedal Výbor, 

který provedl Výběr projektů -  kde rozhodl o stanovení podmínek poskytnutí podpory na projekty. Po 

ukončení procesu hodnocení a výběru MAS předala projekty k závěrečnému ověření způsobilosti na 

řídící orgán (21.12. 2017). 

 

Tabulka č. 2: Přehled vyhlášených výzev v roce 2017 

 

 

Animace škol a školských zařízení OP VVV 
MAS Blaník, z.s. také pomáhá školám a školkám regionu čerpat dotace přes tak zvané šablony 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). V rámci šablon mají školy nárok na 

různé neinvestiční dotace v hodnotě 200 tis. Kč na školu a 2 200,- Kč na každého žáka. Financováni 

jsou například školní asistenti, doučování, vzdělávání nebo čtenářské a matematické dílny na školách.  

Na území MAS Blaník se nachází dvacet mateřských a základních škol. S nabídkou animace škol byly 

osloveny emailem s pozvánkou na semináře všechny mateřské i základní školy na území MAS Blaník. 

Nabídku využilo sedm z nich. Animace probíhá v MŠ Vorlina Vlašim, MŠ k Vodárně Vlašim, MŠ 

Pravonín, MŠ Hulice, MŠ Trhový Štěpánov, ZŠ a MŠ Načeradec a ZŠ a MŠ Dolní Kralovice. Těmto 

školám bezplatně pomáhal animační pracovník OP VVV s podáním žádosti o dotaci, se zpracováním 

monitorovací zprávy a je se školami v kontaktu a zodpovídá jejich dotazy ohledně realizace projektu. 

Některé ze škol, i přestože mají poradce či žádost a monitorovací zprávy si zpracovávají sami, se na 

animačního pracovníka obracejí s dotazy týkající se realizace šablon I, příp. s podáním žádosti na 

šablony II. V rámci animace škol byl také dne 24. 8. 2017 uspořádán seminář k realizaci šablon I., 

Název výzvy MAS 
Datum 
vyhlášení 

Číslo výzvy MAS 
Finanční alokace 
výzvy 

MAS Blaník – III. 1. 
Hlídání dětí pracujícím 
rodičům – (I.) 

4. 10. 2017 212/03_16_047/CLLD_15_01_037 6 16 121 440 CZK 

MAS Blaník, z. s.  – Činnost 
komunitních center– (III.) 

29. 11. 2017 287/03_16_047/CLLD_15_01_037 2 62 678 130 CZK 

MAS Blaník – III. 3. 
Programy pro práci se 
skupinou sociálně 
ohrožených osob mimo 
rámec zákona o sociálních 
službách– (III.) 

20. 12. 2017 311/03_16_047/CLLD_15_01_037 3 953 430 CZK 
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kterého se účastnili ředitelé a ředitelky škol napříč územím MAS Blaník bez ohledu na to, zda jim 

pomáhal se zpracováním žádosti animační pracovník MAS Blaník. Animační pracovník MAS Blaník se 

sám účastnil dvou seminářů k projektům zjednodušeného vykazování, které pořádalo MŠMT, a to 9. 

října 2017 a 12. března 2018. 

 

Tabulka č. 4 - Přehled animace škol MŠ a ZŠ 

 

Přehled animace škol MŠ a ZŠ 

Název školy Průběh animace 

ZŠ Vorlina Vlašim Animace neprobíhá. Mají poradce. 

ZŠ Sídliště Vlašim Animace neprobíhá. Mají poradce. 

ZŠ Trhový Štěpánov Animace neprobíhá. Mají poradce. 

ZŠ Čechtice 
Animace neprobíhá. Projekt si zpracovávají sami. Účast na 
seminářích. 

ZŠ a MŠ Načeradec Animace probíhá. 1. ZoR prosinec. 

ZŠ a MŠ Zdislavice Animace neprobíhá. Mají poradce. 

ZŠ a MŠ Dolní Kralovice Animace probíhá. 1. ZoR prosinec. 

ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem 
Animace neprobíhá. Mají poradce. Drobné konzultace po 
telefonu. 

MŠ Vorlina Vlašim Animace probíhá. 1. ZoR prosinec. 

MŠ Velíšská Vlašim Animace neprobíhá. Mají poradce. 

MŠ Domašín Animace neprobíhá. Mají poradce. 

MŠ Kolonka Vlašim Animace neprobíhá. Mají poradce. 

MŠ K Vodárně Vlašim Animace probíhá. 1. ZoR leden. 

MŠ Trhový Štěpánov Animace probíhá. 1. ZoR květen. 

MŠ Křivsoudov 
Animace neprobíhá. Pomoc ze strany ZŠ Čechtice. Účast na 
seminářích. 

MŠ Čechtice Animace neprobíhá. Mají poradce. 

MŠ Pravonín Animace probíhá. 1. ZoR leden. 

MŠ Hulice Animace probíhá. 1. ZoR březen. 
 

Mezinárodní a jiná spolupráce 
 
Dotace na propagační materiály od Středočeského kraje 
 
Na podzim roku 2016 získala MAS Blaník dotaci od 

Středočeského kraje za účelem podpory partnerů 

(členů) MAS v propagaci práce pro komunitu.  Z 

dotace se podařilo realizovat 1 video a 11 letáků. 

Celkem se na projektu podílelo 6 partnerů, 7 grafiků 

a 1 kameraman. Hlavní přidanou hodnotou MAS bylo 

propojení spolupráce, dohled na termíny uzávěrek a 

hromadné zadání tisku propagačních materiálů. 

„Členskou základnu tvoří převážně dobrovolníci 

kteří jsou často velmi vytížení, a na propagaci nezbývá 

čas. Proto velmi pomohlo, že 



14 
 

jsme projekt realizovali společně a odhodlali se tak k výrobě letáků,“ komentuje spolupráci na 
projektu Bc. Jana Jeřábková z MAS Blaník, která projekt pomáhala organizovat. Středočeský kraj přispěl na 

akci 122 000,- Kč. Partneři se podíleli na nákladech z  50%. Hromadnou  objednávkou  se podařilo náklady 

výrazně  uspořit. 

 

ORGÁNY MAS BLANÍK, z. s. 
 
Statutární orgány od 26.6. 2017: 
 

 Předsedkyně: Mgr. Renata Vondráková (OSVČ) 

Místopředseda: Pavel Duda (soukromě hospodařící rolník) 

Místopředseda: Mikroregion Česká smaragd - zastoupen Mgr. Janem Balšánkem 

 
Dne 26. 6. 2017 se ve Spolkovém domě ve Vlašimi konala volební členská schůze, kdy proběhly volby do 

povinných orgánů MAS, kterými jsou Výbor, Výběrová komise, Monitorovací a kontrolní výbor. 

Mandátové období Výboru jsou dva roky. Mandátové období Výběrové komise a Monitorovacího a 

kontrolního výboru je jeden rok. 

 

Výbor MAS Blaník 
 
Do 26.6.2017, kdy se konala volební členská schůze, tvořilo Výbor MAS Blaník celkem 11 členů. Členy 

Výboru byli: Mgr. Renata Vondráková/OSVČ, Pavel Duda/SHR - OSVČ, Mikroregion Český 

smaragd/zastoupen Mgr. Janem Balšánkem, Mgr. Zuzana Klímová Vaňková/OSVČ, Blaník - svazek 

obcí/zastoupen Ing. Eliškou Švejdovou, Městys Louňovice pod Blaníkem/zastoupen Ing. Růženou 

Kučerovou, Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy/zastoupena Mgr. Věrou Janoušovou, SK Blaník 

Načeradec/zastoupen Ing. Jiřím Jelínkem, Město Trhový Štěpánov/zastoupeno Josefem Kornem, Farní 

charita Vlašim/zastoupena Mgr. Danielou Laloučkovou, Město Vlašim/zastoupeno Evou Lupačovou. 

V tomto složení se Výbor sešel v roce 2017 celkem 3krát v termínech 9.1.2017, 3.4.2017 a 19.6.2017. 

 
Dne 26.6.2017 bylo do tohoto orgánu zvoleno celkem 9 členů s mandátem na dva roky. Nově zvolený 

Výbor ve složení Mgr. Renata Vondráková/OSVČ, Pavel Duda/SHR - OSVČ, Mikroregion Český 

smaragd/zastoupen Mgr. Janem Balšánkem, Město Trhový Štěpánov zastoupeno Josefem Kornem, 

Městys Louňovice pod Blaníkem zastoupen Růženou Kučerovou, Město Vlašim zastoupeno Evou 

Lupačovou, Farní charita Vlašim zastoupena Danielou Laloučkovou, Diakonie ČCE – středisko Střední 

Čechy zastoupena Věrou Janoušovou, SDH Trhový Štěpánov zastoupeno Štěpánkou Bézovou, se do 

konce roku 2017 sešel celkem 4krát a to dne 17.7.2017, 4.9.2017, 21.11.2017 a 20.12.2017. 

 

Členská schůze MAS Blaník 
 
Členská schůze MAS Blaník je nejvyšším orgánem MAS. Každý člen má jeden hlas. Seznam členů je 

uveden na webové stránce www.masblanik.cz v sekci „o MAS Blaník.“ V roce 2017 se členská schůze 

konala celkem 5krát, a to 24.1.2017, 18.4.2017, 26.6.2017, 12.9.2017 a 28.11.2017. 
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Monitorovací a kontrolní výbor 
 
Monitorovací a kontrolní výbor (dále jen MKV) měl do volební schůze, která se konala 26. 6. 2017, 

celkem 3 členy. Tento počet zůstal i po následné volbě stejný, přičemž byli opětovně zvoleni dosavadní 

členové, a to Městys Načeradec zastoupený Ing. Blankou Krejčovou, Obec Pravonín zastoupena Mgr. 

Janou Lapáčkovou (starostka obce) a ZŠ Čechtice zastoupena Mgr. Lenkou Proschkovou (ředitelka ZŠ). 

Volební období tohoto orgánu je 1 rok. 

MaK výbor se v roce 2017 sešel celkem 2krát: 17.7.2017 a 21.12.2017. Obě jednání se konala ve 

Spolkovém domě ve Vlašimi. Dne 17.7.2017 byla předmětem jednání volba předsedy MaK výboru. 

Zvolen byl Městys Načeradec zastoupený Mgr. Blankou Krejčovou. Na schůzi 21.12.2017 se členové 

zaměřili na kontrolu účetních podkladů 2017 MAS Blaník, z. s., personální agendy a přijatých dotací v 

roce 2017, inventura a inventarizační zpráva 2017, audit 2017 a smlouva o výkonu funkce. 

 
Výběrová komise 
 
Výběrová komise měla do 26.6.2017 celkem 7 členů. Původními členy byli: Marie Marhanová 

(soukromá osoby), Mgr. Stanislav Kužel (soukromá osoba), TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem 

zastoupená Jiřím Pospíšilem, Ing. Václav Nekvasil (soukromá osoba), Ing. Dana Kucharčíková, Dis. 

(soukromá osoba), Mikroregion Podblanicko zastoupený Karlem Kroupou, Miroslav Lalouček 

(soukromý zemědělec). 

Po volbě se zvýšil počet členů na 11. Zvoleni byli: Marie Marhanová, TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem 

zastoupena Jiřím Pospíšilem, Obec Kondrac zastoupena Miroslavem Matuškou, Dana Kucharčíková, 

Miroslav Lalouček, Blaník - svazek obcí zastoupen Eliškou Švejdovou, Pavel Procházka, TJ Sokol 

Čechtice zastoupena Františkem Nebřenským, Milan Hájek, Stanislav Kužel a Karel Kroupa. 

Výběrová komise zasedala 30. 11. 2017, kdy se hodnotily dva projekty v rámci Evropského sociálního 

fondu, operační program zaměstnanost, výzva MAS Blaník – III. 1. Hlídání dětí pracujícím rodičům – 

(I.). Členové Výběrové komise projekty ohodnotili dle předem nastavených kritérií a obě žádosti o 

podporu splnily podmínky věcného hodnocení s výhradou a mohly postoupit do posledního kola 

hodnocení. 
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Organizační schéma MAS Blaník, z.s. 
 
Nejvyšším orgánem MAS Blaník je členská schůze, v níž má každý člen MAS Blaník jeden hlas. 

Členská schůze volí Výbor (rozhodovací orgán), Monitorovací a kontrolní výbor (kontrolní orgán) a 

Výběrovou komisi (výběrový orgán). Členové Výboru volí ze svého středu předsedu a dva 

místopředsedy. Členská schůze schvaluje strategii komunitně vedeného rozvoje území MAS Blaník. 

Hlavní zodpovědnou osobou za tvorbu strategie je předsedkyně spolku. 

 

Obrázek č. 2: Organizační schéma MAS Blaník, z.s. 
 

 
  



17 
 

PROPAGACE MAS BLANÍK, Z.S. 
 
WEB MAS Blaník, z.s. 
 
Během roku 2017 začala Lucie Jeřábková, vedoucí zaměstnanec SCLLD, vytvářet nové internetové 

stránky MAS, kam jsou doplňovány aktuality, zápisy, pozvánky a další povinné údaje dle požadavků 

standardizace místních akčních skupin. Nové stránky jsou k dispozici na adrese www.masblanik.cz. 

Původní internetové stránky jsou dostupné na http://www.masblanik.cz/old, přičemž obsah těchto 

stránek bude postupně převeden do nové podoby tak, aby zůstal zachován jejich obsah. 

 

Obrázek č. 3 : WEB MAS Blaník, z.s. 

 

 

Zpravodaj Města Vlašimi  
Článek v č.6/2017 „MAS Blaník bude rozdělovat dotace EU fondů“ 

Článek v č. 8/2017 MAS Blaník, z. s. plánuje do konce roku 2017 vyhlásit několik výzev 

 
Brožura MAS 
Krajská síť vytvořila brožuru Místní akční skupiny ve Středočeském kraji, kde každá MAS zaslala svůj 

příspěvek. Výňatek za MAS Blaník: 

„Místní akční skupina Blaník, z.s. byla založena v roce 2013 a od té doby usilovala o oficiální uznání 

skupiny a SCLLD. Dne 27.6. 2017 byla strategie schválena a kancelář MAS Blaník mohla začít 

připravovat dotační výzvy pro region. Region MAS Blaník tvoří 44 obcí ORP Vlašim (vyjma obcí Psáře, 

Všechlapy, Bílkovice, Tehov). MAS administruje 3 operační fondy, Program rozvoje venkova (PRV), 

Integrovaný regionální operační program (IROP) a Operační program zaměstnanost (OPZ). V PRV je 

možné žádat o investice na stroje pro potravinářství, zemědělskou výrobu nebo jinou činnost, na zřízení 

provozovny (autodílna, výrobna potravin atp.). Obce mohou získat dotaci na naučnou stezku nebo 
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zázemí pro pobyt v lese. Z IROP budou podpořeny investiční projekty, a to infrastruktura škol a školek, 

dětských skupin, bezpečnost dopravy, vznik komunitního centra, zázemí pro sociální služby a sociální 

bydlení. Z OPZ bude možné žádat na neinvestiční projekty hlídání dětí, činnosti komunitních center, 

služby pro obyvatele mimo režim zákona o sociálních službách. MAS Blaník také pomáhá školám a 

školkám regionu čerpat dotace přes tak zvané šablony Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání (OP VVV). 

 

 Obrázek č. 4: Přední desky Brožury MAS 
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HOSPODAŘENÍ MAS BLANÍK, z. s. 

 
V roce 2017 MAS Blaník hospodařila zejména z: 

• Podpory IROP - Realizace projektu Podpora činnosti MAS Blaník, 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0003639 

• Řádného a mimořádného příspěvku členů, které byly stanoveny na 100,- Kč/člen řádný 

příspěvek a na 100,-  Kč/člen mimořádný příspěvek 

Mimořádný příspěvek pro členské obce byl stanoven částkou na obyvatele a rok pro 3 roky. Tj. 

v roce 2017 – 7,- Kč; v roce 2018 – 6,- Kč; v roce 2019 – 6,- Kč. Tento příspěvek byl uhrazen 

v roce 2017 ve výši součtu částek na obyvatele a rok až do roku 2019. Tj. 19,- Kč na obyvatele 

a roky 2017 – 2019.  

• Neinvestiční dotací obcí a mikroregionů 

Nečlenské obce byli žádány o poskytnutí neinvestiční dotace nebo daru ve stejné výši jako 

členské obce a to na 1 až 3 roky s ročním vyúčtováním spotřebovaného příspěvku. MAS Blaník 

požádala nečlenské obce o neinvestiční dotaci či dar také na 3 roky dopředu s ročním 

vyúčtováním spotřebovaného příspěvku. Žádaná částka byla stejná – tj. 2017 – 7,- Kč/obyvatel; 

2018 – 6,- Kč/obyvatel; 2019 – 6,- Kč/obyvatel. Celkem za roky 2017 – 2019 činí částka 19,- 

Kč na obyvatele a rok. Ostatní nečlenské subjekty – podnikatelé, neziskové organizace, fyzické 

osoby, mohli poskytovat MAS Blaník dar ve výši, kterou sami určí. 

V roce 2017 byli v MAS Blaník, z. s. zaměstnáni: jeden zaměstnanec na pozici odborné asistentky, 

postupně dvě zaměstnankyně v pracovním poměru na pozici vedoucí pracovník SCLLD, jeden 

pracovník na pozici Expert PRV, jeden pracovník na pozici Expert IROP, jeden pracovník na pozici 

Expert ESF, jeden Animační pracovník šablon OP VVV na DPP, jeden pracovník na smlouvu o výkonu 

funkce Předsedy spolku a šest pracovníků na smlouvu o výkonu funkce ve Výběrové komisi MAS 

Blaník. 

 

Rozpočet na rok 2017 byl schválen členskou schůzí dne 24. 1. 2017. Následně byl změněn Členskou 

schůzí dne 18.4.2017, dne 26.6.2017, dne 12.9.2017. 

 

Číslo účtu MAS Blaník, z. s. je 3300003389/0800, účet je vedený u České spořitelny, a. s. Jiným účtem MAS Blaník 

nedisponuje. 
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Vyúčtování dotací od mikroregionů 
 

Přehled čerpání mimořádných příspěvků od mikroregionů a členských obcí: 

 
Mimořádný příspěvek 2017    

 
Poskytovatel 

 
 Částka 

 
Podpis smlouvy 

 

Zaúčtováno/zaplaceno pokladnou 

Mikroregion Český 
smaragd 32 742,-  12.12.2017 

Mikroregion Želivka 100,-  29.05.2017 
Blaník - svazek obcí 28 800,-  28.03.2017 

Mikroregion Podblanicko 100,-  09.05.2017 

Vlašim 222 376,-  08.03.2017 

Blažejovice 2 147,-  31.03.2017 

Radošovice 6 555,-  31.03.2017 

Strojetice 2 413,-  27.03.2017 

Šetějovice 1 121,-  15.06.2017 

Trhový Štěpánov 25 954,-  05.05.2017 

 

Přehled čerpání dotací obcí: 

 

Neinvestiční dotace obcí 2017   

Čechtice 26 030,- 01.03.2017 27.03.2017 

Dolní Kralovice 16 834,- 01.03.2017 29.12.2017 

Keblov 3 420,- 01.03.2017 07.09.2017 

Křivsoudov 8 379,- 01.03.2017 27.10.2017 

Libež 3 553,- 14.11.2017 08.12.2017 

Pavlovice 4 028,- 01.03.2017 29.09.2017 

Řimovice 4 104,- 01.03.2017 03.11.2017 

Slověnice 798,- 01.03.2017 30.10.2017 

Ctiboř 2 432,- 01.03.2017 05.10.2017 
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KONTAKTY 

 

Funkce Jméno Kontakt 

Předsedkyně MAS 
konzultace PRV 

Mgr. Renata 
Vondráková 

info@masblanik.cz 
tel.: 604 540 583 

Místopředseda 
Mikroregion Český smaragd 

zastoupený Mgr. Janem 

Balšánkem 

info@masblanik.cz  
tel.: 736 181 347 

Místopředseda Pavel Duda info@masblanik.cz 
tel.: 604 169 507 

Vedoucí zaměstnanec SCLLD MAS 

Blaník 

Lucie Jeřábková 
 

kancelar@masblanik.cz 
tel.: 735 046 027, 603 402 658 

 
Expert IROP Mgr. Anna Dufková anna.dufkova@masblanik.cz 

tel.: 603 462 529 
 

Expert ESF Bc. Nikola Podroužková nikola.podrouzkova@masblanik.cz 
tel.: 728 655 063 

 
Expert PRV Ing. Martina Vnoučková Martina.vnouckova@masblanik.cz 

tel.: 606 077 111 

Animační pracovník šablon OP 
VVV 

Mgr. Jitka Fialová jitka.fialova@masblanik.cz 
tel.: 737 505 605 
 

 



MAS Blaník, z.s.

Palackého nám. 65
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ROZVAHA
v plném rozsahu

..................................................................................................
31.12.2017

Rok Měsíc IČ Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Název účetní jednotky

ke dni
(V celých tisících Kč)

AKTIVA
Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dniČíslo

řádku
Označení

účetního období účetního období

504/2002 Sb.. pro neziskové organizace

A. 001
Dlouhodobý majetek celkem (ř.2+10+21+29)

A.I. 002
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (ř.3 až 9)

1. 003
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. 004
Software

3. 005
Ocenitelná práva

4. 006
Drobný dlouhodobý nehmotný  majetek

5. 007
Ostatní dlouhodobý nehmotný  majetek

6. 008
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

7. 009
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A.II. 010 78 78
Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř.11 až 20)

1. 011
Pozemky

2. 012
Umělecká díla, předměty a sbírky

3. 013
Stavby

4. 014
Hmotné movité věci a jejich soubory

5. 015
Pěstitelské celky trvalých porostů

6. 016
Dospělá zvířata a jejich skupiny

7. 017 78 78
Drobný dlouhodobý hmotný  majetek

8. 018
Ostatní dlouhodobý hmotný  majetek

9. 019
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

10. 020
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný  majetek

A.III. 021
Dlouhodobý finanční majetek celkem (ř.22 až 27)

1. 022
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

2. 023
Podíly - podstatný vliv

3. 024
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

4. 025
Zápůjčky organizačním složkám

5. 026
Ostatní dlouhodobé zápůjčky

6. 027
Ostatní dlouhodobý finanční majetek

1



Označení AKTIVA

řádku

Číslo Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu dni

účetního období

029 -78 -78A.IV.
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř.30 až 40)

0301.
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

0312.
Oprávky k softwaru

0323.
Oprávky k ocenitelným právům

0334.
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

0345.
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

0356.
Oprávky ke stavbám

0367.
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 

0378.
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

0389.
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

039 -78 -7810.
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

04011.
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

041 250 817B.
Krátkodobý majetek celkem (ř.42+52+72+81)

042B.I.
Zásoby celkem (ř.43 až 51)

0431.
Materiál na skladě

0442.
Materiál na cestě

0453.
Nedokončená výroba

0464.
Polotovary vlastní výroby

0475.
Výrobky

0486.
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

0497.
Zboží na skladě a v prodejnách

0508.
Zboží na cestě

0519.
Poskytnuté zálohy na zásoby

052 1 272B.II.
Pohledávky celkem (ř.53 až 71)

053 1 11.
Odběratelé

0542.
Směnky k inkasu

0553.
Pohledávky za eskontované cenné papíry

0564.
Poskytnuté provozní zálohy

0575.
Ostatní pohledávky

0586.
Pohledávky za zaměstnanci

0597.
Pohledávky za  institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

0608.
Daň z příjmů

2



Označení

řádku

Číslo Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu dni

účetního období
AKTIVA

0619. Ostatní přímé daně

06210. Daň z přidané hodnoty

06311. Ostatní daně a poplatky

06412. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

065 0 27113. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků

06614. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

06715. Pohledávky  z pevných terminovaných operací a opcí

06816. Pohledávky z vydaných dluhopisů

06917. Jiné pohledávky

07018. Dohadné účty aktivní

07119. Opravná položka k pohledávkám

072 249 545B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem (ř.73 až 80)

073 4 81. Peněžní prostředky v pokladně

0742. Ceniny

075 245 5373. Peněžní prostředky na účtech

0764. Majetkové cenné papíry k obchodování

0775. Dluhové cenné papíry k obchodování

0786. Ostatní cenné papíry

0808. Peníze na cestě

081B.IV. Jiná aktiva celkem (ř.82+83)

0821. Náklady příštích období

0832. Příjmy příštích období

085 250 817AKTIVA CELKEM (ř.1+41)
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Označení PASIVA

řádku

Číslo Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu dni

účetního období

A. 086 202 15
Vlastní zdroje celkem (ř.87+91)

A.I. 087
Jmění celkem (ř.88 až 90)

1. 088
Vlastní jmění

2. 089
Fondy

3. 090
Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

A.II. 091 202 15
Výsledek hospodaření celkem (ř.92 až 94)

1. 092 0 -187
Účet výsledku hospodaření

2. 093 36 0
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3. 094 166 202
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B. 095 48 802
Cizí zdroje celkem (ř.96+98+106+130)

B.I. 096
Rezervy celkem (ř.97)

1. 097
Rezervy

B.II. 098
Dlouhodobé závazky celkem (ř.99 až 105)

1. 099
Dlouhodobé bankovní úvěry

2. 100
Vydané dluhopisy

3. 101
Závazky z pronájmu

4. 102
Přijaté dlouhodobé zálohy

5. 103
Dlouhodobé směnky k úhradě

6. 104
Dohadné účty pasivní

7. 105
Ostatní dlouhodobé závazky

B.III. 106 48 526
Krátkodobé závazky celkem (ř.107 až 129)

1. 107 1 1
Dodavatelé

2. 108
Směnky k úhradě

3. 109 0 17
Přijaté zálohy

4. 110
Ostatní závazky

5. 111 37 62
Zaměstnanci

6. 112
Ostatní závazky vůči zaměstnancům

7. 113 6 36
Závazky k  institucím soc. zabezpeční a veřejného zdravotního pojištění

8. 114
Daň z příjmů

9. 115 4 10
Ostatní přímé daně

10. 116
Daň z přidané hodnoty

11. 117
Ostatní daně a poplatky

12. 118
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

13. 119
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků
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Označení PASIVA

řádku

Číslo Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu dni

účetního období

14. 120
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

15. 121
Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

16. 122
Závazky z pevných termínových operací a opcí

17. 123
Jiné závazky

18. 124
Krátkodobé úvěry

19. 125
Eskontní  úvěry

20. 126
Vydané krátkodobé dluhopisy

21. 127
Vlastní dluhopisy

22. 128
Dohadné účty pasivní

23. 129 0 400
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

B.IV. 130 0 276
Jiná pasiva celkem (ř.131+132)

1. 131
Výdaje příštích období

2. 132 0 276
Výnosy příštích období

134 250 817
PASIVA  CELKEM (ř.86+95)

26.06.2018

SPOLEK ČINNOSTI OSTATNÍCH ORGANIZACÍ SDRUŽ

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Poznámka

nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
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MAS Blaník, z.s.

Palackého nám. 65

25801 VLAŠIM
2017 1 2 0 1 6 7 5 8 4 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

..................................................................................................
31.12.2017

Název položky
Činnost

v plném rozsahu

Název účetní jednotky

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

ke dni

Označení
Číslo

řádku hlavní hospodářská

Rok Měsíc IČ

(V celých tisících Kč)

Činnost
Celkem

504/2002 Sb.. pro neziskové organizace

A. 001 1.282 0 1.282NÁKLADY (ř.2+9+13+19+21+29+35+37)

A.I. 002 386 0 386Spotřebované nákupy a nakupované služby (ř.3 až 8)

1. 003 187 0 187Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

2. 004Prodané zboží

3. 005Opravy a udržování

4. 006 24 0 24Náklady na cestovné

5. 007 16 0 16Náklady na reprezentaci

6. 008 159 0 159Ostatní služby

A.II. 009Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (ř.10 až 12)

7. 010Změna stavu zásob vlastní činnosti

8. 011Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

9. 012Aktivace dlouhodobého majetku

A.III. 013 770 0 770Osobní náklady (ř.14 až 18)

10. 014 611 0 611Mzdové náklady

11. 015 159 0 159Zákonné sociální pojištení

12. 016Ostatní sociální pojištení

13. 017Zákonné sociální náklady

14. 018Ostatní sociální náklady

A.IV. 019Daně a poplatky (ř.20)

15. 020Daně a poplatky

A.V. 021 114 0 114Ostatní náklady (ř.22 až 28)

16. 022Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

17. 023Odpis nedobytné pohledávky

18. 024Nákladové úroky

19. 025Kursové ztráty

20. 026Dary

21. 027Manka a škody

22. 028 114 0 114Jiné ostatní náklady

A.VI. 029Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 

23. 030Odpisy dlouhodobého majetku

1



Název položky
Činnost

Označení
Číslo

řádku hlavní hospodářská

Činnost
Celkem

24. 031Prodaný dlouhodobý majetek

25. 032Prodané cenné papíry a podíly

26. 033Prodaný materiál

27. 034Tvorba a použití rezerv a opravných položek

A.VII. 035 12 0 12Poskytnuté příspěvky (ř.36)

28. 036 12 0 12Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúctované mezi organizacními 

A.VIII. 037Daň z příjmu (ř.38)

29. 038Daň z příjmu

039 1.282 0 1.282Náklady celkem (ř.2+9+13+19+21+29+35+37)

B. 040 1.095 0 1.095VÝNOSY (ř.41+43+47+48+55)

B.I. 041 1.036 0 1.036Provozní dotace (ř.42)

1. 042 1.036 0 1.036Provozní dotace

B.II 043 56 0 56Přijaté příspěvky (ř.44 až 46)

2. 044Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

3. 045Přijaté příspěvky (dary)

4. 046 56 0 56Přijaté členské příspěvky

B.III. 047Tržby za vlastní výkony a za zboží

B.IV. 048 3 0 3Ostatní výnosy (ř.49 až 54)

5. 049Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

6. 050Platby za odepsané pohledávky

7. 051Výnosové úroky

8. 052Kursové zisky

9. 053Zúčtování fondů

10. 054 3 0 3Jiné ostatní výnosy

B.V. 055Tržby z prodeje majetku (ř.56 až 60)

11. 056Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

12. 057Tržby z prodeje cenných papíru a podílu

13. 058Tržby z prodeje materiálu

14. 059Výnosy z krátkodobého finančního majetku

15. 060Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

061 1.095 0 1.095Výnosy celkem (ř.41+43+47+48+55)

C. 062 -187 0 -187Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.61 - ř.39 + ř.37)

D. 063 -187 0 -187Výsledek hospodaření po zdanění (ř.61 - ř.39)

26.06.2018

SPOLEK ČINNOSTI OSTATNÍCH ORGANIZACÍ SDRUŽ

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Poznámka

nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotkySestaveno dne:

2


