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Zápis z jednání Výběrové komise MAS Blaník, z. s. 
Datum 29.10.2019 

Místo: Palackého náměstí 65, Spolkový dům – Vlašim 

Čas: 16:00 – 17:00   

Účast Přítomen Nepřítomen Omluven 

1.   Tomáš Vondráček (soukromý/rozvoj obcí) 
 

2.   Mgr. Kateřina Rybníčková 
(soukromý/výchova vzdělávání) 

3. Ing. Pavel Procházka (soukromý/rozvoj obcí)   

4. Milan Hájek (soukromý/potenciál krajiny)   

5. Lucie Lebedová (soukromý/kultura, spolky)   

6.   Jan Horálek (soukromý/kultura, spolky) 

7. Miroslav Lalouček (soukromý/potenciál 
krajiny)  

  

8. František Nebřenský (soukromý/kultura, 
spolky) 

  

9. Marie Marhanová (soukromý/rozvoj obcí)   

10. Mgr. Stanislav Kužel (kultura, spolky)   

 11.   Ing. Eliška Švejdová (veřejný/rozvoj obcí) 

Celkem 7  4 

Poznámka: Výběrová komise je usnášení schopná v počtu 7 
 

Hosté:  

1. Lucie Jeřábková   

2. Zuzana Hrdlicová  

  

Ověřovatel: Lucie Lebedová 
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1) Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 

 
Předseda Výběrové komise Mgr. Stanislav Kužel přivítal přítomné a zahájil jednání Výběrové komise ve 16:00 hodin. 

Prohlášení o usnášeníschopnosti: Výběrová komise je usnášeníschopná v počtu 7 členů.  

 

Mgr. Stanislav Kužel navrhuje jako zapisovatele Zuzanu Hrdlicovou. 

Hlasování: Kdo je pro zapisovatele Zuzanu Hrdlicovou? 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Mgr. Stanislav Kužel navrhuje jako ověřovatele Lucii Lebedovou. 

Hlasování: Kdo je pro ověřovatele Lucii Lebedovou? 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Mgr. Stanislav Kužel seznámil přítomné členy Výběrové komise s programem jednání.  

Program: 

✓ Přivítání, volba ověřovatele, zapisovatele 

✓ Tvorba principů preferenčních kritérií k plánované Fichi článku 20 

✓ Diskuze 

Hlasování o navrženém programu 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

2) Tvorba principů preferenčních kritérií k plánované Fichi článku 20 

L. Jeřábková seznámila členy s přípravou změny strategie – zařazení čl. 20. Stručně popsala jednotlivé oblasti čl. 20, ze 

kterých lze žádat dotaci. Čl. 20 je zaměřen zejména na služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech. M. Lalouček vznesl 

námitku proti investování do obcí, ty mají možnosti z MMR a raději by podporu přenechal zemědělcům. Lucie J. představila 

možné varianty rozdělení zbývající finanční alokace do jedlových fichí, kdy informovala, že fiche I. Zemědělství živý venkov 

může být podle návrhu na změnu navýšena cca o 5 milionů, přičemž alokace této fiche již byla rozebrána v první výzvě. 

Alokace do čl. 20 bude přesunuta zejména z fiche III., kde ve dvou již vypsaných výzvách zbývá dost nevyužitých peněz a 

dojde k přesunu z fiche Škola obnova venkova a z fiche IV. Poznejte to u nás v lese, kde evidujeme pouze jednoho 

připraveného žadatele.   

Pracovní skupina členů výběrové komise prošla navrhnuté principy preferenčních kritérií a ke shodě došla u následujících: 

1. Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Blaník 

2. Spolupráce více subjektů při přípravě záměru 

3. Projekt se zkrácenou dobou realizace 

4. Předmětem projektu je investice v objektu ve vlastnictví žadatele 

5. Projekt klade důraz na předcházení vzniku odpadu 

6. Finanční náročnost projektu 

Ostatní principy byly vyhodnoceny jako nadbytečné vzhledem k uznatelnosti výdajů z čl. 20. 

 

Výběrová komise bere na vědomí navrhované principy preferenčních kritérií k článku 20.  
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3) Diskuse 
 

Schůze ukončena ve 17:00 hodin. 

 

Zapsala: Zuzana Hrdlicová …………………………………………………………………. 

 

Ověřil: Lucie Lebedová ………………………………………………………………….. 

 

PŘÍLOHY: Článek 20 – Fiche Na venkově to ŽIJE 
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Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro 
území MAS Blaník 
Pro období 2014 – 2020(5) 

 
 
 
 
 
 

2 část: STRATEGICKÁ – dodatek č.3 
(doplnit) 
 
 
 
 
 
Platnost strategie: od 9. 6. 2015 do 31. 12. 2025 
 
Strategie byla zpracována průběžně v období 11/2012 až 3/2016. 
 
Strategie – analytická a strategická část byla schválena Členskou schůzí MAS Blaník, z. s., jako nejvyšším orgánem MAS 
Blaník, z. s., dne 9. června 2015 v Louňovicích pod Blaníkem. 
 
Akční plán - Programové rámce a implementační část strategie byly schváleny Členskou schůzí MAS Blaník, z. s., jako 
nejvyšším orgánem MAS Blaník, z. s., dne 30. 11. 2015 ve Vlašimi. 
 
Verze 3 strategie byla projednána Výborem MAS Blaník dne 21. 3. 2016 a schválena členskou schůzí dne 29. 3. 2016 ve 
Vlašimi. 
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Název specifického cíle strategie I. Podpora rozvoje venkova v MAS Blaník 

Název Fiche Na venkově to ŽIJE 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 20, písmeno a), b), c), f) 

 

Vymezení Fiche 

Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.  

Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a 

podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6B Posílení 

místního rozvoje ve venkovských oblastech.  

 

 

Vazba na cíle SCLLD 

A- 5: Prostřednictvím budování "míst pro setkávání" působit preventivně proti sociálně-patologickým 

jevům, zlepšit sociální i zdravotní situaci místních obyvatel a současně umožnit integraci nově 

příchozích/ přistěhovalců. 

A-5-1 Podpora míst pro setkávání v obcích (Investice, budování, vybavení) Spolkové domy; Hřiště a 

sportoviště; Sportovní zařízení; Návesní posezení; Spolkové místnosti; Adaptace nevyužívaných prostor 

pro multifunkční a komunitní centra; Venkovské parkety, přístřešky 

C – 4: Cílem je dostatečné a kvalitní materiální a finanční zázemí spolků, neformálních sdružení 

a dalších subjektů tak, aby mohly nabízet kvalitní kulturní, spolkovou a zájmovou činnost pro 

cílové skupiny.  

 

C-4-1 Budování a obnova infrastruktury - rekonstrukce budov, kulturních zařízení, místností, kluboven 

venkovních prostor, sportovišť, hřišť pro činnost spolků, neformálních sdružení a dalších subjektů  

C-4-2 Materiální vybavení spolků, neformálních sdružení a dalších subjektů  

 

 

Definice příjemce dotace: • Obec nebo svazek obcí, případně jejich příspěvkové 

organizace 

• nestátní neziskové organizace 

• církve 
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Oblasti podpory 

Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury (projekty do 5 mil. Kč lze 

považovat za drobnou infrastrukturu). Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující oblasti:  

a) Veřejná prostranství v obcích  

b) Mateřské a základní školy  

c) Hasičské zbrojnice 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven  

 

 

Výše způsobilých výdajů: Min.       50 000,- Kč 

Max.,- Kč STANOVUJE VÝBOR 

Preferenční kritéria: 

/principy pro stanovení 

preferenčních kritérií/ 

Projekt je realizován v dlouhodobě neužívaných/chátrajících 
objektech /rekonstrukce – upřednostnění před novou výstavbou 

Projekt upřednostňuje zeleň před tradičními stavebními materiály 

(zelené střechy, fasády, travnaté plochy místo dlažby atp.) 

Projekt obsahuje také opatření na efektivní nakládání s vodou  

(například řešení využití dešťové vody, znovu využití vody v oběhu) 

Projekt klade důraz na předcházení vzniku odpadu 

Předmětem projektu je investice v objektu ve vlastnictví žadatele  

Realizovaná investice je vázána na dostupnost veřejné dopravy (vlak, 

bus) 

Žadatel má prokazatelný plán údržby investice a dostatečné kapacity 

jeho naplnění 

 

Projekt se zkrácenou dobou realizace 

Spolupráce více subjektů při přípravě záměru 

Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Blaník 

Projekt získal kladné stanovisko obce 

Velikost obce v místě realizace 

Finanční náročnost projektu 

  

Indikátory výstupů:  
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- číslo  93702 

- název Počet podpořených operací/akcí 

- měrná jednotka Počet 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-

term (r. 2018) 

0 

- cílový stav 4 

Indikátory výsledků:  

- číslo 94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 

(Leader) 

- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

- měrná jednotka Počet 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-

term (r. 2018) 

0 

- cílový stav 0 

 

 

 

 


