
 

 

Zápis Členské schůze - MAS Blaník, z. s. 

29. 10. 2019, 17:00 Spolkový dům Vlašim 

Přítomni:  

Za soukromý sektor přítomno 15 členů, za veřejný sektor přítomno 13 členů. 

Poměr sektorů v procentech: 53,6% soukromý sektor; 46,4% veřejný sektor. 

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 28 z 48 členů. 

Soukromý sektor: 

ČSOP Vlašim (Kateřina Červenková, delegovaný zástupce), Farní Charita Vlašim (k 

zastupování zplnomocněn Miroslav Lalouček), Houdková Eva, Petr Jíša, Stanislav Kužel, 

Radmila Matušková, Anna van der Weerden, Pavel Duda, Milan Hájek, Pavel Procházka, 

Jana Vlasáková (zastoupena Štěpánkou Bézovou), SDH Trhový Štěpánov (Štěpánka Bézová, 

delegovaný zástupce), TJ Sokol Čechtice (František Nebřenský, delegovaný zástupce), 

Vlašimská astronomická společnost (Pavla Kovalská – statutární zástupce), Miroslav 

Lalouček.   

Veřejný sektor: 

Kulturní dům Blaník (Jitka Fialová - delegovaný zástupce), Město Vlašim (Karel Kroupa - 

delegovaný zástupce), Město Trhový Štěpánov (k zatupování zplnomocněna Štěpánka 

Bézová), Městys Louňovice pod Blaníkem (Ing. Václav Fejtek, starosta), Městys Načeradec (k 

zastupování zplnomocněn Ing. Václav Fejtek), Mikroregion Český smaragd (Jan Balšánek, 

delegovaný zástupce), Obec Blažejovice (Josef Urbánek), Obec Kamberk (k zastupování 

zplnomocněn Ing. Václav Fejtek), Obec Kondrac (Jiří Procházka - starosta), Obec Pravonín (k 

zastupování zplnomocněn Pavel Duda), Obec Vracovice (Veronika Benkovská - starostka 

obce), Montessori Vlašim, z.s. (Tomáš Pavlis – statutární zástupce), Spolkový dům Vlašim, 

příspěvková organizace (Jitka Fialová - statutární zástupce). 

Realizační tým MAS Blaník:  

Lucie Jeřábková, Ivana Hozmanová, Lucie Lebedová, Nikola Podroužková, Zuzana 

Hrdlicová. 

Hosté:  

Marie Marhanová, Jana Špačková. 

 

 



 

 

Shrnutí hlavních bodů: 

✓ Přivítání, volba ověřovatele, zapisovatele 

✓ Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech 

✓ Přijetí rezignace předsedkyně MAS Blaník, z. s. Renaty Vondrákové 

✓ Volba nového člena(ů) do Výboru MAS Blaník, z. s.  

✓ Informace k čerpání operačních programů (PRV, IROP, ESF) 

✓ Návrh změny SCLLD PRV – zařazení článku 20 

✓ Prezentace žadatelů PRV - JUDr. Anna van der Weerden – Rodinný pivovar Švihov,    

Martina Budilová – Donátův mlýn 

✓ Strategie rozvoje sociálních služeb MAS Blaník (p. Kovalská) 

✓ Aktuální informace k SC 02 – přehled čerpání 

✓ Přehled aktivit IROP pro období 2021 – 2027 (prezentace v příloze) 

✓ Podpořené akce z dotace ze Středočeského kraje 

✓ Další, diskuze 

 

1) Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů, volební komise 

Uvítání – Pavel Duda (předsedající) 

Předsedající Pavel Duda přivítal přítomné členy.  

Určení skrutátorů 

Za skrutátory určeni:  

1) Lucie Lebedová 

2) Nikola Podroužková 

Proběhla kontrolní hlasování. Dle mandátové tabulky je přítomno 28 členů, za soukromý 

sektor je přítomno 15 členů, za veřejný sektor přítomno 13 členů. 

Kontrola hlasování proběhla v pořádku. 

Prohlášení o usnášeníschopnosti 

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 28 členů (z 48 členů), kdy veřejný sektor 

nepředstavuje více než 49%. Aktuálně je z veřejného sektoru přítomno 13 členů a 15 členů ze 

soukromého sektoru. Poměr sektorů v procentech: 53,6% soukromý sektor; 46,4% veřejný 

sektor. 

Volba zapisovatele a ověřovatelů 

Jako zapisovatelka byla navržena Ivana Hozmanová. 

Hlasování o zapisovatelce: Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Navržení ověřovatelé: 



 

 

Ověřovatel č. 1: Anna van der Weerden  

Hlasování o ověřovali č. 1: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 1 

Ověřovatel č. 2: Pavel Procházka 

Hlasování o ověřovali č. 2: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se:1 

Představení a schválení programu schůze 

✓ Přivítání, volba ověřovatele, zapisovatele 

✓ Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech 

✓ Přijetí rezignace předsedkyně MAS Blaník, z. s. Renaty Vondrákové 

✓ Volba nového člena(ů) do Výboru MAS Blaník, z. s.  

✓ Informace k čerpání operačních programů (PRV, IROP, ESF) 

✓ Návrh změny SCLLD PRV – zařazení článku 20 

✓ Prezentace žadatelů PRV - JUDr. Anna van der Weerden – Rodinný pivovar Švihov, 

Martina Budilová – Donátův mlýn 

✓ Strategie rozvoje sociálních služeb MAS Blaník (p. Kovalská) 

✓ Aktuální informace k SC 02 – přehled čerpání 

✓ Přehled aktivit IROP pro období 2021 – 2027 (prezentace v příloze) 

✓ Podpořené akce z dotace ze Středočeského kraje 

✓ Další, diskuze 

Předsedající vyzval přítomné, zda s takto navrženým programem souhlasí, či zda mají 

k navrženému programu nějaké připomínky nebo chtějí případně přidat nějaký bod 

k jednání. Nikdo připomínky neuplatnil ani nepřidal nový bod k jednání, Pavel Duda tedy 

nechal hlasovat o schválení navrženého programu jednání, viz. shora.  

Hlasování: Členská schůze schvaluje navržený program, viz. shora:                                                  

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Vzhledem k podané rezignaci předsedkyně spolku a členky Výboru Renaty Vondrákové, bude 

na dnešní členské schůzi nutné zvolit nového člena (příp. nové členy) Výboru. Je tedy nutné 

jmenovat volební komisi. Předsedající Pavel Duda navrhl za její členy: Stanislava Kužela, 

Pavla Procházku a Petra Jíšu a nechal hlasovat o volební komisi v tomto složení.   

Hlasování: Členská schůze schvaluje volební komisi ve složení Stanislav Kužel, Pavel 

Procházka a Petr Jíša: Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 3 

Za předsedu volební komise byl zvolen Pavel Procházka.  

 

 



 

 

2) Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech 

Slova se ujala Lucie Jeřábková, která přítomným sdělila, že Ivana Hozmanová k datu 30.9.2019 

ukončila pracovní poměr na pozici experta PRV, dále zůstává na DPP jako administrativní pracovník. 

Od 1.10.2019 nastoupila do MAS jako expert PRV Zuzana Hrdlicová, nyní zatím na DPP, s tím, že 

s agendou jí pomáhá Lucie Jeřábková. Zuzana Hrdlicová se krátce přítomným členům představila. 

Poté Lucie Jeřábková sdělila, že MAS požádala u Města Vlašim o prodloužení půjčky, půjčka je 

schválena do prosince roku 2022. Dále sdělila, že na všechny obce byl rozeslán dopis se žádostí 

o mimořádný příspěvek na příští rok. V souvislosti s tím se v lednu 2020 bude aktualizovat 

příspěvkový řád MAS. Dále bude do 8.11.2019 podáno poslední průběžné vyúčtování v tomto roce.   

3) Přijetí rezignace předsedkyně MAS Blaník, z. s. Renaty Vondrákové 

V rámci tohoto bodu seznámil Pavel Duda přítomné s tím, že Renata Vondráková s konečnou 

platností podala rezignaci na post předsedy. Přečetl rezignaci zaslanou Renatou 

Vondrákovou a sdělil, že Výbor tuto její rezignaci na post předsedy MAS přijal.  

Členská schůze vzala na vědomí rezignaci Renaty Vondrákové na post předsedkyně MAS 

Blaník, z.s..  

4) Volba nového člena(ů) do Výboru MAS Blaník, z. s 

Předsedající Pavel Duda sdělil, že nyní je nutné zvolit nového člena do Výboru MAS Blaník, 

z.s. a navrhuje, aby se tímto novým členem stal Spolkový dům Vlašim zastoupený Jitkou 

Fialovou jako delegovaným zástupcem. Jitka Fialová s nominací souhlasí, avšak zdůrazňuje, 

že pokud bude Spolkový dům Vlašim zvolen, je třeba do Výboru dovolit někoho ze 

soukromého sektoru, protože Spolkový dům Vlašim reprezentuje sektor veřejný a došlo by 

tím k nepřípustné nerovnováze „sil“.  Zájem o kandidaturu projevila TJ Sokol Čechtice 

zastoupena Františkem Nebřenským. 

Na to Pavel Duda navrhuje, vzhledem k počtu přítomných, aby volby do Výboru MAS, z.s. 

(dovolení členů Výboru), příp. do jiných orgánů MAS, bude-li třeba, proběhly formou 

veřejného hlasování (aklamací) a nechal o tomto návrhu hlasovat. 

Hlasování: Členská schůze schvaluje, aby volby do Výboru MAS Blaník, z.s. a případně 

jiných orgánů MAS proběhly formou veřejného hlasování (aklamací): 

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Poté se dotázal, zda jsou zde i jiní kandidáti na post člena Výboru MAS než Spolkový dům 

Vlašim za veřejný sektor a TJ Sokol Čechtice za soukromý sektor a seznámil přítomné se 

zněním stanov spolku ohledně volby členů Výboru. Výbor musí mít nejméně 7 členů, přičemž 

maximální zastoupení veřejného sektoru nebo jedné ze zájmových skupin je 49 %. Volební 

období je dvouleté. Ke kandidatuře se nikdo nepřihlásil, ani nebyl navržen jiný kandidát než 



 

 

výše uvedení. Vzhledem k tomu, že jsou zde dva kandidáti do Výboru MAS Blaník, z.s., 

navrhuje Pavel Duda navýšit počet členů tohoto orgánu na 11 členů. 

Hlasování: Členská schůze schvaluje, že Výbor MAS Blaník, z.s. má 11 členů: 

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Poté Pavel Duda předal řízení volby předsedovi volební komise. Ten vyzval oba kandidáty, 

aby se před samotnou volbou přítomným představili. Následně nechal hlasovat o návrhu 

Pavla Dudy, aby se novým členem Výboru MAS Blaník, z.s. stal Spolkový dům Vlašim 

zastoupený Jitkou Fialovou jako delegovaným zástupcem zastupující veřejný sektor. 

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výboru stal se Spolkový dům Vlašim zastoupený 

Jitkou Fialovou jako delegovaným zástupcem stal členem Výboru MAS Blaník, z.s.: 

Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 2 

Poté nechal hlasovat o zvolení TJ Sokol Čechtice zastoupené Františkem Nebřenským jako 

delegovaným zástupcem reprezentující soukromý sektor. 

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výboru stala TJ Sokol Čechtice zastoupená 

Františkem Nebřenským jako delegovaným zástupcem stala členem Výboru MAS Blaník, 

z.s.: 

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 1 

Po volbě Pavel Duda prosí nově zvolené i stávající členy Výboru, aby se po skončení schůze 

zdrželi za účelem volby nového předsedy MAS Blaník, z.s. Následně sděluje, že je třeba ještě 

zvolit nového člena Výběrové komise místo Františka Nebřenského. Opět přítomné 

seznamuje se zněním stanov spolku ohledně předpokladů, které musí člen Výběrové komise 

splňovat, a jak probíhá volba členů Výběrové komise. Jako nový člen Výběrové komise byla 

navržena Anna van den Weerden, která s tím souhlasí. Nikdo jiný navržen nebyl ani o 

kandidaturu neprojevil zájem. Počet členů Výběrové komise zůstane i po volbě nového člena 

stejný, tedy 11. 

Na to předal Pavel Duda slovo předsedovi volební komise. Ten vyzval k hlasování o 

kandidátovi na nového člena Výběrové komise, kterým je Anna van der Weerden. 

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výběrové komise MAS Blaník, z.s. stala Anna van 

der Weerden: 

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 1 



 

 

 

5) Informace k čerpání operačních programů (PRV, IROP, ESF) 

PRV – Lucie Jeřábková seznámila stručně přítomné s aktuálním děním v PRV. V rámci 

projektů z 1. výzvy PRV žadatelé podávají průběžně žádosti o platbu, které MAS kontroluje (v 

současnosti jsou podány na SZIF celkem 3 žádosti o platbu a jejich kontrola je v procesu). 

Žadatelé z 2. výzvy aktuálně vypořádávají připomínky k žádosti a řeší výběrová řízení. 

IROP – Nikola Podroužková seznámila členy se současným děním v IROP. Poslední dva 

projekty z výzvy Zázemí pro sociální služby jsou nyní na hodnocení u ŘO. MAS nyní pomáhá 

s žádostmi o platbu a se zprávami o realizaci. Dva projekty z 1. výzvy IROP Bezpečnost 

dopravy jsou již administrativně ukončeny ze strany ŘO. MAS sleduje finanční úspory, 

v budoucnu se bude moci vyhlásit ještě další výzva/y, podle výše úspor. 

ESF – v dubnu byly vypsány 2 výzvy, které byli na MAS vyhodnoceny a na začátku července 

poslány na ŘO k závěrečnému ověření způsobilosti na které stále čekáme. Dne 18.10. byla 

uzavřena poslední 6. výzva v ESF – Hlídání dětí pracujícím rodičům. Do výzvy bylo podáno 

celkem 5 projektů, u kterých probíhá první kolo hodnocení, Hodnocení formálních náležitostí 

a přijatelnosti. Současná celková alokace všech projektů dohromady převyšuje prostředky 

MAS ve výzvě. 

Členská schůze bere na vědomí informace o čerpání finančních prostředků z operačních 

programů. 

6) Návrh změny SCLLD PRV – zařazení článku 20 

Lucie Jeřábková seznamuje přítomné se zněním článku 20, který byl nově zařazen do PRV. 

Znění článku obdrželi členové a obce již dříve e-mailem. Zároveň shrnula dění v jednotlivých 

fichí – jaké jsou zbylé alokace a uvedla přehled jednotlivých projektů do každé fiche, které 

byly zjištěny v rámci mapování území MAS. V případě, že členská schůze rozhodne o 

začlenění článku 20 do strategie MAS, nastínila možnosti (varianty v příloze tohoto zápisu), 

jak by bylo možné finance v PRV přerozdělit a současně také sdělila přítomným, co vše bude 

obnášet článek 20 – zejména klade důraz na to, že projekty musí být navázány na plán 

rozvoje obce, v případě oblasti školství musí být zaznamenán ve Strategickém rámci MAP 

ORP Vlašim. Poté dala prostor k diskusi. 

Jitka Fialová uvedla, že dle jejího názoru Škola obnovy venkova již postrádá smysl vzhledem 

k tomu, že dotační období končí. A navrhuje její zrušení. Přiklání se k tomu, rozdělit finanční 

prostředky do stávajících fichí a do nově vzniklé fiche na základě článku 20 (varianta D 

v příloze tohoto zápisu). 

Slova se poté ujal Václav Fejtek, který přítomným poskytl informaci o aplikaci pro vytvoření 

plánu rozvoje obcí. Pochválil kancelář MAS za pomoc při jeho zpracování pro Městys 



 

 

Louňovice pod Blaníkem a sdělil, že plán rozvoje obcí bude vázán i na jiné projekty mimo PRV 

a je proto třeba ho mít vytvořený. Dále uvedl, že sdílí názor Jitky Fialové a kloní se k variantě 

zrušit fichi Škola obnovy venkova a peněžní prostředky rozdělit do stávajících fichí do nově 

vytvořené na základě článku 20. Je tedy pro zařazení článku 20 do strategie MAS a variantu 

D. 

Pavel Duda se táže, zda má někdo jiný názor. Vzhledem k tomu, že se nikdo již do diskuze 

nepřipojil, nechal hlasovat o zařazení článku 20 do strategie MAS Blaník, z.s. a o vytvoření 

návrhu na změnu strategie. 

Hlasování: Členská schůze schvaluje zařazení článku 20 do strategie MAS Blaník, z.s. a 

pověřuje kancelář MAS k vypracování návrhu na změnu strategie a současně uděluje 

kanceláři mandát k zapracování případných připomínek ŘO. 

Pro: 26, Proti: 2, Zdržel se: 0 

Hlasování: Členská schůze schvaluje zrušení Školy obnova venkova a přesun alokace do 

ostatních Fichí dle varianty D, současně uděluje kanceláři mandát k zapracování 

případných připomínek ŘO. 

Pro: 26, Proti: 2, Zdržel se: 0 

Pavel Duda seznámil s návštěvou pana Ing. Stránského, nezávislého experta na PRV, s nímž 

konzultoval hodnotící kritéria ohledně Fiche 1 – Zemědělství živí venkov. Návrh těchto 

nových hodnotích kritérií k Fichi 1 nechal kolovat k prostudování. Soubor je přílohou tohoto 

zápisu. 

Členská schůze bere na vědomí nově navrhovaná kritéria. 

7) Prezentace žadatelů PRV - JUDr. Anna van der Weerden – Rodinný pivovar 

Švihov, Martina Budilová – Donátův mlýn. 

Pavel Duda následně udělil slovo paní Anně van der Weerden, která buduje v obci Loket 

rodinný pivovar (rodinný pivovar Švihov). Paní Weerden seznámila přítomné se stavem 

projektu. Uvedla, že součástí projektu bude mimo jiné i farmářská prodejna, kde se budou 

prodávat potraviny a výrobky podnikatelů z regionu. V rámci svého projektu by v areálu 

pivovaru chtěla vysadit i malou chmelnici (pivo s příběhem). Zdůraznila, že projekt přinese 

podporu regionu – např. tím, že bude spojovat místní farmáře – v obchůdku zajistí distribuci 

jejich výrobků. Zároveň chce propagovat místní akce na webu pivovaru. Lucie Jeřábková 

přislíbila, že členům bude prezentace zaslána e-mailem. 

Paní Martina Budilové se na schůzi nedostavila, proto Pavel Duda předává slovo paní Mgr. 

Kateřině Červenkové z ČSOP a Mgr. Janě Špačkové. Mgr. Kateřina Červenková stručně 

připomněla historii projektu Kraj Blanických rytířů, který je nyní certifikovanou destinační 



 

 

oblastí.  Vizí projektu je hlavně zaměření se na rodinu, na národní tradice apod. Projekt se 

snaží se propojovat aktéry v regionu (neziskové organizace, podnikatele, obce) v oblasti 

cestovního ruchu. Dále prezentuje podnikatele a služby regionu vně regionu. Paní 

Červenková promluvila o možnostech členství (včetně poplatků), o možnostech propagace 

(web, tiskoviny, sociální sítě), partnerství v rámci projektu a jednotlivých aktivitách spolku. 

Zároveň v rámci prezentace pozvala přítomné na fórum cestovního ruchu, které se bude 

konat 26.11.2019 ve Zvěstově. 

8) Strategie rozvoje sociálních služeb MAS Blaník (p. Kovalská) 

O slovo následně požádala paní Pavla Kovalská, která požádala MAS, aby aktualizovala plán 

rozvoje sociálních služeb v rámci své strategie. Původní plán vytvořený pro oblast Benešov, 

Vlašim, Votice bude platit do roku 2019. 

Členská schůze bere na vědomí, že MAS Blaník, z.s. bude aktualizovat strategii sociálních 

služeb, která bude podkladem pro Plán rozvoje sociálních služeb. Paní Kovalské bylo sděleno, 

že konečné slovo v této věci bude mít Výbor MAS. 

9)  Aktuální informace k SC 02 – přehled čerpání 

Informace čerpání viz pod 2 tohoto zápisu. 

10) Přehled aktivit IROP pro období 2021 – 2027 (prezentace v příloze) 

Nikola Podroužková sděluje, že v současné době probíhají různé roadshow a semináře na 

téma nového období 2021-2027. Prezentace byla členům zaslána v podkladech. Upozornila 

na hlavní body v prezentaci. Důležité je, že se v IROP i nadále s MAS počítá. Konkrétní 

podmínky a detaily se stále vyjednávají. 

Členská schůze MAS bere na vědomí aktivity IROP pro období 2021 - 2027. 

 

11) Podpořené akce z dotace ze Středočeského kraje 

Lucie Jeřábková k tomuto bodu uvádí, že pro letošní rok činí dotace ze Středočeského kraje 

celkem 44.000 Kč. O dotaci požádalo 7 žadatelů (ČSOP – lavička, Kondrac- hudební koncert, 

Louňovice pod Blaníkem – vánoční akce pro děti, Vlašim – Vánoční koncert v kostele Sv. Jiljí,  

Spolkový dům Vlašim – Vánoční ladění,  Trhový Štěpánov – Vánoční koncert v kostele,  

Domašíně – Adventní jarmark). 

Na všechny akce jsou členové srdečně pozváni. 

Členská schůze bere na vědomí informace o čerpání. 



 

 

12) Další, diskuze 

Pavel Duda poté vyzval přítomné, aby vznesli případně další návrhy k diskuzi. Žádné další 

návrhy nebyly vzneseny, předsedající tedy přítomným poděkoval za účast a schůzi ukončil 

v 19:00 hodin. 

Zapsala: Ivana Hozmanová 

Ověřil 1: Anna van der Weerden 

Ověřil 2: Pavel Procházka 

Přílohy: 

Rezignace na funkci předsedy Mgr. Renaty Vondrákové 

Nominace do Výboru - Spolkový dům Vlašim 

Žádost o projednání dotace na činnost MAS Blaník 2020-2023 

Plnění po Výzvě č. 1 a č. 2 PRV + návrh rozdělení alokace 

Návrh Fiche - článek 20 

Aktuální čerpání k 10.10.2019 

Prezentace Pivovar Švihov 

Prezentace ČSOP – Kraj blanických rytířů 

Prezentace IROP 2021+ 


