
 

 

 

 
    Realizace projektu podpory MAS Blaník, z.s.  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0003639 

  

Zápis č. 33 z jednání Výboru MAS Blaník, z. s. 
Datum 8.1.2020 

Místo: Palackého náměstí 65, Vlašim – Spolkový dům  

Čas: 9:00 – 11:00   

Účast Přítomen Nepřítomen Omluven 

1.   Mgr. Renata Vondráková 
(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. Václavem Fejtkem 

  

5. Pavel Duda (místopředseda, 
soukromý zemědělec) 

  

6. Město Vlašim, zastoupeno Karlem 

Kroupou (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) 

  

10. 
 

TJ Sokol Čechtice, spolek, 
zastoupen Františkem Nebřenským 
(předseda) 

  

11. Spolkový dům Vlašim, příspěvková 
organizace, zastoupena Mgr. Jitkou 
Fialovou (předsedkyně MAS Blaník) 

  

Celkem 8  3 

Hosté: Lucie Jeřábková, Bc. Lucie Lebedová 



 

1.Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 

 
Předsedkyně Jitka Fialová přivítala přítomné a zahájila jednání Výboru v 9:00 hodin.  

Prohlášení o usnášeníschopnosti: Výbor je usnášeníschopný v počtu 8 z 11 členů. 

 

J. Fialová navrhuje jako zapisovatele Lucii Jeřábkovou? 

Hlasování: Kdo je pro zapisovatele Lucii Jeřábkovou 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

J. Fialová navrhuje jako ověřovatele Pavla Dudu? 

Hlasování: Kdo je pro ověřovatele Pavla Dudu? 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

J. Fialová seznámila účastníky s navrženým programem. 

Program: 

✓ Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 

✓ Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech  

✓ Výběr projektů ve Výzvě MAS Blaník, z. s._ESF_Hlídání dětí pracujícím rodičům (VI.) 

o Volba zapisovatele do systému CSSF14+ 

✓ Změna PRV – Fiche č. 20 Na venkově to žije – zařazení oblastí 

✓ Změna IROP – finanční plán 

✓    Informace k SC 01 

o Projednání Zprávy o plnění strategie (nutno odeslat do 20.1. MMR) 

✓ Aktuální informace k SC 02 – přehled čerpání, rozpočet 2020, představení a přijetí nových členů (Mgr. Bc. 

Jan Vošický - Farma Vošický, Bc. Vlastislav Chatrný – minipivovar Špácal) harmonogram plnění, aktivity 

kanceláře 

o Projednání změny SC 02 - etapy (čtvrtletní), přesun úspor peněz do další etapy 

✓ Další diskuse  

 

2. Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech 
 

J. Fialová informuje přítomné o svém působení v MAS, postupně se seznamuje s jednotlivými činnostmi. Výbor dále 

informuje o složení zaměstnanců, rozdělením činností spojených s Programem rozvoje venkova po odchodu Ivany 

Hozmanové. Změnu PRV zpracovává zejména Anna Dufková na DPP, Lucie Jeřábková řeší projekty z první a druhé výzvy 

PRV (žádosti o platbu, vypořádání připomínek k žádosti o dotaci, výběrová řízení atd.). Kancelář konzultuje projekty do 

čl. 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech: a) Veřejná prostranství v obcích – obec Načeradec, 

Louňovice pod Blaníkem; b) Mateřské a základní školy – ZŠ Vorlina, Louňovice pod Blaníkem, MŠ Křivsoudov, MŠ 

Čechtice, školní jídelny ZŠ Trhový Štěpánov, ZŠ Načeradec; c) Hasičské zbrojnice – Býkovice; c) Kulturní a spolková 

zařízení včetně knihoven – Pravonín (bývalá škola Křížov), Borovnice, Trhový Štěpánov (nástavba spolkového domu 

nad hasičskou zbrojnicí v Dubějovicích), Vracovice (Spolkový dům Malovidy). 



 

J. Fialová informuje o dalších činnostech kanceláře – pomoc se zpracováním plánu sociálních služeb ve spolupráci se 

Sociálním odborem MěÚ Vlašim. Kancelář propojí tvorbu Plánu sociálních služeb s aktualizací strategie MAS pro 

programové období 2021 – 2027 a výstupem bude podklad pro dokument Plán sociálních služeb. L. Jeřábková 

připomíná, že zpracování strategie pro nadcházející období bude uznatelným výdajem v roce 2020 a zařazení této 

aktivity musí být schváleno Řídícím orgánem na základě podané žádosti o změnu SC 4.2. výzvy č. 6.  

Další aktivitou je pomoc se zpracováním dokumentu Programu rozvoje obce. J. Fialová informuje o probíhající 

spolupráci s Louňovicemi pod Blaníkem, přislíbeno Trhovému Štěpánovi, Pravonínu, Načeradci.  

Důležitým bodem jednání je informace k závaznému stanovisku Řídícího orgánu IROP č. 16, které upřesňuje výklad 

podmínek Rozhodnutí, pro nás v důležité části, která říká: „Ten, kdo zastupuje právnickou osobu z veřejné sféry 

(statutární zástupci, nebo zástupci v orgánech MAS), nemůže být zvolen čelenem výběrového orgánu MAS jako fyzická 

(soukromá) osoba ani zastupovat ve výběrovém orgánu zároveň právnickou osobu ze soukromé sféry. V orgánech, 

které se podílejí na hodnocení a výběru projektů MAS, musí tento zástupce vždy zastupovat veřejný sektor, tj. nemůže 

zastupovat zároveň veřejný a soukromý sektor v orgánech MAS“. Toto se dotýká některých členů Výboru, např. 

zvoleného pana Nebřenského, který zastupuje soukromý sektor TJ Sokol Čechtice, spolek, ale současně je předsedou 

člena Mikroregion Želivka, který je veřejný sektor.  

Hlasování: Výbor bere na vědomí aktuální informace z kanceláře 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Odchází p. Nebřenský a J. Fialová z důvodu střetu zájmu.  

 

3. Výběr projektů ve Výzvě MAS Blaník, z. s._ESF_Hlídání dětí pracujícím rodičům 

(VI.) 
L. Lebedová seznámila Výbor s výsledky hodnocení Výběrovou komisí MAS, která dne 04.12.2019 provedla věcné 

hodnocení žádosti o dotaci v rámci výzvy MAS č. A98/03_16_047/CLLD_15_01_037, Výzva MAS Blaník, z. 

s._ESF_Hlídání dětí pracujícím rodičům (VI.) Členům Výboru byly předány výsledky z jednání Výběrové komise a 

stanovilo se výsledné pořadí projektů. Lucie Lebedová informovala o navrhovaném krácení Výběrové komise. Výbor 

MAS Blaník na základě bodového hodnocení schvaluje a vybírá projekty Provoz dětské skupiny Anna, Montessori jesle 

II., Montessori školička II. Pro nedostatek financí ve výzvě byl projekt Kondracký hlídáček zařazen do zásobníku. Výbor 

na všech projektech provedl úpravy a navrhl krácení.  Zápis z jednání Výboru je dle pravidel ESF přiložen v příloze 

tohoto zápisu. 

Hlasování: Výbor schvaluje Seznam vybraných žádostí o dotaci v rámci výzvy MAS č. 
A98/03_16_047/CLLD_15_01_037, Výzva MAS Blaník, z. s._ESF_Hlídání dětí pracujícím rodičům (VI.) 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Hlasování: Výbor schvaluje zařazení žádosti Kondracký hlídáček do zásobníku v rámci výzvy MAS č. 
A98/03_16_047/CLLD_15_01_037, Výzva MAS Blaník, z. s._ESF_Hlídání dětí pracujícím rodičům (VI.) 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

4. Volba zapisovatele do systému CSSF14+ 

 
L. Jeřábková navrhuje, aby zapisovatelem výsledků z výběru projektů v systému CSSF2014+ byla Lucie Lebedová. 

Hlasování: Výbor schvaluje zapisovatele Lucii Lebedovou: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 



 

 

K jednání se vrací J. Fialová a F. Nebřenský. 

5. Změna PRV – Fiche č. 20 Na venkově to žije – zařazení oblastí 
 

J. Fialová seznámila přítomné s připravovanou změnou PRV v části zařazení článku 20 a výběru oblastí. Rozdělení 

alokace do jednotlivých fichíí, která byla schválena Členskou schůzí.  

  

Hlasování: Výbor bere na vědomí změnu PRV.  

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

6. Změna IROP – finanční plán 

  
J. Fialová informuje o pokynu Řídícího orgánu ke změnám finančního plánu IROP (data k 31. 10. 2019). Je třeba podat 

změnu, a to nejpozději do konce března 2020. Vzhledem k plynulejšímu průběhu schvalování změny týkající se 

Programu rozvoje venkova, zařazení čl. 20 a rozdělení alokace jednotlivých fichií, bude tato změna podána až 

v průběhu března 2020. 

 

Hlasování: Výbor bere na vědomí změnu IROP.  

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

7. Aktuální informace k SC 02 – přehled čerpání, rozpočet 2020, představení a 

přijetí nových členů (Mgr. Bc. Jan Vošický - Farma Vošický, Bc. Vlastislav Chatrný – 

minipivovar Špácal) harmonogram plnění, aktivity kanceláře 
 

J. Fialová informuje o čerpání roku 2019 a představuje návrh rozpočtu na rok 2020, kde podrobněji popisuje jednotlivé 

položky, zejména týkající se personálních změn, navýšení položek – nájem kanceláře a navýšení služeb (Předsedou je 

od 1. 11. 2019 Spolkový dům Vlašim jako právnická osoba, proto bude částka fakturovaná na základě smlouvy o výkonu 

funkce.). 

Hlasování: Výbor bere na vědomí aktuální čerpání.  

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Hlasování: Výbor schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020.  

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

O členství v MAS Blaník mají zájem Mgr. Bc. Jan Vošický - Farma Vošický, Bc. Vlastislav Chatrný – minipivovar Špácal, 

které J. Fialová krátce představila a požádala Výbor o doporučení/nedoporučení pro jednání členské schůze. 

Výbor doporučil členské schůzi přijetí nových členů. 

 

 

 



 

8. Projednání změny SC 02 - etapy (půlroční), přesun úspor peněz do další etapy 
 

L. Jeřábková informuje o změně v podmínkách, kdy nově během jedné etapy lze zpracovat pouze dvakrát průběžné 

vyúčtování, což je pro MAS neudržitelné, a proto bude připravena žádost o změnu v části zavedení půlroční etapy a 

vzhledem k přechodu do třetí etapy je nutná žádost o přesun úspor peněz z druhé etapy do třetí etapy. Pokud MAS o 

přesun úspor nepožádá, dojde ke krácení dotace.  

Hlasování: Výbor bere na vědomí změnu SC 02 - etapy (půlroční), přesun úspor peněz do další etapy.  

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

J. Fialová přítomným poděkovala za účast a jednání ukončila.  

Schůze ukončena v 11:00 hod.  

Zapsala: Lucie Jeřábková 

Ověřil: Pavel Duda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seznam příloh: 

Zápis z jednání Výboru je dle pravidel ESF 

Návrh Fiche 1, Fiche 6 

Dodatek č. 3 – Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník 

Změna indikátorů PRV 

Zpráva o realizaci ISg MAS Blaník 

Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie 

Rozpočet 2019 – aktuální čerpání 

Návrh rozpočtu 2020 

Výhled rozpočtu do r. 2023 

Příspěvkový řád 

Stanovení mimořádného členského příspěvku – pokyn 2020 

Přihláška člena MAS Blaník – p. Chatrný 

Přihláška člena MAS Blaník – p. Vošický 

 


