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Zápis Členské schůze – MAS Blaník, z. s. 

9. 6. 2020, 17:00 Spolkový dům Vlašim 

Přítomni:  

Za soukromý sektor přítomno 19 členů, za veřejný sektor přítomno 12 členů. 

Poměr sektorů v procentech: 61,3% soukromý sektor; 38,7% veřejný sektor. 

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 31 z 50 členů. 

 

Soukromý sektor: 

Diakonie ČCE – středisko ve Vlašimi (delegovaná zástupkyně Dana Lučanová), Charita 

Vlašim (k zastupování zplnomocněn Miroslav Lalouček), Radmila Matušková, Anna van der 

Weerden, Radek Vondrák (k zastupování zplnomocněna Jitka Fialová), Milan Hájek, Pavel 

Procházka, Montessori Vlašim (statutární zástupce Tomáš Pavlis), Jana Vlasáková, SDH 

Trhový Štěpánov (delegovaná zástupkyně Štěpánka Bézová), TJ Sokol Trhový Štěpánov  

(statutární zástupce Karel Pokorný), TJ Sokol Čechtice (delegovaný zástupce František 

Nebřenský), TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem (delegovaný zástupce Václav Borkovec), 

Vlašimská astronomická společnost (k zastupování zplnomocněna Jitka Fialová), Renata 

Vondráková (k zastupování zplnomocněna Jitka Fialová), Miroslav Lalouček, Podblanickem, 

z.s. (k zastupování zplnomocněna Jitka Fialová), Jan Vošický, Vlastimil Chatrný (k 

zastupování zplnomocněn Václav Fejtek). 

Veřejný sektor: 

Blaník – svazek obcí (delegovaná zástupkyně Eliška Švejdová), Kulturní dům Blaník 

(delegovaná zástupkyně Jitka Fialová), Město Vlašim (delegovaný zástupce Karel Kroupa), 

Město Trhový Štěpánov (statutární zástupce Josef Korn), Městys Louňovice pod Blaníkem 

(statutární zástupce Václav Fejtek), Městys Načeradec (statutární zástupkyně Petra 

Bartoníčková), Mikroregion Český smaragd (delegovaný zástupce Jan Balšánek), Obec 

Kamberk (statutární zástupkyně Alena Jenšíková), Obec Kondrac (statutární zástupce Jiří 

Procházka), Obec Pravonín (statutární zástupkyně Jana Lapáčková), Obec Vracovice 

(statutární zástupkyně Veronika Benkovská), Spolkový dům Vlašim, příspěvková organizace 

(statutární zástupkyně Jitka Fialová) 

Hosté: Jan Horálek, Petr Kolář, Tomáš Vondráček, Jan Vopálka, Barbora Pavlisová, Barbora 

Brožková 
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Realizační tým MAS Blaník: Tomáš Kramár, Anna Dufková, Lucie Lebedová, Nikola 

Podroužková. 

Prohlášení o usnášeníschopnosti 

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 31 členů (z 50 členů), kdy veřejný sektor 

nepředstavuje více než 49 %. Aktuálně je z veřejného sektoru přítomno 12 členů a 19 členů 

ze soukromého sektoru. Poměr sektorů v procentech: 61,3% soukromý sektor; 38,7% veřejný 

sektor. 

1) Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů 

Uvítání – Mgr. Jitka Fialová (předsedající) 

Předsedající Mgr. Jitka Fialová přivítala přítomné členy.  

 

Určení skrutátorů 

Za skrutátory byly určeny: Dana Lučanová, Anna Van der Weerden 

Proběhlo kontrolní hlasování. Dle mandátové tabulky je přítomno 31 členů, za soukromý 

sektor je přítomno 19 členů, za veřejný sektor přítomno 12 členů. 

Kontrola hlasování proběhla v pořádku. 

 

Volba zapisovatele a ověřovatelů 

Jako zapisovatelka byla navržena Lucie Lebedová. 

Hlasování o zapisovatelce Lucii Lebedové:  

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Navržení ověřovatelé: 

Ověřovatel č. 1: Jana Vlasáková. 

Hlasování o ověřovateli č. 1 Janě Vlasákové:  

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Ověřovatel č. 2: Veronika Benkovská. 

Hlasování o ověřovateli č. 2 Veronice Benkovské:  
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Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Představení a schválení programu schůze 

✓ Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů 

✓ Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech od poslední členské schůze 

✓ Schválení usnesení schválených členskou schůzí v rámci hlasování per rollam 

✓ Návrh na vyloučení členů MAS z důvodu neplacení členských příspěvků 

✓ Volby do orgánů MAS Blaník, z. s. – Výbor, Monitorovací a kontrolní výbor, Výběrová 

komise 

✓ Návrh změny stanov a jednacích řádů MAS (neslučitelnost zastupování veřejného a 

soukromého sektoru, hlasování per rollam) 

✓ Výroční zpráva 2019  

✓ Přidružené členství v Krajské síti NS MAS 

✓ Standardizace MAS (příprava na nové programové období 2021-27) 

✓ Informace k 3. výzvě PRV 

✓ Přehled čerpání rozpočtu MAS na rok 2020 

✓ Další, diskuze 

Předsedající se dotázala přítomných, zda s takto navrženým programem souhlasí, zda mají 

k navrženému programu nějaké připomínky nebo chtějí případně přidat nějaký bod 

k jednání. Nikdo připomínky neuplatnil ani nepřidal nový bod k jednání. Mgr. Jitka Fialová 

tedy nechala hlasovat o schválení navrženého programu jednání, viz. shora.  

Hlasování: Členská schůze schvaluje navržený program:  

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

2) Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech od poslední členské 

schůze 

Předsedající J. Fialová informovala přítomné o chodu kanceláře a změnách, které nastaly od 

poslední členské schůze. J. Fialová zmínila naplánovanou Členskou schůzi na 17.3.2020, která 

byla zrušena z důvodu výskytu covid-19. Dále představila personální změny v kanceláři MAS 

Blaník, na pozici expert PRV byla k 1. březnu přijata Mgr. Hana Bohatová a na pozici 

vedoucího zaměstnance SCLLD byl od 1. dubna přijat Mgr. Tomáš Kramár. Celkové složení 
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kanceláře je Tomáš Kramár, Lucie Lebedová, Hana Bohatová, Anna Dufková, Nikola 

Podroužková. Předsedající seznámila přítomné s činnostmi kanceláře v době nouzového 

stavu a se současnými činnostmi zaměstnanců, A. Dufková pomáhá se zpracováním 

dokumentů Programu Rozvoje Obce. N. Podroužková má v náplni své práce správu IROP a 

pomáhá příjemcům podpory s dokončováním administrace k jejich žádostem, dále má N. 

Podroužková na starosti newsletter MAS Blaník, další číslo vyjde 17.6.2020. J. Fialová 

informovala o novém designu a obsahu newsletteru a požádala přítomné, že kancelář MAS 

bude ráda za jejich zpětnou vazbu. H. Bohatová administrativně připravila 3. výzvu PRV, 

který byla 8.6.2020 vyhlášena, žádosti budou přijímány od 22.6.2020. V této výzvě jsou 

vyhlášeny všechny Fiche MAS Blaník. L. Lebedová má na starosti ESF, ve kterém byla 

ukončena poslední vypsaná výzva, ve které došlo k podpoře 4 navazujících projektů na 

provoz dětských skupin. Dále pak L. Lebedová pomáhá s tvorbou Plánu sociálních služeb ORP 

Vlašim ve spolupráci s OSPOD Vlašim.  

Od 1.6. má MAS novou účetní, změna nastala z důvodu nespokojenosti s kvalitou služeb. 

Nová účetní je paní Marie Kadeřábková (Edigma, s.r.o.), J. Fialová informovala přítomné, že 

cena za účetní služby je obdobná. V průběhu března a dubna, kdy byl vyhlášen nouzový stav 

proběhlo hlasování per rollam o podstatných a neodkladných záležitostech. Hlasování bylo 

ze strany Řídícího orgánu IROP umožněno i MASkám, které nemají hlasování per rollam ve 

svých stanovách zakotveno. Kancelář MAS Blaník v tomto období vytvořila a odeslala Zprávu 

o realizaci a Žádost o platbu, které byly schváleny z hlediska obsahové kvality.  

Kancelář začíná pracovat na standardizaci a podkladech pro nové programové období. 

Standardizace je založena na souhlasech obcí s realizací strategie MAS na jejich území a 

doložení dalších povinných údajů. Kanceláří MAS již byli osloveni všichni starostové a 

starostky obcí na území MAS Blaník. Kancelář dále oslovila obec Tehov, která není součástí 

žádné MAS. J. Fialová informovala, že kancelář již obdržela některé schválené souhlasy 

s realizací strategie na území obce. 

Členská schůze bere na vědomí informace o chodu kanceláře MAS Blaník. 

 

3) Schválení usnesení schválených členskou schůzí v rámci hlasování per 

rollam 

J. Fialová informovala o hlasováních členů MAS Blaník metodou per rollam, která proběhla 

v březnu a květnu 2020. K hlasování per rollam se kancelář MAS Blaník rozhodla přistoupit na 

základě vzniklé situaci okolo epidemie covid-19 a nemožnosti svolat Členskou schůzi 

standardní formou. V období nouzového stavu povolil Řídící orgán elektronické hlasování 

realizovat, i když tuto metodu nemá MAS zakotvenou ve stanovách.  J. Fialová informovala o 
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procesu hodnocení per rollam v kanceláři MAS. První hlasování probíhalo od 17. 3. do 19. 3. 

2020. 

Hlasování: ČS schvaluje průběh a výsledek elektronického hlasování ze 17. 3. - 19. 3. 2020.   

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Druhé hlasování probíhalo od 4. do 11. 5 2020. Hlasování se týkalo aktualizovaných fichí a 

Interních postupů PRV. J. Fialová informuje přítomné o důvodech přidaní kritéria, které se 

vztahuje k velikosti obce. Kritérium bylo zařazeno, aby případně nedošlo k patové situaci, kdy 

by dva či více projektů měly bodovou shodu, a i shodnou výši dotace a výběrová komise by 

již neměla další klíč, jak projekty vybrat. Byl vznesen i návrh, aby se projekty posuzovaly 

podle času podání, ale toto kritérium nemůže být zařazeno, jelikož ho vylučují pravidla PRV. 

J. Fialová vyzývá přítomné k připomínkám. Nikdo z přítomných nemá žádné připomínky.  

Hlasování: ČS schvaluje průběh a výsledek elektronického hlasování ze 4. 5. - 11. 5. 2020.   

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

4) Návrh na vyloučení členů MAS z důvodů neplacení členských příspěvků 

J. Fialová vyjmenovala členy, kteří nemají zaplacený členský příspěvky za rok 2019 a 2020. 

Jedná se o členy: Pavel Kuře a TJ Sokol Kondrac. Členové byli telefonicky a elektronicky 

třikrát vyzýváni k zaplacení příspěvků za rok 2019. Se členem Pavlem Kuřetem se 

pracovníkům kanceláře nepodařilo telefonicky spojit a člen TJ Sokol Kondrac sám projevil 

zájem o vyloučení s tím, že jejich členství v MAS Blaník pro ně v tuto chvíli není zajímavé. 

Předsedající navrhuje, aby oba členové byli vyloučeni z MAS Blaník.  

Hlasování: Kdo souhlasí s vyloučením člena Pavla Kuřete z důvodu neplacení členského 

příspěvku?  

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování: Kdo souhlasí s vyloučením člena TJ Sokol Kondrac z důvodu neplacení členského 

příspěvku?  

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Počet členů MAS Blaník je nově 48.   

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 31 z 48 členů. 

5) Volby do orgánů MAS Blaník, z. s. – Výbor, Monitorovací a kontrolní 

Výbor, Výběrová komise 

Předsedkyně informovala o důvodu konání voleb do orgánů MAS na této členské chůzi. 

Členům Monitorovacího a kontrolního výboru a Výběrové komise končí volební období na 
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konci června. Funkční období členů Výboru je dvouleté, ale s ohledem na vydané nařízení 

Ministerstva pro místní rozvoj o neslučitelnosti zastupování veřejného a soukromého 

sektoru je nutno vyřešit situaci ve Výboru. Tato situace se týká dvou členů Výboru, kteří jsou 

statuárními zástupci v obcích a zároveň ve voleném orgánu MAS Blaník zastupují nyní 

soukromí sektor, což je v rozporu s pravidly. Výbor nechtěl jít cestou dovolení dvou členů, 

protože by ve Výboru byli někteří členové zvoleni v červnu 2019, další pak v říjnu 2019 a další 

tedy v červnu 2020. A proto se členové Výboru rozhodli o odstoupení ze svých funkcí a 

zvolení celého nového Výboru MAS, kde budou zvoleni všichni členové nově a budou tak mít 

všichni členové stejný začátek volebního období. Deset členů výboru podepsalo odstoupení 

z funkce. Pavel Duda, který není na členské schůzi přítomen, odstoupení nepodepsal. J. 

Fialová informovala členskou schůzi o možnostech odstoupení z funkce dle Stanov MAS 

Blaník. Člen buď z funkce odstoupí z vlastní vůle nebo je odvolán členkou schůzi. Je tedy na 

členské schůzi, aby Pavla Dudu odvolala, aby mohlo dojít ke zvolení nového Výboru MAS.  

Hlasování: Členská schůze odvolává Pavla Dudu z funkce člena výboru a zároveň z funkce 

místopředsedy. 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Nyní se mohlo přejít k samotným volbám. Podle Volebního řádu MAS vede volby volební 

komise, která má minimálně tři členy. 

Volba volební komise 

Navrženi jsou: Petra Bartoníčková, Alena Jenšíková, Jiří Procházka. Jitka Fialová nechala 

hlasovat o volební komisi v tomto složení. 

Hlasování: Členská schůze schvaluje Petru Bartoníčkovou jako členku volební komise: 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování: Členská schůze schvaluje Alenu Jenšíkovou jako členku volební komise: 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování: Členská schůze schvaluje Jiřího Procházku jako člena volební komise: 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Za předsedu volební komise byl zvolen Jiří Procházka.  

J. Fialová vyzvala přítomné, zda chce někdo další, kromě již známých kandidátů kandidovat 

do orgánů MAS. Nikdo další se nepřihlásil. 
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Jitka Fialová dále navrhla, vzhledem k počtu přítomných, aby volba do každého orgánu MAS 

Blaník, z.s. (Výbor, Výběrová komise, Monitorovací a kontrolní výbor) proběhla formou 

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

Hlasování: Členská schůze schvaluje, aby volby do jednotlivých orgánů MAS Blaník, z.s. 

(Výbor, Výběrová komise, Monitorovací a kontrolní výbor) proběhly formou veřejného 

hlasování (aklamací):  

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Organizační pokyny k volbě 

Jitka Fialová, která přednesla organizační pokyny k volbě, dále uvedla, že volba bude 

probíhat v pořadí Výběrová komise, Monitorovací a kontrolní výbor, Výbor. Počet členů 

jednotlivých orgánů je vždy lichý, minimální počet členů Výboru je sedm, Monitorovacího a 

kontrolního výboru tři a Výběrové komise pět členů. Předsedu a místopředsedy spolku volí 

ze svých členů nově zvolený Výbor MAS Blaník. Do začátku volby každého orgánu je možné 

dávat návrhy, předsedající vždy řekne seznam kandidátů pro veřejný a soukromý sektor, 

zeptá se, zda je další kandidát. Pokud není, je počet kandidátů neměnný. Pokud ano, budou 

zapsáni noví kandidáti.  

J. Fialová předává řízení volby předsedovi volební komise.  

 

Volba členů Výběrové komise MAS Blaník 

Předseda volební komise shrnul podmínky, které musí splňovat kandidáti do Výběrové 

komise. Členem Výběrové komise může být i nečlen MAS.  

Do Výběrové komise kandidují: 

Soukromý sektor: Barbora Brožková, Barbora Pavlisová, Jan Horálek, Jan Vopálka, Petr Kolář, 

Lucie Jeřábková, Lucie Lebedová, Miroslav Lalouček, Pavel Procházka, Tomáš Vondráček. 

Veřejný sektor: Blaník-svazek obcí, zastoupen Eliškou Švejdovou 

Vzhledem k počtu kandidátů nechal J. Procházka hlasovat, aby měla Výběrová komise 11 

členů. 

Hlasování: Členská schůze schvaluje 11člennou Výběrovou komisi MAS Blaník, z.s.:  

Volba jednotlivých členů Výběrové komise: 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 
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Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výběrové komise stala Barbora Brožková (FO, 

oblast zájmu: Kultura a spolky): 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výběrové komise stala Barbora Pavlisová (FO, 

oblast zájmu: Výchova a vzdělávání): 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výběrové komise stal Blaník – svazek obcí (PO, 

zastoupený Eliškou Švejdovou, oblast zájmu: Rozvoj obcí): 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výběrové komise stal Jan Horálek (FO, oblast zájmu 

Kultura a spolky):  

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výběrové komise stal Jan Vopálka (FO, oblast 

zájmu Výchova a vzdělávání):  

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výběrové komise stal Petr Kolář (FO, oblast zájmu 

Sociální služby):  

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výběrové komise stala Lucie Jeřábková (FO, oblast 

zájmu Cestovní ruch):  

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výběrové komise stala Lucie Lebedová (FO, oblast 

zájmu: Kultura a spolky):  

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se:0  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výběrové komise stal Miroslav Lalouček (FO, oblast 

zájmu: Potenciál krajiny): 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  
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Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výběrové komise stal Pavel Procházka (FO, oblast 

zájmu: Rozvoj obcí): 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výběrové komise stal Tomáš Vondráček (FO, oblast 

zájmu: Rozvoj obcí): 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Výběrová komise MAS Blaník byla zvolena na následující rok ve složení: 

 Zvolen 
Počet 

hlasů 

Typ osoby Oblast zájmu 

1. Barbora Brožková 31 
fyzická 

osoba 

Kulturní, spolková a zájmová 

činnost 

2. Barbora Pavlisová 31 
fyzická 

osoba 

Výchova a vzdělávání 

3. 
Blaník – svazek obcí (zastoupen 

Eliškou Švejdovou) 
31 

právnická 

osoba 

Rozvoj obcí 

4. Jan Horálek 31 fyzická 

osoba 

Kulturní, spolková a zájmová 

činnost 

5. Jan Vopálka 31 fyzická 

osoba 

Výchova a vzdělávání 

6. Petr Kolář 31 fyzická 

osoba 

Sociální služby  

7. Lucie Jeřábková 31 fyzická 

osoba 

Cestovní ruch  

8. Lucie Lebedová 31 Fyzická 

osoba 

Kulturní, spolková a zájmová 

činnost 

 9. Miroslav Lalouček 31 fyzická 

osoba 

Potenciál krajiny 

10. Pavel Procházka   31 fyzická 

osoba 

Rozvoj obcí 

mailto:kancelar@masblanik.cz
http://www.masblanik.cz/


 

 

 

MAS Blaník, z.s., Palackého nám. 65, 258 01 Vlašim, kancelar@masblanik.cz, www.masblanik.cz                                         10 

11.  Tomáš Vondráček  31 fyzická 

osoba 

Rozvoj obcí 

 

 

Volba členů Monitorovacího a kontrolního výboru MAS Blaník 

Předseda volební komise shrnul pravidla týkající se kandidátů a volby do Monitorovacího a 

kontrolního výboru (dále jen MKV). Dle stanov má mít MKV výbor minimálně 3 členy.  

Do Kontrolního a monitorovacího výboru kandidují: 

Soukromý sektor: Radmila Matušková, Petr Jíša. 

Veřejný sektor: Obec Pravonín (zastoupena Janou Lapáčkovou). 

Vzhledem k počtu kandidátů nechal J. Procházka hlasovat, aby MKV měl 3 členy. 

Hlasování: Členská schůze schvaluje, že Monitorovací a kontrolní výbor MAS Blaník, z.s. je 

3členný: 

 Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Volba jednotlivých členů Monitorovacího a kontrolního výboru: 

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Monitorovacího a kontrolního výboru stala Obec 

Pravonín (PO zastoupena Janou Lapáčkovou, oblast zájmu: Rozvoj obcí): 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Monitorovacího a kontrolního výboru stala 

Radmila Matušková (FO, oblast zájmu: Potenciál krajiny): 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Monitorovacího a kontrolního výboru stal Petr Jíša 

(FO, oblast zájmu: Výchova a vzdělávání): 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Monitorovací a kontrolní výbor MAS Blaník byl zvolen na následující rok ve složení: 

 Zvolen Počet Typ osoby Oblast zájmu 
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hlasů 

1. 
Obec Pravonín (zastoupena Janou 

Lapáčkovou, starostkou) 
31 

právnická 

osoba 

Rozvoj obcí 

2. Radmila Matušková 31 fyzická osoba Potenciál krajiny 

3. Petr Jíša 31 fyzická osoba Výchova a vzdělávání 

 

Volba členů Výboru MAS Blaník 

Přítomní byli seznámeni 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. 

Do Výboru kandidují: 

Soukromý sektor: JUDr. Anna van der Weerden, Diakonie ČCE – Středisko Střední Čechy, Jan 

Vošický, Charita Vlašim, Jana Vlasáková, Montessori Vlašim, TJ Sokol Čechtice, TJ Sokol 

Louňovice pod Blaníkem. 

Veřejný sektor: Město Vlašim, Město Trhový Štěpánov, Městys Louňovice pod Blaníkem, 

Mikroregion Český smaragd, Spolkový dům Vlašim. 

Předsedající vyzval přítomné, zda mají návrh na jiného nového kandidáta do Výboru MAS. 

Žádný jiný kandidát navržen nebyl.  

Jitka Fialová informovala přítomné o vyhlášené 3. výzvě PRV, kdy z hodnocení budou 

vyřazeni členové výboru ve střetu zájmu. S ohledem na velké množství konzultovaných 

projektů z celého území MAS navrhla, aby se počet členů výboru navýšil z 11 na 13 členů. 

Hlasování: Členská schůze schvaluje, že Výbor MAS Blaník, z.s. má 13 členů: 

 Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Volba jednotlivých členů Výboru: 

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výboru stala Anna van der Weerden (FO, oblast 

zájmu Cestovní ruch): 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výboru stala Diakonie ČCE – Středisko Střední 

Čechy (PO, zastoupena delegovaným zástupcem Danou Lučanovou, oblast zájmu Sociální 

služby): 

mailto:kancelar@masblanik.cz
http://www.masblanik.cz/


 

 

 

MAS Blaník, z.s., Palackého nám. 65, 258 01 Vlašim, kancelar@masblanik.cz, www.masblanik.cz                                         12 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výboru stal Jan Vošický (FO, oblast zájmu: 

Potenciál krajiny): 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výboru stala Charita Vlašim (PO, zastoupena 

Danielou Laloučkovou, oblast zájmu: Sociální služby): 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výboru stala Jana Vlasáková (oblast zájmu: Kultura 

a spolky) 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výboru stalo Město Trhový Štěpánov (PO, 

zastoupená Josefem Kornem, oblast zájmu: Rozvoj obcí): 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výboru stalo Město Vlašim (PO, zastoupená Karlem 

Kroupou, oblast zájmu: Rozvoj obcí): 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výboru stal Městys Louňovice pod Blaníkem (PO, 

zastoupená Václavem Fejtkem, oblast zájmu: Rozvoj obcí): 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výboru stal Mikroregion Český Smaragd (PO, 

zastoupená Janem Balšánkem, oblast zájmu: Rozvoj obcí): 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výboru stalo Montessori Vlašim (PO, zastoupená 

Tomášem Pavlisem, oblast zájmu: Výchova a vzdělávání): 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

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

Jitkou Fialovou, oblast zájmu: Kultura a spolky): 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  
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Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výboru stal TJ Sokol Čechtice (PO, zastoupený 

Františkem Nebřenským, oblast zájmu: Kultura a spolky): 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Hlasování: Kdo souhlasí, aby se členem Výboru stal TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem (PO, 

zastoupený Václavem Borkovcem, oblast zájmu: Kultura a spolky): 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

 

Výbor MAS Blaník, z.s. byl zvolen na následující dva roky ve složení: 

 Zvolen 
Počet 

hlasů 

Typ osoby Oblast zájmu 

1. JUDr. Anna Van der Weerden 31 
fyzická 

osoba 

Cestovní ruch  

1. 

Diakonie ČCE – středisko Střední 

Čechy (zastoupena Danou 

Lučanovou, delegovaným 

zástupcem) 

31 

 

právnická 

osoba 

Sociální služby 

3. Jan Vošický  31 
fyzická 

osoba 

Potenciál krajiny  

4. 

Charita Vlašim (zastoupena Danielou 

Laloučkovou, statutárním 

zástupcem) 

31 

právnická 

osoba 

Sociální služby 

5. Jana Vlasáková 31 
fyzická 

osoba 

Kulturní, spolková a zájmová 

činnost 

6. 
Město Trhový Štěpánov (zastoupeno 

Josefem Kornem, starostou) 
31 

právnická 

osoba 

Rozvoj obcí 

7. 
Město Vlašim (zastoupeno Karlem 

Kroupou, místostarostou) 
31 

právnická 

osoba 

Rozvoj obcí 

8. 

Městys Louňovice pod Blaníkem 

(zastoupen Václavem Fejtkem, 

starostou) 

31 

právnická 

osoba 

Rozvoj obcí 
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9. 

Mikroregion Český smaragd 

(zastoupen Janem Balšánkem, 

delegovaným zástupcem) 

31 

právnická 

osoba 

Rozvoj obcí 

10. 

Montessori Vlašim (zastoupena 

Tomášem Pavlisem, statutárním 

zástupcem) 

31 

právnická 

osoba 

Výchova a vzdělávaní 

 

11. 

Spolkový dům Vlašim (zastoupen, 

Jitkou Fialovou, delegovaným 

zástupcem) 

31 

právnická 

osoba 

Kulturní, spolková a zájmová 

činnost 

12. 

TJ Sokol Čechtice (zastoupen 

Františkem Nebřenským, 

delegovaným zástupcem) 

31 

právnická 

osoba 

Kulturní, spolková a zájmová 

činnost 

13. 

TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem 

(zastoupen Václavem Borkovcem, 

delegovaným zástupcem) 

31 

právnická 

osoba 

Kulturní, spolková a zájmová 

činnost 

 

 

Volby proběhly v pořádku. Slova se ujala J. Fialová, která vyzvala členy Výboru, aby se po 

skončení Členské schůze sešli a zvolili si předsedu a místopředsedy. 

 

6) Návrh změny stanov a jednacích řádů MAS (neslučitelnost zastupování 

veřejného a soukromého sektoru, hlasování per rollam) 

J. Fialová opětovně informovala o novém nařízení Ministerstva pro místní rozvoj o 

neslučitelnosti zastupování veřejného a soukromého sektoru a jeho zařazení do Stanov MAS 

Blaník. Do Stanov a Jednacích řádů byl dále zařazen způsob hlasování per rollam, aby se 

předešlo nemožnosti schvalování důležitých dokumentů v případě naléhavé potřeby. Dále 

došlo k dílčím úpravám, převážně pravopisným a právním názvům orgánů MAS. 

Hlasování: Členská schůze schvaluje změnu Stanov MAS Blaník dle zaslaného podkladu:    

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Hlasování: Členská schůze schvaluje změnu Jednacího řádu MAS Blaník dle zaslaného 

podkladu:    
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Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Hlasování: Členská schůze schvaluje změnu Jednacího řádu Výběrové komise MAS Blaník 

dle zaslaného podkladu:    

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

 

7) Výroční zpráva 2019  

Předsedkyně informovala o zaslání výroční zprávy v podkladech a vyzvala přítomné, jestli 

mají k zaslanému dokumentu připomínku. J. Fialová informovala o novém požadavku 

auditorky doplnit do Výroční zprávy 2019 Vyjádření k principu nepřetržitého trvání 

společnosti ve vztahu k COVID-19, které v podkladech obsaženo nebylo. J. Fialová přečetla 

text, který je doplněn do Výroční zprávy 2019 v kapitole Hospodaření MAS Blaník: 

„Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V 

prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé ekonomické 

škody. I když v době zveřejnění této účetní závěrky nezaznamenalo vedení MAS Blaník 

významný negativní dopad na činnost Spolku, situace se neustále mění, a proto nelze 

předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost Spolku. Vedení MAS Blaník bude 

pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke 

zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na Spolek, jeho zaměstnance a závazky. 

Vedení Spolku zvážilo potenciální dopady COVID-19 na svou činnost a dospělo k závěru, že 

nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání Spolku.  Vzhledem k tomu byla 

účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že Spolek bude nadále schopen 

pokračovat ve své činnosti.“ 

Hlasování: Členská schůze schvaluje Výroční zprávu MAS Blaník za rok 2019 včetně 

doplněného Vyjádření k principu nepřetržitého trvání společnosti:   

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

8) Přidružené členství v Krajské síti NS MAS 

Předsedkyně informovala o možnosti přidruženého členství ke krajské síti NS MAS. Stanovy a 

podmínky přidruženého členství šly členům MAS podkladem a J. Fialová je shrnula. Členský 

příspěvek přidruženého členství činí 1 500 Kč na rok. J. Fialová a T. Kramár doporučují vstup 

do Krajské sítě NS MAS, aby se MAS Blaník mohla podílet na aktivitách krajské sítě a získávat 

podstatné informace pro budoucí činnost, které by mohly být přínosem pro naše území. 
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Hlasování: Členská schůze souhlasí, aby se MAS Blaník stala přidruženým členem Krajské 

sítě NS MAS. 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

9) Standardizace MAS (příprava na nové programové období 2021-27) 

Předsedkyně informovala o přijetí stanoviska MMR, které definuje, jakým procesem musí 

MAS projít, aby mohla realizovat svou činnost i v novém dotačním období 2021–2027. J. 

Fialová informovala o rozeslání dopisů obcím, ve kterých vyzývá k souhlasu s realizací 

strategie MAS Blaník na jejich území. J. Fialová informovala, že standardizace se provádí 

pomocí žádosti v MS 2014+. J. Fialová vyzvala přítomné k připomínkám. Přítomní nemají 

žádné připomínky a předsedkyně nechává hlasovat, aby kancelář mohla na tomto procesu 

nadále pracovat a vytvořit žádost v MS 2014+ a projít celým procesem standardizace MAS. 

Hlasování: Členská schůze souhlasí s podáním žádosti na standardizaci MAS Blaník.   

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0  

10) Informace k 3. výzvě PRV 

Předsedkyně informovala o 3. výzvě PRV, která byla vypsána 8. 6. 2020. Kancelář MAS 8. 6. 

2020 rozeslala tiskovou zprávu o vyhlášené výzvě a požádala přítomné o šíření plakátu, který 

byl přílohou zprávy. Mezi lednovou ČS a touto schůzí došlo k malému navýšení alokací, a to 

z důvodu vrácení peněz od některých žadatelů. Peníze byli navráceny z důvodu krácení 

některých projektů (např. sankce, vysoutěžení levnější poptávky, než byl předpokládaný 

odhad či nerealizování projektu). 

Členská schůze bere na vědomí vyhlášení 3. výzvy PRV 

11) Přehled čerpání rozpočtu MAS na rok 2020 

Předsedkyně informovala o přehledu čerpání na rok 2020. Položka IT služeb je převážně 

vyčerpána z důvodu nákupu nového úložiště a servisu. Nadále už by mělo docházet ke 

standardním nákladům. Pokud by došlo během roku k přečerpání položky, bude při jednání 

výboru řešena rozpočtovým opatřením a případným přesunem finančních prostředků 

z jiných nevyčerpaných položek. J. Fialová informovala o budoucím nákupu multifunkční 

tiskárny a přidáním nákupu nového telefonu pro vedoucího kanceláře do této položky, kdy 

ovšem nedojde k jejímu finančnímu navýšení. 

Členská schůze bere na vědomí čerpání rozpočtu na rok 2020. 
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