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Zápis Členské schůze – MAS Blaník, z. s. 

14. 1. 2021, 17:00 – online v aplikaci Google Meet 

Přítomni:  

Soukromý sektor: 

Organizace Jméno Příjmení Pozn. Zájmová oblast 

TJ Sokol Čechtice, spolek František  Nebřenský 
  

Kulturní, spolková a zájmová 
činnost  

Miroslav Lalouček   Potenciál krajiny   
Petr Jíša   Výchova a vzdělávání   
Jana  Vlasáková 

  
Kulturní, spolková a zájmová 
činnost 

Vlašimská astronomická 
společnost 

Pavla Kovalská 
  

Kulturní, spolková a zájmová 
činnost 

Charita Vlašim Daniela  Laloučková   Sociální služby  

Diakonie ČCE – středisko Střední 
Čechy 

Dana  Lučanová 
  Sociální služby  

Sbor dobrovolných hasičů Trhový 
Štěpánov 

Štěpánka Bézová   Kulturní, spolková a zájmová 
činnost 

TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem Václav Borkovec Zastoupen na zákl. plné 
moci V. Fejtkem 

Kulturní, spolková a zájmová 
činnost  

Vlastislav  Chatrný 
  

Kulturní, spolková a zájmová 
činnost 

ZO ČSOP Vlašim Kateřina Červenková   Cestovní ruch  
Pavel  Procházka 

 
Rozvoj obcí  

 
Iva Kmošková Zastoupena na zákl. plné 

moci J. Fialovou 
Kulturní, spolková a zájmová 
činnost  

Radmila Matušková Zastoupena na zákl. plné 
moci V. Fejtkem 

Potenciál krajiny  

Sbor dobrovolných hasičů Střítež Martin Novák Zastoupen na zákl. plné 
moci J. Fialovou 

Kulturní, spolková a zájmová 
činnost 

Montessori Vlašim, z. s. Tomáš Pavlis Zastoupen na zákl. plné 
moci J. Fialovou Výchova a vzdělávání 

 Lucie Jeřábková  Cestovní ruch 

 Lenka Vopálka 
Melicharová  Potenciál krajiny 

Rytmus Střední Čechy, o.p.s. Pavla Fleischhansová  Sociální služby 

TJ Sokol Domašín Jan  Bursík 
 

Kulturní, spolková a zájmová 
činnost 

Statek Domašín, a.s. Jan Bursík  Potenciál krajiny 

 

Veřejný sektor: 

Organizace Jméno Příjmení Pozn. Zájmová oblast 

Kulturní dům Blaník Vlašim, 
příspěvková organizace 

Jitka Fialová 
  

Kulturní, spolková a zájmová 
činnost 

Spolkový dům Vlašim, příspěvková 
organizace 

Jitka  Fialová 
  

Kulturní, spolková a zájmová 
činnost 

Město Trhový Štěpánov Josef Korn Zastoupen na zákl. plné 
moci Š. Bézovou Rozvoj obcí 

Městys Louňovice pod Blaníkem Václav  Fejtek   Rozvoj obcí 
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Mikroregion Český smaragd Jan  Balšánek   Rozvoj obcí 

Blaník – svazek obcí Eliška Švejdová   Rozvoj obcí 

Obec Vracovice Lenka Šimánková   Rozvoj obcí  

Obec Pravonín Jana Lapáčková   Rozvoj obcí  

Město Vlašim Karel Kroupa   Rozvoj obcí  

Mikroregion Želivka, svazek obcí Jaroslav Švejda   Rozvoj obcí  

Základní škola Čechtice Dana Vesecká   Výchova a vzdělávání 

Městys Načeradec Petra Bartoníčková Zastoupena na zákl. plné 
moci E. Švejdovou Rozvoj obcí  

Obec Kondrac Jiří Procházka   Rozvoj obcí  

Obec Kamberk Alena Jenšíková Zastoupena na zákl. plné 
moci J. Fialovou Rozvoj obcí 

 

Realizační tým MAS Blaník: Tomáš Kramár, Anna Dufková, Hana Bohatová 

Prohlášení o usnášeníschopnosti 

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 30 členů (z 46 členů), kdy veřejný sektor nepředstavuje více 

než 49 %. Aktuálně je ze soukromého sektoru přítomno 16 členů a 14 členů z veřejného sektoru.  

Poměr sektorů v procentech: 53,3 % soukromý sektor; 46,7 % veřejný sektor. Žádná ze zájmových 

skupin není zastoupena více než 50 % přítomných členů. 

1) Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů 

Uvítání – Mgr. Jitka Fialová (předsedající) 

Předsedající Mgr. Jitka Fialová přivítala přítomné členy a seznámila je s navrhovaným způsobem 

hlasování pro účel sčítání hlasů během online zasedání Členské schůze. 

Hlasování: Členové jsou pro, aby během online zasedání členské schůze probíhalo hlasování tím 

způsobem, že pokud člen nevyjádří písemně v chatu, že je proti nebo se zdržuje, započítává se jeho 

hlas jako hlas pro. 

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Volba zapisovatele a ověřovatelů 

Jako zapisovatelka byla navržena Hana Bohatová. 

Hlasování o zapisovatelce Haně Bohatové:  

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Navržení ověřovatelé: 

Ověřovatel č. 1: Jiří Procházka. 

Hlasování o ověřovateli č. 1 Jiřím Procházkovi:  
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Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Ověřovatel č. 2: Petr Jíša. 

Hlasování o ověřovateli č. 2 Petru Jíšovi:  

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0 

2) Představení a schválení programu schůze 

✓ Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 

✓ Představení a přijetí nových členů MAS 

✓ Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech 

✓ Informace k aktuálnímu čerpání rozpočtu 4.2 

✓ Návrh rozpočtu na rok 2021, rozpočtový výhled do roku 2023 

✓ Informace o úhradě členských příspěvků a dotací obcí z území MAS 

✓ Tvorba Strategie MAS 2021-27 – informace k postupu zpracování 

✓ Příprava nové výzvy IROP (11.): Výběr opatření/podopatření a schválení kritérií k vyčerpání 

zbytkové alokace 

✓ Příprava 4. výzvy v rámci Programu rozvoje venkova: schválení přesunu nevyčerpaných 

alokací mezi Fichemi 

✓ Schválení fichí s preferenčními kritérii pro Výzvu č. 4 

✓ Schválení změny Interních postupů Programu rozvoje venkova 

✓ Změna Stanov MAS Blaník 

✓ Další, diskuze 

Předsedající navrhla přesun bodu přijetí nových členů oproti zaslanému programu na začátek schůze 

tak, aby nově přijatí členové mohli hlasovat o dalších bodech programu. 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: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0 

3) Představení a přijetí nových členů MAS 

Předsedající sdělila, že o členství projevilo zájem pět zájemců. A vyzvala kandidátku na členství Ing. 

Lenku Vopálka Melicharovou, aby se představila. Ing. Lenka Vopálka Melicharová kandiduje na 

členství v MAS jako zástupce soukromého sektoru za zájmovou oblast Potenciál krajiny. 
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Hlasování: Členská schůze souhlasí s přijetím nového člena MAS: Ing. Lenka Vopálka Melicharová. 

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Členská schůze je dále usnášeníschopná v počtu 31 členů z celkového počtu 47, z toho 17 za 

soukromý sektor, 14 za veřejný sektor. 

Předsedající vyzvala kandidátku na členství Lucii Jeřábkovou, aby se představila. Lucie Jeřábková 

kandiduje na členství v MAS jako zástupce soukromého sektoru za zájmovou oblast Cestovní ruch. 

Hlasování: Členská schůze souhlasí s přijetím nového člena MAS: Lucie Jeřábková 

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Členská schůze je dále usnášeníschopná v počtu 32 členů z celkového počtu 48, z toho 18 za 

soukromý sektor, 14 za veřejný sektor. 

Předsedající vyzvala Mgr. Pavlu Fleischhansovou, zastupující organizaci Rytmus Střední Čechy, o.p.s., 

aby představila svou organizaci. Organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s. kandiduje na členství v MAS 

jako zástupce soukromého sektoru za zájmovou oblast Sociální služby.   

Hlasování: Členská schůze souhlasí s přijetím nového člena MAS: Rytmus Střední Čechy, o.p.s.  

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Členská schůze je dále usnášeníschopná v počtu 33 členů z celkového počtu 49, z toho 19 za 

soukromý sektor, 14 za veřejný sektor. 

Další nově přihlášené členy, TJ Sokol Domašín a Statek Domašín, a.s., zastupuje Ing. Jan Bursík. Jitka 

Fialová vyzvala Ing. Bursíka, aby obě organizace představil. TJ Sokol Domašín kandiduje na členství 

v MAS jako zástupce soukromého sektoru za zájmovou oblast Kulturní, spolková a zájmová činnost. 

Statek Domašín, a.s. kandiduje na členství jako zástupce soukromého sektoru za zájmovou oblast 

Potenciál krajiny. 

Hlasování: Členská schůze souhlasí s přijetím nového člena MAS: TJ Sokol Domašín, zastoupená 

Janem Bursíkem jako delegovaným zástupcem. 

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Členská schůze je dále usnášeníschopná v počtu 34 členů z celkového počtu 50, z toho 20 za 

soukromý sektor, 14 za veřejný sektor. 

Hlasování: Členská schůze souhlasí s přijetím nového člena MAS: Statek Domašín, a.s., zastoupená 

Janem Bursíkem jako statutárním zástupcem. 

Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Členská schůze je dále usnášeníschopná v počtu 35 členů z celkového počtu 51, z toho 21 za 

soukromý sektor, 14 za veřejný sektor. 
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4) 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, která se konala 9.6.2020.  

V oblasti PRV došlo k zaregistrování projektů z výzvy č. 3. K 8. 1. 2021 bylo u zaregistrovaných 

projektů dokončeno dokládání příloh k výběrovým řízením na dodavatele u zakázek malého rozsahu. 

Současně jsou administrovány projekty z předchozích výzev, kde jsou průběžně předkládány žádosti o 

platbu. Na základě proběhnuvší animace území Hana Bohatová připravila podklady pro vypsání 4. 

výzvy PRV, která je plánována na únor/březen 2021. 

Kancelář dále připravila na základě animace území podklady pro vyhlášení nové výzvy v IROP v oblasti 

bezpečnosti dopravy. Zároveň byla v této oblasti připravena příslušná změna strategie. 

V kanceláři MAS skončil pracovní poměr s Lucií Lebedovou v pozici Experta ESF k 31.12.2020 

uplynutím smlouvy, jelikož v tomto operačním programu bylo již ukončeno programové období 2014-

2020 a nepředpokládá se vypisování dalších výzev. Agendu ESF, zejména v souvislosti s probíhajícími 

projekty, převzal Tomáš Kramár.  

Aktuální stav kanceláře: Tomáš Kramár, Hana Bohatová, Anna Dufková, Monika Hlaváčková. 

Kancelář MAS vydala v prosinci další číslo newsletteru. Za rok 2020 se jednalo o třetí číslo. 

 

K jednání se připojil J. Vošický. Členská schůze je dále usnášeníschopná v počtu 36 členů, z toho 22 

za soukromý sektor, 14 za veřejný sektor. 

 

Předsedající J. Fialová informovala členy, že v roce 2020 MAS Blaník podepsal s ČSOP Vlašim 

Partnerskou smlouvu o spolupráci při udělování regionální značky Kraj blanických rytířů a Dohodu o 

spolupráci při udělování ocenění Blanický rytíř. MAS Blaník dále uzavřel Memorandum o spolupráci 

s destinační agenturou Kraj blanických rytířů, z.s., o spolupráci v oblasti rozvoje cestovního ruchu. 

Všechny tři dohody byly schváleny Výborem MAS Blaník. MAS Blaník tímto posílila svou roli jako 

aktivního subjektu podílejícího se na dění v regionu. 

 

Členská schůze bere na vědomí informace o chodu kanceláře MAS Blaník. 
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5) Informace k aktuálnímu čerpání rozpočtu 4.2 za rok 2020 

U mzdových výdajů došlo k přečerpání položky Experta PRV, naopak nebyla čerpána položka Experta 

IROP, jako celek je tedy rozpočet na mzdové výdaje vyrovnaný. V tuto chvíli zůstávají nevyčerpané 

výdaje na odměny pro experty a odborníky zapojené do tvorby nové strategie CLLD. 

Nedošlo také k většímu čerpání položek na odměny členů orgánů MAS.  Odměna předsedy je 

fakturována za organizaci v kategorii „odměna orgánů za právnické osoby“. 

Přečerpání položky IT služeb bylo způsobeno mimo jiné zahrnutím výdajů za rok 2019 do roku 2020. 

Výdaje související s rokem 2020 budou zahrnuty do rozpočtu 2020, aby nezkreslily rozpočet roku 

2021.  

Za rok 2020 se v příjmech rozpočtu projevily mimořádné příjmy z neinvestičních dotací od obcí a 

z mimořádných členských příspěvků. 

Předsedající J. Fialová vyzvala přítomné členy k přednesení případných dotazů či připomínek ke stavu 

rozpočtu za rok 2020. Nikdo ze členů žádné připomínky ani dotazy nevznesl. 

 

Členská schůze bere na vědomí stav čerpání rozpočtu za rok 2020. 

6) Návrh rozpočtu na rok 2021, rozpočtový výhled do roku 2023 

Jitka Fialová představila členům MAS dokumenty návrhu rozpočtu na rok 2021 a rozpočtový výhled 

do roku 2023. Příslušné dokumenty obdrželi členové MAS v podkladech. 

Největší výdaj v rozpočtu představují mzdové výdaje. Mzdové výdaje na rok 2021 budou následující: 

- vedoucí zaměstnanec SCLLD - předpokládá se na celých 12 měsíců.  

- Expert IROP – předpokládá se čerpání po dobu 6 měsíců vzhledem k tomu, že v tuto chvíli 

Anna Dufková pracuje na základě Dohody o provedení práce. Po vyčerpání limitu 300 hodin 

následně přejde na pracovní smlouvu. 

- Expert PRV – předpokládá se čerpání po dobu celých 12 měsíců vzhledem ke kontinuitě výzev 

ze stávajícího do přechodného období. 

- Expert ESF – alokace ESF je vyčerpána, výdaje na rok 2021 budou nulové. 

- Animační pracovník škol není v mzdových nákladech, ale je čerpán v odměně předsedkyně 

MAS formou fakturace ze strany Spolkového domu Vlašim. 

- Administrativní podpora kanceláře – byla rozvázána spolupráce s Nikolou Vostřákovou, nově 

bude tyto činnosti pro kancelář vykonávat Monika Hlaváčková. 

- DPP – jedná se o experty zapojené do tvorby nové strategie CLLD. 

- Odměny členů orgánů MAS 
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- Odměna předsedy – je fakturována za organizaci v kategorii „odměna orgánů za právnické 

osoby“. 

- Odměna místopředsedů – vyhrazené výdaje pro případ nutnosti zastoupení předsedkyně. 

Další výdaje zahrnují výdaje na služby a nákupy materiálu. 

 

J. Fialová vyzvala přítomné členy, aby přednesli své případné dotazy či připomínky k navrženému 

rozpočtu MAS na rok 2021. 

 

Hlasování: Členská schůze souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu MAS na rok 2021. 

Pro: 36, Proti: 0, Zdržel se: 0 

V roce 2021 budou mezi výdaji také poměrné části mimořádného členského příspěvku Mikroregionu 

Český Smaragd a Svazku obcí Blaník. Tyto subjekty požádaly o rozdělení mimořádného příspěvku na 

tři poměrné části splácené vždy na příslušný rok. 

Hlasování: Členská schůze souhlasí s pokynem předsedy pro úhradu mimořádného členského 

příspěvku pro rok 2021. 

Pro: 36, Proti: 0, Zdržel se: 0 

J. Fialová dále představila rozpočtový výhled do konce roku 2023, ve které je rámcově představen 

výhled na další roky realizace projektu na provoz kanceláře. Po celou dobu je počítáno s vedoucím 

zaměstnancem pro realizaci a expertem na PRV vzhledem ke schválenému přechodnému období 

v PRV, během něhož budou kontinuálně pokračovat dotační výzvy MAS v tomto operačním 

programu. Další příp. zaměstnanci budou zaměstnáni na kratší úvazky či DPP dle aktuální potřeby, 

v tuto chvíli se dále počítá s kratším úvazkem pro experta IROP. 

Vzhledem k aktuálnímu stavu čerpání dotace na provoz MAS je provoz kanceláře na nadcházející roky 

kvalitně zajištěn. 

V rámci monitorovacích zpráv k projektu na provoz kanceláře je pravidelně sestavován také finanční 

plán. Aktuálně předkládaný výhled byl připraven také s ohledem na narovnání finančního plánu tak, 

aby odrážel skutečně plánované čerpání prostředků na provoz kanceláře. 

Hlasování: Členská schůze souhlasí s výhledem rozpočtu kanceláře MAS Blaník do r. 2023. 

Pro: 36, Proti: 0, Zdržel se: 0 

7) Informace o úhradě členských příspěvků a dotací obcí 

Jitka Fialová informovala přítomné členy o tom, že v tuto chvíli nebyl členský příspěvek za rok 2020 

uhrazen pouze Stanislavem Kuželem, který neplánuje pokračovat v členství v MAS.  
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Zároveň došlo k ukončení členství v MAS ze strany bývalé předsedkyně a spoluzakladatelky MAS 

Blaník R. Vondrákové. 

J. Fialová předala slovo T. Kramárovi, aby informoval členy o mimořádných členských příspěvcích a  

neinvestičních dotacích od obcí. 

Nečlenské obce v území MAS byly ze strany MAS vyzvány k uhrazení dobrovolné neinvestiční dotace 

na provoz kanceláře MAS na roky 2020-23 již koncem roku 2019. Z 22 obcí, jichž se tento finanční 

příspěvek týká, k 14.1.2021 tyto příspěvky neuhradilo 7 obcí. Kancelář MAS požádala tyto obce o 

vyjádření, zda plánují příspěvek uhradit. 

J. Fialová vyzvala přítomné členy k přednesení případných dotazů či připomínek. Nikdo z členů se 

nepřihlásil o slovo. 

Členská schůze bere na vědomí informace o stavu uhrazení členských příspěvků a neinvestičních 

dotací od obcí z území MAS. 

8) Tvorba Strategie MAS 2021-27 – informace k postupu zpracování 

Strategie se připravuje v 6 tematických oblastech, v nichž tvorba strategie vzhledem k jejich různému 

charakteru postupuje různým tempem. Ve většině oblastí postup zpracování strategie zbrzdila 

pandemie koronaviru, která představuje překážku zejména pro setkání pracovních skupin. Jedinou 

téměř úplně zpracovanou oblastí strategie je oblast sociálních služeb, jejíž příprava započala už na 

jaře 2020. O podrobnostech členy dále informuje T. Kramár. 

 

Aktuálně nebyla ze strany MMR vyhlášena výzva na předkládání koncepční části strategií CLLD na 

období 2021-2027. Kancelář MAS předpokládá, že nové strategie bude možno předkládat 

přinejmenším do června 2021. Do tohoto termínu by měly být všechny oblasti zpracovány. 

Za každou oblast je určen jeden odpovědný pracovník kanceláře a jeden odborný garant. Rozdělení 

kompetencí při tvorbě nové strategie v jednotlivých oblastech je následující: 

 

1. Cestovní ruch: realizuje Tomáš Kramár za kancelář MAS, odborným garantem je Jana 

Špačková. Analytická část pro tuto oblast je v tuto chvíli z velké části zpracována, jakmile to 

bude možné, předpokládá kancelář uskutečnění pracovních skupin. Ty mohou vzhledem 

k menšímu množství aktérů v území probíhat z větší části online. 

 

2. Kulturní, spolková a zájmová činnost: realizuje Tomáš Kramár za kancelář MAS, odborným 

garantem je Jitka Fialová. Vzhledem k velkému množství aktérů v této oblasti bude třeba 

zvážit v návaznosti na opatření ohledně pandemie koronaviru rozdělení na menší pracovní 

skupiny. Počítá se s uskutečněním dotazníkového šetření v regionu. 

 

3. Potenciál krajiny: realizuje Hana Bohatová za kancelář MAS, odborným garantem je Lenka 

Vopálka Melicharová. Pracovní skupiny budou pravděpodobně rozděleny na oblast 

zemědělství a lesnictví, pro oblast životního prostředí se předpokládá spolupráce s ČSOP. 
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MAS také pro tuto oblast navázala spolupráci s dalšími relevantními odborníky pro 

zpracování socioekonomických analýz. 

 

4. Rozvoj obcí: realizuje Anna Dufková za kancelář MAS, odborným garantem je František 

Nebřenský. Proběhlo telefonické dotazníkové šetření s velkou většinou obcí na území, 

aktuálně je zpracovávána podoblast odpadového hospodářství. 

 

5. Výchova a vzdělávání: realizuje Jitka Fialová za kancelář MAS, odborným garantem je Petr 

Jíša. Pro strategickou část se připravuje dotazníkové šetření mezi aktéry z území. 

 

6. Sociální služby: realizovala Lucie Lebedová za kancelář MAS, odborným garantem je Pavla 

Kovalská. Tato oblast je již téměř dokončena. 

 

T. Kramár vyzval přítomné členy k přednesení případných dotazů či připomínek k tomuto tématu. 

Nikdo z přítomných členů se nepřihlásil o slovo. 

 

J. Fialová zve členy k zapojení do sběru podnětů z území, ať už formou pracovních skupin, nebo 

dotazníkových šetření, aby výsledný strategický dokument MAS co nejvíce odrážel skutečné potřeby 

v území. 

 

Členská schůze bere na vědomí informace o stavu přípravy strategie MAS na období 2021-2027. 

9) Příprava nové výzvy IROP (11.): Návrh opatření/podopatření a kritérií k 

vyčerpání zbytkové alokace – podklady pro členskou schůzi 

Většina projektů schválených v programovém rámci IROP je aktuálně finančně ukončena, tedy 

finanční prostředky jsou proplaceny žadatelům. V realizaci jsou aktuálně 3 projekty, které budou 

pravděpodobně ukončeny v roce 2021. V tomto roce předpokládáme vyčerpání 97% celkové alokace 

programového rámce IROP.  

 

Z doposud finančně ukončených projektů má MAS k dispozici 587 277,10 Kč CZV, které plánuje využít 

pro vypsání poslední 11. výzvy IROP. 

 

Kancelář dále předpokládá využití finančních prostředků z projektu 5. výzvy MAS Blaník, z.s. na 

přístavbu MŠ K Vodárně. Žadateli byla ze strany řídícího orgánu udělena sankce a došlo ke krácení 

alokace o 279 634,35 Kč CZV. Tyto finanční prostředky aktuálně MAS nemá k dispozici, a to z důvodu 

průtahů celého administrativního procesu. Žadatel podal k sankci námitku v březnu 2020, ke které 

doposud nedostal finální stanovisko. Aktuálně je námitka postoupena k finálnímu rozhodnutí 

ministryni pro místní rozvoj, jehož termín se kanceláři nepodařilo zjistit ani na základě urgence 

řídícího orgánu. Místní akční skupina tedy v tuto chvílí nemůže s finančními prostředky s jistotou 

počítat.  
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Dále po závěrečné žádosti o platbu zbývají 4 201, 75 CZV v projektu 6. výzvy Louňovic pod Blaníkem. 

Projekt aktuálně není ukončen finančně a MAS bude moci využít tuto zbytkovou alokaci až 

v momentě, kdy se tak stane.  

Na základě výsledku procesů uvedených dvou finančně neukončených projektů MAS provede změnu 

finanční plánu SCLLD a přesune finanční prostředky do nejvhodnějšího opatření . S ohledem na výše 

uvedená fakta se předkládají maximální dostupné CZV na poslední výzvu IROP 871 113,20 Kč.  

 

Kancelář MAS provedla animaci území a konzultovala projektové záměry z oblasti školství, 

komunitního centra i bezpečnosti dopravy.  S ohledem na zájem a předpokládanou výši alokace byla 

jako nevhodnější oblast pro přesun zbytkových finančních prostředků programové rámce IROP 

stanovena oblast bezpečnosti dopravy. Aktuálně kancelář eviduje jako zájemce o podání žádosti na 

bezpečnost dopravy Městys Načeradec. Obec má projekt ve vysokém stupni připravenosti a má 

zájem realizovat v obou variantách výše zbytkové alokace.  

 

Na základě animace území i doporučení Výboru Anna Dufková navrhuje podporu oblasti bezpečnost 

dopravy. 

 

MAS Blaník má povinnost učinit žádost o změnu SCLLD týkající se narovnání finančního plánu do 

31.3.2020. Zejména s ohledem na rozhodnutí ministryně ohledně sankce projektu Města Vlašimi 

může dojít k následujícím situacím:  

 

1) V případě, že do stanoveného termínu nebude známa finální výše zbytkové alokace 

programového rámce IROP, provede kancelář změnu strategie a přesune částku bez zbytkové 

alokace projektů Města Vlašim a Louňovic pod Blaníkem.  

S vypsáním výzvy vyčká na konečné rozhodnutí, po kterém následně:   

a) V případě zrušení sankce vypíše výzvu na základě provedené změny, a to na spodní 

hranici uvedených CZV.  

b) V případě potvrzení sankce provede kancelář další žádost o změnu strategie a přesune 

finanční prostředky z krácení do vybraného opatření.  

2) V případě, že kanceláři bude do stanoveného termínu známa finální výše zbytkové alokace 

programového rámce IROP, provede změnu narovnáním finančního plánu a přesune zbylé 

finanční prostředky do preferovaného opatření.  

  

J. Fialová vyzvala přítomné k přednesení dotazů či připomínek k tomuto tématu. Nikdo ze členů se 

nepřihlásil o slovo. 

 

Hlasování: Členská schůze souhlasí, se změnou strategie CLLD v oblasti finančního plánu pro IROP 

v tom smyslu, že všechny zbývající finanční prostředky budou přesunuty do opatření II.1 Bezpečně 

do školy nebo na hřbitov. Členská schůze dává kanceláři MAS pověření dopracovat konečné znění 

žádosti o změnu v souladu s připomínkami ŘO. 

Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Hlasování: Členská schůze souhlasí, že pokud dojde k navýšení aktuální zbývající alokace MAS pro 

IROP v důsledku korekce výše dotace u aktuálně administrovaných projektů, budou i tyto 

prostředky přesunuty změnou finančního plánu do opatření II.1 Bezpečně do školy nebo na 

hřbitov. 

Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 0 

J. Fialová předala znovu slovo A. Dufkové, aby seznámila členy se stavem administrativní přípravy 11. 

výzvy IROP. 

Kritéria pro 11. výzvu IROP na bezpečnost dopravy zůstanou převážně shodná s těmi předchozí výzvy 

tohoto opatření. A. Dufková navrhuje přidání kritéria pro věcné hodnocení, které se týká finanční 

náročnosti projektu, aby bylo možno v maximální možné míře dočerpat zbývající finanční prostředky 

v tomto operačním programu. 

Členská schůze dále obdržela ke schválení jako podklad kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a 

přijatelnosti a s tím související kontrolní listy pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a 

kontrolní listy pro věcné hodnocení projektů. 

Eliška Fleischhansová za Rytmus o.p.s. opustila jednání. Členská schůze je dále usnášeníschopná 

v počtu 35 členů, z toho 21 členů za soukromý sektor, 14 členů za veřejný sektor. 

Jitka Fialová vyzvala přítomné členy k přednesení případných dotazů a připomínek k podkladům 

předloženým ke schválení pro vyhlášení 11. výzvy IROP. Nikdo z přítomných se nepřihlásil o slovo. 

Hlasování: Členská schůze schvaluje předložená kritéria pro věcné hodnocení žádostí v 11. výzvě 

IROP a pověřuje kancelář k jejich dopracování dle připomínek ze strany ŘO. 

Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Hlasování: Členská schůze schvaluje předložená kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a 

přijatelnosti a pověřuje kancelář k jejich dopracování dle připomínek ze strany ŘO. 

Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Hlasování: Členská schůze schvaluje kontrolní listy pro věcné hodnocení žádostí a pověřuje 

kancelář k jejich dopracování dle připomínek ze strany ŘO. 

Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Hlasování: Členská schůze schvaluje kontrolní listy pro kontrolu formálních náležitostí a 

přijatelnosti a pověřuje kancelář k jejich dopracování dle připomínek ze strany ŘO. 

Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 0 

10) Příprava 4. výzvy v rámci Programu rozvoje venkova: návrh přesunu 

nevyčerpaných alokací mezi Fichemi pro Členskou schůzi 
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Hana Bohatová seznámila Členskou schůzi MAS se stavem animace území před 4. výzvou PRV a 

představila Členské schůzi dva návrhy pro přerozdělení zbývající alokace v PRV mezi fichemi před 

výzvou č. 4.  

 

Největší objem volných finančních prostředků zůstal po uzavření administrace 3. výzvy nevyčerpán ve 

fichi č. 3: Na venkově se PODNIKÁ. Vzhledem k malému zájmu žadatelů z území o tuto oblast, mj. 

související s nouzovým stavem vyhlášeným kvůli epidemii koronaviru, doporučuje kancelář větší část 

těchto prostředků spolu se zbylými prostředky z fiche č. 2: Ať nám roste PRODUKCE, rozdělit mezi 

fiche č. 1 a 6, o které je vytrvale vysoký zájem ze strany žadatelů z území.  

První předložená varianta přerozdělení aktuálně dostupných prostředků pro Výzvu č. 4 počítá 

s vypsáním fichí č. 1, 3 a 6, druhá varianta ponechává pouze fiche č. 1 a 6, o které je v území největší 

zájem. Obě varianty byly předloženy k projednání Výboru MAS, který Členské schůzi doporučuje 

variantu B. 

 

V případě, že by došlo k ukončení realizace či snížení dotace u některých projektů administrovaných 

v rámci předchozích výzev 1–3, resp. k nedočerpání aktuálně zbývající alokace, může MAS vypsat 

v roce 2021 s využitím těchto prostředků ještě jednu výzvu. 

 

Jitka Fialová vyzvala členy MAS, aby k rozdělení zbývající alokace MAS pro PRV přednesli své případné 

dotazy a připomínky.  Nikdo z přítomných členů se nepřihlásil o slovo. 

 

Hlasování: Kdo je pro, aby zbývající nedočerpané prostředky MAS v PRV byly pro 4. Výzvu 

rozděleny mezi fiche č. 1 a 6 dle předloženého návrhu, varianta B: F1_ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov 

2 500 000 Kč a F6: Na venkově to ŽIJE 3 558 548,00 Kč? 

Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 1 

V souvislosti s rozhodnutím Členské schůze ponechat finanční prostředky pro Výzvu PRV č. 4 pouze 

ve fichích č. 1 a 6 předkládá Jitka Fialová k novému schválení aktuální znění fichí 1 a 6 s preferenčními 

kritérii pro věcné hodnocení projektů. Kancelář MAS doporučuje ponechat pro Výzvu č. 4 v platnosti 

stávající preferenční kritéria, a to včetně v minulosti diskutovaného kritéria na finanční náročnost 

projektu jak ve fichi č. 1, tak ve fichi č. 6. Aktuální nastavení tohoto kritéria v obou fichích 

upřednostňuje podpoření více projektů s nižší částkou dotace, což je v souladu se stavem animace 

území i se zbytkovou alokací před 4. Výzvou.  

Jednání opustila Daniela Laloučková. Výbor je dále usnášeníschopný v počtu 34 členů, z toho 20 

členů za soukromý sektor a 14 členů za veřejný sektor. 

Hlasování: Kdo je pro, aby pro 4. výzvu PRV zůstala v platnosti preferenční kritéria z aktuálně 

platných fichí č. 1 a 6? 

Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 2 
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11) Změna Interních postupů Programu rozvoje venkova – návrh pro 

Členskou schůzi 

 

Hana Bohatová představila Členské schůzi MAS ke schválení navrhované změny interních postupů 

pro PRV. Dokument navrhovaného nového znění s vyznačenými změnami a komentářem obdrželi 

členové MAS v podkladech. Dokument byl také projednán na posledním zasedání Výboru MAS 

7.1.2021.  Navržené změny vycházejí zejména z nově vydaných aktuálních verzí Pravidel 19.2.1. a 

Pravidel MAS, která byla schválena MZe 11.12.2020, a v souladu s těmito novými pravidly zavádějí 

nové mechanismy pro přesun alokace výzvy mezi fichemi a pro navyšování alokace výzvy v zájmu 

podpory hraničního projektu fiche a hraničního projektu výzvy. Pro všechny situace, v nichž je třeba 

při výběru projektů využít jiná kritéria, než je bodové hodnocení na základě preferenčních kritérií 

(bodová shoda u projektů v rámci jedné fiche, výběr hraničního projektu fiche a hraničního projektu 

výzvy) jsou navrhována stejná kritéria, kterými je nově počet vytvořených pracovních míst v rámci 

projektu, požadovaná výše dotace a velikost obce, v níž je projekt realizován, podle počtu obyvatel. 

Zároveň nově navrhované znění interních postupů upravuje v souladu s aktuálně platnými Pravidly 

19.2.1. a Pravidly MAS administrativní postup při předávání příloh k žádostem o dotaci vybraným 

k podpoře a doplňuje v souladu s platnou Příručkou pro zadávání zakázek v PRV postup pro dokládání 

příloh k velkému cenovému marketingu.  

 

Z jednání se odpojil Miroslav Lalouček a Lenka Vopálka Melicharová. Výbor je dále 

usnášeníschopný v počtu 32 členů, z toho 14 za veřejný sektor a 18 za soukromý sektor. 

 

Jitka Fialová vyzvala členy MAS, aby k novému znění Interních postupů PRV přednesli své případné 

dotazy či připomínky. Nikdo z přítomných členů se nepřihlásil o slovo. 

 

Hlasování: Členská schůze souhlasí s navrhovanou změnou Interních postupů PRV. 

Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0 

12) Změna Stanov MAS 

 

Jitka Fialová informovala členy MAS, že součástí proběhnuvší standardizace MAS byla mj. kontrola 

dokumentů MAS včetně stanov, ze které vyplynulo, že ve stanovách MAS Blaník chybí kompetence 

Výboru MAS ke schvalování evaluačního plánu. Navrhovaná změna Stanov dle dodaného podkladu 

tento bod doplňuje. 

Jitka Fialová vyzvala členy MAS, aby k navržené změně Stanov MAS přednesli své případné dotazy a 

připomínky. Nikdo z přítomných členů se nepřihlásil o slovo. 

 

Hlasování: Členská schůze souhlasí s navrhovanou změnou Stanov MAS. 

Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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13) Další, diskuze 

Jitka Fialová vyzvala přítomné k přednesení dalších případných podnětů k projednání. Nikdo 

z přítomných nevznesl žádný požadavek. Jitka Fialová poděkovala všem za účast a v 19:10 ukončila 

jednání. 

 

Zapsala: Hana Bohatová  

 

 

Ověřil 1: Jiří Procházka  

 

 

Ověřil 2: Petr Jíša  
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Přílohy: 

1. Aktuální stav čerpání rozpočtu roku 2020 k datu 5.1.2021 
2. Návrh rozpočtu na rok 2021 a rozpočtový výhled do roku 2023 
3. Podklady k připravované 11. Výzvě IROP: žádost o změnu – přesun alokace  
4. Podklady k připravované 11. Výzvě IROP: hodnotící kritéria 
5. Podklady k připravované 11. Výzvě IROP: kontrolní listy věcné hodnocení žádostí 
6. Podklady k připravované 11. Výzvě IROP: kontrolní listy pro kontrolu formálních náležitostí a 

přijatelnosti  
7. Podklady k připravované 4. Výzvě PRV: Návrh na rozdělení zbývající alokace v PRV  
8. Podklady k připravované 4. Výzvě PRV: Aktuálně platné fiche pro PRV včetně schválených 

preferenčních kritérií  
9. Podklady k připravované 4. Výzvě PRV: Návrh změny Interních postupů PRV 
10. Přihláška Ing. Lenky Vopálka Melicharové ke členství v MAS Blaník 
11. Přihláška Lucie Jeřábkové ke členství v MAS Blaník 
12. Přihláška organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s. ke členství v MAS Blaník 
13. Přihláška akciové společnosti Statek Domašín ke členství v MAS Blaník 
14. Přihláška organizace TJ Sokol Domašín ke členství v MAS Blaník 
15. Pokyn předsedkyně k mimořádným příspěvkům na rok 2021 
16. Návrh změny Stanov MAS 
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