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Zápis z jednání Výboru MAS Blaník, z. s. 
Datum 29.9.2021 
Místo: Palackého náměstí 65, Vlašim – Spolkový dům  
Čas: 13:00 – 15:00   
Účast Přítomen Nepřítomen Omluven 

1.   Anna Van der Werden 

2. Diakonie ČCE – středisko Střední 
Čechy, zastoupena Bc. Danou 
Lučanovou 

  

3. Jan Vošický   

4. Farní charita Vlašim, zastoupena 
Mgr. Danielou Laloučkovou 

  

5. Jana Vlasáková   

6. Město Trhový Štěpánov, 
zastoupeno Josefem Kornem  

  

7. Město Vlašim, zastoupeno Karlem 
Kroupou 

  

8. Městys Louňovice pod Blaníkem, 
zastoupen Ing. Václavem Fejtkem 

  

9. Mikroregion Český smaragd, 
zastoupen Mgr. Janem Balšánkem 

  

 10.   Montessori Vlašim, zastoupeno 
Tomášem Pavlisem 

11. Spolkový dům Vlašim, zastoupen 
Mgr. Jitkou Fialovou 

  

12. TJ Sokol Čechtice, zastoupen 
Františkem Nebřenským 

  

13. TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem, 
zastoupen Václavem Borkovcem  

  

Celkem 11  2 
Hosté:  
Tomáš Kramár, MAS Blaník 
Hana Bohatová, MAS Blaník 
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1. Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 
 

Jitka Fialová přivítala přítomné a zahájila jednání Výboru v 13:10 hodin. 
 
Prohlášení o usnášeníschopnosti: Výbor je usnášeníschopný v počtu 11 členů. Soukromý sektor je zastoupen 
více než 51% přítomných členů. 
 
J. Fialová navrhuje jako zapisovatele Hanu Bohatovou. 

Hlasování: Kdo je pro zapisovatele Hanu Bohatovou? 

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

J. Fialová navrhuje jako ověřovatele Janu Vlasákovou. 

Hlasování: Kdo je pro ověřovatele Janu Vlasákovou? 

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

J. Fialová seznámila členy Výboru s navrženým programem. 

Program: 
 
✓ Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 

✓ Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech 

✓ Informace k aktuálnímu čerpání rozpočtu 

✓ Informace o úhradě členských příspěvků a dotací obcí 

✓ IROP: Výběr projektů k realizaci v rámci 11. výzvy 

✓ PRV: Návrh změny preferenčních kritérií a finančního a indikátorového plánu v souvislosti 

s navýšením alokace PRV na přechodné období 

✓ Návrh žádosti o dotaci Místní akční plán vzdělávání ORP Vlašim III 

✓ Tvorba akčních plánů Strategie MAS 2021-27 – aktuální informace 

✓ Informace o čerpání dotace ze Středočeského kraje přes Krajské sdružení NS MAS 

✓ Informace o žádosti o příspěvek z Celostátní sítě pro venkov na rok 2022 

✓ Poskytování dotačního poradenství kanceláří MAS mimo oblast CLLD 

✓ Další, diskuze 
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Hlasování: Kdo souhlasí s navrženým programem? 

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

2. Informace o chodu kanceláře a organizačních věcech 
 
Od posledního zasedání Výboru MAS 14. 5. 2021 zůstává personální obsazení kanceláře stejné. Byla vyhlášena 
11. výzva MAS Blaník pro IROP na bezpečnost dopravy, v níž byla přijata jedna žádost o dotaci. Kancelář dále z 
administrovala výzvu na příspěvky členům MAS z dotace Středočeského kraje/KS NS MAS. Byla podána žádost o 
schválení koncepční části strategie CLLD MAS Blaník na období 21 – 27, která byla ze strany MMR schválena. 
V tuto chvíli se připravují akční plány pro jednotlivé programové rámce. Kancelář MAS Blaník vydala nové číslo 
newsletteru. Nově kancelář plánuje vydávat newsletter nejen elektronicky, ale také tiskem. Předsedkyně 
J.Fialová nabízí přítomným členům Výboru možnost distribuce tištěného newsletteru MAS prostřednictvím jejich 
obcí a sídel. Výběrová komise zvolila nového předsedu Jana Horálka a zasedala k hodnocení výzvy IROP. Zároveň 
Výběrová komise formulovala doporučení pro ČS MAS k úpravě preferenčních kritérií PRV. Proběhl audit 
kanceláře MAS Blaník, který byl schválen bez výtek. V rámci kanceláře byla dále připravena žádost o podporu 
projektu na přípravu Místního akčního plánu vzdělávání. Ve dnech 21. – 23. 9. se zaměstnanci kanceláře 
zúčastnili LEADERfestu v Kutné Hoře, kde mj. proběhly semináře se zástupci ŘO jednotlivých operačních 
programů k přípravě nového programovacího období. Další semináře a konzultace k přípravě nového 
programového období proběhnou v říjnu, a to k zejména k IROP a k OZP. V PRV bylo MAS Blaník schváleno 
navýšení alokace na stávající programové období v rámci přechodného období. 
 
Výbor bere na vědomí informace k chodu kanceláře a o organizačních věcech. 
 

3. Informace k aktuálnímu čerpání rozpočtu 
 
Jitka Fialová seznámila Výbor se stavem čerpání rozpočtu MAS k 31. 8. 2021. 
 
Čerpání rozpočtu probíhá podle plánu. Personální výdaje na experta IROP Annu Dufkovou byly přesunuty do 
kolonky DPČ, neboť s Annou Dufkovou byla na druhé pololetí 2021 uzavřena Dohoda o pracovní činnosti po 
skončení dosavadní Dohody o provedení práce. 
 
Výbor bere na vědomí informace k aktuálnímu čerpání rozpočtu na rok 2021.   
 

4. Informace o úhradě členských příspěvků a dotací obcí 
 
Splatnost všech faktur na úhradu členských příspěvků uplynula 30. 6. V průběhu září kancelář upomínala 
nezaplacené příspěvky, aktuálně zbývá 8 členů, kteří dosud příspěvky nezaplatili. U obcí, které nejsou členy, od 
posledního zasedání Členské schůze MAS zůstávají neuhrazeny příspěvky šesti obcí v celkové výši cca 46 000 Kč. 
Kancelář MAS Blaník plánuje sjednat si s těmito obcemi k tomuto tématu osobní schůzky. 
 
Výbor bere na vědomí informace k úhradě členských příspěvků a dotací obcí. 
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5. Proškolení ke střetu zájmů a podpis etických kodexů 
 

Členové Výboru MAS byli proškolení v oblasti střetu zájmů. Následně podepsali Etické kodexy.  

6. Zahájení výběru projektu přijatých žádostí o podporu k 11. výzvě MAS 
Blaník, z.s. –IROP–bezpečnost dopravy- bezpečně do školy nebo na hřbitov 
II  

Jitka Fialová informovala členy, že byla podána 1 žádost o podporu - Chodník podél sil. II/137, ulice Vožická, 
Načeradec (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016612). Žadatelem je městys Načeradec. Celkové způsobilé výdaje 
projektu činí 703 332,58 Kč, jedná se o celou alokaci 11. výzvy. Žádost splnila kontrolu formálních náležitostí a 
přijatelnosti i věcné hodnocení. Ve věcném hodnocení získal projekt 35 bodů. 

Hlasování: Výbor hlasuje pro vybrání projektu Chodník podél sil. II/137, ulice Vožická, Načeradec 
k financování. 

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Projekt Chodník podél sil. II/137, ulice Vožická, Načeradec byl vybrán k financování. 

Projekt č. Název projektu Žadatel 
Celkové 
způsobilé 
výdaje 

Celkový počet 
bodů 
z věcného 
hodnocení  

Datum podání 
žádosti o 
podporu 

Projekt 
vybrán 
k financov
ání 
(ANO/NE/
náhradní 
projekt) 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_
038/0016612 

Chodník podél sil. 
II/137, ulice 
Vožická, Načeradec 

Městys 
Načeradec 703 332,58 Kč 35 14.07.2021 

19:34 ANO 

 

7. PRV: Návrh změny preferenčních kritérií a finančního a indikátorového 
plánu v souvislosti s navýšením alokace PRV na přechodné období 
 

Z pracovních skupin k tématu Potenciál krajiny v rámci přípravy koncepční části nové SCLLD i 
z posledního hodnocení projektů v PRV Výběrovou komisí vzešla diskuse k přenastavení preferenčních 
kritérií pro přechodné období PRV. Před jeho zahájením kancelář MAS Blaník provedla dotazníkové 
šetření mezi členy MAS a žadateli z PRV k aktuálnímu nastavení preferenčních kritérií, jehož výsledky 
kancelář předložila Výběrové komisi s žádostí, aby v souladu se Stanovami připravila pro Členskou 
schůzi doporučení úprav preferenčních kritérií v PRV pro zbývající výzvy na období 2014 – 2020.  
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Obsah tohoto doporučení byl zapsán spolu s úplným navrženým novým zněním jednotlivých fichí 
členům Výboru MAS jako podklad a je také přílohou tohoto zápisu 

Výbor bere na vědomí navržené úpravy preferenčních kritérií a nemá připomínky k jejich nově navrženému 
znění. 

V souvislosti se schváleným navýšením alokace bude MAS Blaník také předkládat úpravu strategického rámce 
pro Program rozvoje venkova. Hana Bohatová Výboru představila návrh finančního a indikátorového plánu a 
související úpravy strategického rámce PRV. 

Výbor bere na vědomí navržené úpravy strategického rámce pro PRV a z navržených variant finančního plánu 
doporučuje Členské schůzi ke schválení předloženou variantu B. 

8.  Návrh žádosti o dotaci Místní akční plán vzdělávání ORP Vlašim III 
 

Kancelář MAS Blaník zpracovala žádost o dotaci na Místní akční plán vzdělávání ORP Vlašim III. Žádost bude 
předložena ke schválení ČS MAS. Ze všech školských zařízení v území MAS Blaník se na projektu nebudou podílet 
pouze ZŠ Březinská a ZUŠ Vlašim. 

Celkové předpokládané výdaje projektu činí 2 059 113 Kč.           

 Z toho největší podíl tvoří osobní výdaje a dále výdaje na pořádání seminářů a dalších animačních aktivit pro 
partnerská školská zařízení. 

Manažerem projektu bude za kancelář MAS Blaník Anna Dufková. 

Výbor bere na vědomí informace k žádosti o dotaci na Místní akční plán vzdělávání ORP Vlašim III. 

9. Tvorba akčních plánů Strategie MAS 2021-27 – aktuální informace 
 
MAS připravuje tvorbu akčních plánů pro IROP, OPZ a pro PRV. Pro přípravu akčního plánu IROP bude kancelář 
MAS kontaktovat partnery z území s požadavky na konkrétní projektové záměry. Pro přípravu plánu bude 
stěžejní dobré naplánování projektů vzhledem k tomu, že změny v průběhu programového období bude 
obtížnější provádět oproti současnému období. Zároveň je v zájmu MAS s ohledem na dodržení nových limitů 
čerpání přidělené alokace k roku 2025 podpořit v tuto chvíli maximum projektů, které jsou v pokročilé fázi 
příprav nebo jsou již připraveny k realizaci.  Na základě informací z území pak bude MAS rozhodovat o 
konkrétních zvolených oblastech podpory v IROP. 

V OPZ+ bude jediným žadatelem pro nové programové období nově MAS, jednotliví realizátoři dílčích aktivit 
z území budou nově partnery MAS. V této oblasti aktuálně MAS taktéž sbírá připravované projektové záměry. 
V souvislosti s tím také proběhne 19. 10. setkání poskytovatelů sociálních služeb. Dana Lučanová vznesla návrh 
na začlenění provozu klubu zajišťujícího mimoškolní aktivity primárně dětem z nízkopříjmových skupin do 
projektu OPZ+. 

V PRV je vzhledem k přechodnému období příprava akčního plánu ve zpoždění oproti ostatním programovým 
rámcům. 
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Dále bude kancelář MAS zástupcům obcí z území nabízet konzultace k přípravě projektů komplexních 
energetických úspor pro případnou podporu prostřednictvím OPŽP. 

Výbor bere na vědomí informace ke stavu přípravy akčních plánů pro strategii CLLD na období 2021 - 2027. 

Jednání opustil Karel Kroupa za veřejný sektor. Výbor je nadále usnášeníschopný v počtu 10 členů. 

10. Informace o čerpání dotace ze Středočeského kraje přes Krajské sdružení 
NS MAS 
 

Kancelář MAS přijala 6 žádostí o podporu od členů MAS. Dostupné prostředky tak byly beze zbytku vyčerpány 
bez potřeby losovat podpořené projekty. Administrace projektů bude dokončena k 30. 11. 2021. 

11.  Informace o žádosti o příspěvek z Celostátní sítě pro venkov na rok 2022 
Kancelář MAS podala na CSV návrh k financování dvou aktivit, které by bylo možno realizovat s využitím 
příspěvku z CSV: 

1) setkání k podpoře lokálního trhu s prezentací příkladů dobré praxe odjinud 

2) exkurze po inovativních projektech podpořených z Programu rozvoje venkova ve spolupráci s vybranou 
partnerskou Místní akční skupinou 

Výbor bere na vědomí navržené aktivity a informace k žádosti o příspěvek z CSV na rok 2022. 

12.  Poskytování dotačního poradenství kanceláří MAS mimo oblast CLLD 
 

Jitka Fialová seznámila Výbor s možností navýšení příjmů MAS Blaník formou poskytování dotačního poradenství 
kanceláří MAS Blaník mimo oblast CLLD. V rámci zpoplatněného poradenství je možno uvažovat o zvýhodnění 
členů MAS a nečlenských obcí, které poskytly MAS neinvestiční dotaci. Personálně by tato činnost byla pokryta 
v rámci stávajícího obsazení kanceláře s využitím kapacity Moniky Hlaváčkové. Příjmy plynoucí z této činnosti by 
byly využity na podporu projektů z území mimo programové rámce operačních programů. 

Výbor souhlasí s tím, aby kancelář MAS Blaník poskytovala dotační poradenství mimo oblast CLLD. 

13. Další, diskuze 

Jitka Fialová vyzvala členy Výboru, aby navrhli další body k projednání.  

Jiří Korn navrhuje, aby MAS předložila oficiální stanovisko ke zrušení osobní vlakové dopravy na trase Vlašim – 
Trhový Štěpánov. 

Nikdo z přítomných nemá další bod k diskusi a projednání. 

Jitka Fialová pozvala všechny členy Výboru na zasedání Členské schůze, které proběhne 12. 10. od 17 hodin 
v Komunitním centru Zahrada. 

Jitka Fialová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání Výboru MAS. 




