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1) PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2010 

 

REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER (SPL) 

V rámci SPL vyhlásila MAS celkem již 5 výzev k předkládání projektů (z toho 4. a 5. výzva byly 

v roce 2010).  

- 4. Výzva – duben 2010  

O dotaci v rámci této výzvy žádalo celkem 13 žadatelů, uspělo jich 10. Rozdělená dotace byla 

celkem 4.667.734 Kč. 

fiche počet přijatých žádostí/ 
z toho vybraných 

projekty 

 
1 - Zemědělství 

 
4/4 

zastřešení silážní jámy, základna pastevního areálu, 
výstavba příslušenství stáje, porodna ovcí 

5 - Rozvoj 6/3 garáž pro hasičskou techniku, rekonstrukce sokolovny, 
stavba skateboardového zařízení 

6 - Dědictví 2/2 rekonstrukce hradu, oprava kaple 

7 - Vzdělávání 1/1 letní archeologická škola 

 

 - 5. Výzva – září 2010 

Se svými projekty uspělo všech pět žadatelů, kteří požádali o dotaci. Rozděleno bylo celkem 

3.108.670 Kč. 

fiche počet přijatých žádostí/ 
z toho vybraných 

projekty 

 
4 - Zázemí 

 
5/5 

revitalizace návsi, bezdrátový rozhlas, výstavba chodníku, 
oprava autobusové čekárny, výstavba veřejného osvětlení 

 

 Z předchozí 1., 2. a 3. Výzvy MAS bylo k 31. 12. 2010 z celkového počtu 29 zrealizováno 27 

projektů. 2 projekty z 3. Výzvy by měli příjemci dotace dokončit v roce 2011. V roce 2010 

byly dokončeny i 4 z 10 projektů ze 4. Výzvy. 

V roce 2010 byly zpracovány 3. a 4. aktualizace SPL. Třetí aktualizace tohoto dokumentu se 

týkala změny počtu členských obcí (prostřednictvím Svazku obcí Podkletí vstoupila do MAS 

obec Mojné), čtvrtá aktualizace se zabývá zejména realizací cílů SPL (prostřednictvím 

vypsaných výzev, dodržování finančního rozpočtu výzev, obsahuje stanovení monitorovacích 

indikátorů pro rok 2011).  
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REALIZACE PROJEKTU SPOLUPRÁCE NA ÚZEMÍ MAS 

Na území MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. byl realizován projekt „Rehabilitace drobných 

sakrálních staveb v jihočeském pohraničí“, podpořený z Programu rozvoje venkova, 

Opratření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce. Společně jej zrealizovaly MAS Sdružení 

Růže, o. s., MAS Pomalší o.p.s. a MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. 

V rámci tohoto projektu byl na území všech členských obcí MAS proveden monitoring 

kaplí, kapliček, křížků, božích muk, zvoniček apod., na což navázal vznik internetových 

stránek www.jihoceskekaplicky.cz, kde je databáze této drobné sakrální architektury. 

V rámci projektu byla také v Netolicích restaurována socha sv. Jana Nepomuckého, 

uskutečnil se seminář „Sakrální architektura v regionu a její obnova“. Na začátku roku 

2011 byly ještě vyhotoveny propagační materiály, které jsou k dispozici v kanceláři MAS. 

 

PŘÍRODA JE NÁŠ KAMARÁD, NAUČÍM SE MÍT JI RÁD 

V  červnu 2010 skončila realizace projektu „Příroda je náš kamarád, naučím se mít ji rád“. 

Ekovýchovný vzdělávací program se uskutečnil ve školním roce 2009/2010 a zapojeny do něj 

byly čtyři mateřské školy na území MAS (Netolice, Křemže, Nové Homole, Malovice). Na 

projekt čerpala MAS dotaci od Nadace Via z programu „Fond T-Mobile pro zaměstnance“.  

Děti se hravou formou seznámily, jak se pozitivně chovat k přírodě. Do každého z programů 

byly aktivně zapojeny (prostřednictvím pohybových aktivit, her, soutěží, rukodělné činnosti). 

Velice kladně hodnotily program i ředitelky a učitelky jednotlivých mateřských škol. Celkem 

se projektu zúčastnilo cca 100 osob. Jednalo se o pilotní projekt tohoto typu na území MAS 

Blanský les – Netolicko. 

 

ZELENÁ ÚSPORÁM 

Od června 2010 poskytovala MAS poradenství k programu Zelená úsporám (úspory energie, 

obnovitelné zdroje energie). Původně měly být konzultace poskytovány až do konce června 

2011. Vzhledem k tomu, že Státní fond životního prostředí tento program zastavil, skončilo 

poradenství na konci prosince 2010 (a podle současných informací již zřejmě nebude 

poradenství obnoveno). Za sedm měsíců poskytla MAS 37 konzultačních hodin.  
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2) VÝHLED DO ROKU 2011 

 

- MAS zažádala o dotaci z Ministerstva životního prostředí na projekt „Kamarádíme 

s přírodou“, který je zaměřen na ekovýchovné vzdělávání dětí. Pokud se podaří získat 

finanční prostředky, zúčastní se vzdělávacích programů předškoláci a nově také děti 

z prvních a druhých tříd základních škol. Na obdobný projekt - s názvem „Příroda je náš 

kamarád, naučím se mít ji rád II.“ - zažádala MAS také o grant Jihočeského kraje. Výsledek 

výběru projektů bude znám v prvním pololetí roku 2011.   

- MAS vyhlásí další dvě výzvy pro předkládání projektů. 6. Výzva – duben 2011 (Fiche 1 – 

Zemědělství, Fiche 5 – Rozvoj, Fiche 7 – Vzdělávání), 7. Výzva – srpen, září 2011 (Fiche 3 – 

Venkovská turistika, Fiche 4 – Zázemí, Fiche 6 – Dědictví)      

- realizace dalšího projektu spolupráce – v úvahu připadá spolupráce s MAS Rozkvět zahrady 

jižních Čech, a to na projektu, který by se týkal výstavby turistické rozhledny v regionu MAS a 

případně zřízení naučných stezek. Možné podání žádosti o dotaci připadá na červen 2011. 

Vše je zatím v jednání. 

- od 1. 1. 2011 platí novela zákona o obecně prospěšných společnostech č.231/2010 Sb., 

přičemž lhůta na provedení změn je do 30.6. 2011. Řada změn se týká správní rady, podle 

této novely je například nově statutárním orgánem společnosti ředitel. Je třeba provést 

změny ve statutu, zakladatelské smlouvy apod.  

  

3) ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

 

VALNÁ HROMADA ČLENŮ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 

Členská základna zůstala v roce 2010 beze změn (tj. celkový počet 21 členů). V loňském roce 

byla Valná hromada svolána 1x (březen). Mimo jiné zvolila nové členy správní rady, schválila 

výroční zprávu a hospodaření MAS za rok 2009, vzala na vědomí zprávu dozorčí rady, 

realizaci SPL i plán činnosti na rok 2010. 
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SPRÁVNÍ RADA 

V r. 2010 skončilo funkční období dvěma členům (Zdeněk Petr – konec 1. funkčního období a 

ing. Otta Šandera – konec 2. funkčního období). Za členy správní rady zvolila valná hromada 

Zdeňka Petra a nově ing. Václava Sládka. 

Složení správní rady bylo následující: Oldřich Petrášek, Mgr. Bohumír Mach, Zdeněk Petr, 

Libor Lev, PhDr. Jaromír Beneš, ing. Otta Šandera (do března 2010), ing. Václav Sládek (od 

března 2010). 

 

V uplynulém roce se členové správní rady sešli celkem 4x (březen, květen, září, listopad). 

Projednali například hospodaření MAS za rok 2009,  jednotlivé výzvy pro předkládání 

projektů v rámci SPL, projekt spolupráce zaměřený na drobnou sakrální architekturu, 

jmenovali náhradníky za soukromý sektor ve Výboru pro výběr a monitorování projektů, 

schválili rozpočet na rok 2011 včetně alokace na administraci programu Leader. 

 

DOZORČÍ RADA 

Kontrolní orgán společnosti se sešel 1x (březen). Dozorčí rada přezkoumala roční účetní 

závěrku (neshledala žádné nedostatky). V roce 2010 fungovala v tomto složení: Radka 

Dvořáková, ing. Václav Filištein, ing. Martin Janda.                                                                                              

PROGRAMOVÝ VÝBOR 

Členové programového výboru měli v r. 2010 dvě zasedání (březen, listopad). Odsouhlasili 

znění Fichí a výzev pro rok 2010, kontrolovali soulad projektů se SPL a schválili také 

termíny výzev na rok 2011). 

Složení výboru: Zdeněk Petr, Oldřich Petrášek, Libor Lev, Mgr. Bohumír Mach, ing. Otta 

Šandera, PhDr. Jaromír Beneš, ing. Martin Janda, ing. Jaromír Vávra. 

VÝBOR PRO VÝBĚR A MONITOROVÁNÍ PROJEKTŮ 

V minulém roce se členové výboru sešli celkem 4x (květen, červen, září, říjen - z toho 2x 

školení a 2x závěrečné zasedání výboru v souvislosti se 4 a 5. Výzvou MAS) 

Složení v roce 2010:  

4. výzva - Milan Štindl, Vladimír Reidinger, Mgr. Jana Cipínová, Radka Dvořáková, Eva 

Návarová, Dana Mužíková, ing. Otta Šandera, Božena Kudláčková 

5. výzva – Milan Štindl, Vladimír Reidinger, Mgr. Jana Cipínová, Radka Dvořáková, ing. 

Václav Sládek, Dana Mužíková, ing. Karel Havlíček, František Ondřich 

V případě, že byl člen výboru zároveň žadatelem, byl nahrazen náhradníkem. 
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4) HOSPODAŘENÍ MAS 

Účetnictví  vede na základě Smlouvy o dílo p. Jiří Honsa.  

 

Stav peněžních prostředků k 31.12. 2010 

pokladna 172,00 

běžný účet – Česká spořitelna 534.901,73 

celkem 535 073,73 

 

Stav krátkodobých úvěrů k 31.12. 2010: 

úvěr Česká spořitelna 745.096,94 

finanční výpomoc od města Netolice 200.000,00 

celkem 945.096,94 

 

Výnosy a náklady za rok 2010 

výnosy celkem 2.021.070,49 

náklady celkem 1.704.425,94 

rozdíl výnosů a nákladů - zisk 316.644,55 

 

Podrobněji viz přiložená Hospodářská zpráva 2010. 

 

KONTAKTY 

sídlo MAS Blanský les Netolicko o.p.s.:  Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice 

telefon - kancelář MAS: 388 325 356,  773 660 983 

e-mail: mas@netolice.cz, leader@netolice.cz, kancelarmas@netolice.cz  

webové stránky: www.mas-netolice.cz, www.blanet.cz  

 

 

Výroční zprávu zpracovala kancelář MAS. 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2010 schválena správní radou dne:  

Výroční zpráva za rok 2010 schválena valnou hromadou dne: 

 

 

 

 


