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Vznik o.p.s.:   7. 12. 2004, MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. je zapsána 
                        v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským  
                        soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 98 
 
Sídlo:              Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice 
 
IČ:                  260 80 575 
 
Kontakty:       telefon - 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, 

www.jihoceskekaplicky.cz , www.lineckastezka.cz 
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1. Přehled činnosti v roce 2016 
 
Realizace Strategického plánu Leader „MAS Blanský les – Netolicko – čertovsky hezké 
místo“   
 
U všech relevantních projektů dobíhá doba udržitelnosti, projekty s prvních výzev 

 
 
Projekty spolupráce mezi MAS   
U všech projektů spolupráce (v rámci PRV, OP EÚS ČR-Rakousko) běží také doba 
udržitelnosti (to znamená nutnost předkládat monitorovací zprávy, evidovat monitorovací 
indikátory). U 2 projektů  - „Jihočeské kapličky“ a „S Peklíkem na vandr“ již uběhla doba 
udržitelnosti (pořízené vybavení je tedy převedeno do majetků obcí). 
 

Členství v Národní síti Zdravých měst ČR 
MAS Blanský les - Netolicko je stále členem Národní sítě Zdravých měst ČR. Posláním 
Národní sítě Zdravých měst ČR je podporovat kvalitu veřejné správy na místní a regionální 
úrovni, zejména zaváděním mezinárodně uznávaných postupů. Za tímto účelem asociace 
zajišťuje přenos informací a poskytuje svým členům řadu služeb. MAS služeb NSZM aktivně 
využívá. 
 
 
Účast MAS Blanský les – Netolicko na Zemi živitelce v Českých Budějovicích 
MAS Blanský les  - Netolicko se zúčastnila společně s dalšími jihočeskými MAS prezentace 
na Zemi živitelce, která se konala od 25. srpna 2016 do 30. srpna 2016 na výstavišti 
v Českých Budějovicích. MAS Blanský les – Netolicko zde propagovala nejen činnost 
v dotační oblasti, ale hlavně své aktivity v oblasti cestovního ruchu a destinačního 
managementu.  
 
Zpracování integrované strategie rozvoje území MAS Blanský les – Netolicko na období 
2014 - 2020| 
MAS Blanský les – Netolicko pokračovala v tvorbě Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje. Po všech opravách a úpravách byla Žádost o schválení SCLLD byla podána 
prostřednictvím MS 2014+ 27. ledna 2016. Tato první verze byla z hodnocení vyloučena 
(formální nedostatky). Znovu byla žádost o realizace strategie podána na konci roku 2016. 
 
 
Realizace projektu Místní akční plánování rozvoje vzdělávání na ORP Český Krumlov 

MAP – místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Český Krumlov – průběh v r. 2016 

Realizace projektu: březen 2016 – prosinec 2019 

Rozpočet: 3 mil. Kč 

Realizace projektu začala v březnu 2016. V roce 2016 proběhlo několik dílčích aktivit zacílených na 
MŠ a ZŠ z území ORP Český Krumlov (v rámci MAS tedy zejména z mikroregionu Podkletí): 
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 Vzdělávací semináře pro pedagogy (celkem 5 seminářů na aktuální témata) 
 Odborná exkurze pro žáky 8. a 9. ročníků do závodu Škoda Mladá Boleslav 
 Proběhla jednání řídícího výboru MAP (2. 6., 23. 8., 2. 11.) 
 Zpracování strategického rámce MAP (analytická část, návrh priorit a tabulka investičních 

záměrů) 
 Proběhly diskuzní skupiny v rámci zpracování strategického rámce (návrhy priorit, cílů apod.) 

Veškeré informace k projektu je možné nalézt na www.mapvzdelavani.cz 

MAS BLN je zároveň partnerem v MAP ORP Prachatice a ORP Český Krumlov, který realizují ostatní 
MAS. 

 
MAS je držitelem certifikátu Český systém kvality služeb 
Český systém kvality služeb je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem 
pomáhá  ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a 

v navazujících službách. Vlastníkem 
systému je Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR, které na jeho realizaci spolupracuje 
s vybranými profesními asociacemi 
v cestovním ruchu. 
Koncepce systému vychází 
z jednoduchých zásad řízení kvality, 
přičemž jeho filosofií je poznání potřeb 
zákazníka a neustálé zlepšování kvality 
poskytovaných služeb v organizacích. 
Zapojeným organizacím systém umožňuje 
postupně získat odborné i praktické 
znalosti z oblasti řízení kvality ve službách 
a další odborné kompetence, které mohou 
využít při rozvoji svého podnikání. 
Úspěšné organizace získají prestižní, 
mezinárodně srovnatelnou značku, která 
pro zákazníka představuje příslib ověřené 
kvality služeb a zároveň je oceněním práce 
všech zaměstnanců organizace. 
Systém je vhodný pro všechny organizace, 
kterým záleží na svém dalším rozvoji a 
které mají zájem posilovat své postavení 

na trhu, jejich cílem je poskytovat služby nejvyšší kvality a naplňovat očekávání svých 
zákazníků. 
 
 
 
 
 
 
2. Výhled na rok 2017 



Výroční zpráva MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. 2016 

 

5 
 

-  dokončení a finalizace a schválení integrované strategie MAS na období 2014 – 2020 
- podání žádosti o schválení SCLLD 
-  vyhlášení prvních výzev v rámci jednotlivých operačních programů   
-          členství MAS Blanský les – Netolicko v Národní síti Zdravých měst ČR.  
-        přijetí  nových  partnerů do Místní akční skupiny Blanský les - Netolicko o.p.s. (dle 

potřeby)  
 
 
 
3. Orgány společnosti 
 
 
Valná hromada 
Již neexistuje, zrušením stanov a požadavkem ze strany MZE byla VH jako taková zrušena. 
Prakticky totožnou funkci (ve vztahu k organizační složce SCLLD) plní Shromáždění 
partnerů) 
 
Shromáždění partnerů. 
Počet partnerů MAS k 31. 12. 2015 – 30 partnerů 
Počet partnerů MAS k 31. 1. 2016 – 32 partnerů 
Počet partnerů MAS k 31. 12. 2016 – 32 partnerů 
 
 
Ředitel společnosti 
Ředitelem MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. je ing. Václav Kolář 
 
Správní rada 
V roce 2016 se správní rada (SR) sešla na 1 jednání (14. 1. 2016) a operativně probíhalo 
hlasování per rollam (29. 6. 2016, 1. 8. 2016).  
 
 
Složení správní rady v roce 2016 - 9 členů: Oldřich Petrášek, František Ohrazda, Jana 
Zoufalá, Mgr. Bohumír Mach, PhDr. Jaromír Beneš, Phd., Ing. Václav Sládek, Václav 
Vozábal, Ing. Otta Šandera, Jan Zeman. 
 
Zápisy z jednání SR jsou k dispozici v kanceláři MAS. 
 
Dozorčí rada 
Dozorčí rada (DR) MAS předložila 16. 1. 2016 Shromáždění partnerů MAS zprávu  
o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2015. DR v rámci své činnosti sledovala 
hospodářský vývoj v daném období a kontrolovala hospodaření společnosti. DR neměla žádné 
náměty ani připomínky k činnosti MAS. 
 
Složení DR v roce 2016 – 3 členové: Radka Dvořáková, Ing. Václav Filištein, Ing. Martin 
Janda 
 
Programový výbor 
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V roce 2016 se jednání Programového výboru neuskutečnilo (vzhledem k tomu, že nebyla 
vyhlášena žádná výzva) – již neexistující orgán 
 
 
Výbor pro výběr a monitorování projektů 
Tento výbor se v roce 2016 nesešel (vzhledem k tomu, že nebyla vyhlášena žádná výzva) - již 
neexistující orgán 
 
Poznámka: 
Orgány v rámci SCLLD jsou blíže popsány ve VZ 2016 pro SCLLD 
 
 
4. Účetní závěrka – dle závěrky 
 
Účetnictví vede na základě Smlouvy o dílo p. Jiří Honsa. 
 
Výnosy a náklady za rok 2016: 
 
výnosy celkem 2 692 385,52 
náklady celkem 2 566 295,8 
rozdíl výnosů a nákladů – zisk: 126 089,72 
  
 
 
Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2016: 
 
pokladna 1 820  
Běžný účet České spořitelny 170 126,27 
celkem: 171 946,27 
 
Podrobněji viz Hospodářská zpráva 2016. MAS neměla příjmy podléhající dani z příjmu, za 
rok 2016 však podala daňové přiznání. MAS byla za rok 2016 plátcem silniční daně.  
 
 
 
Výroční zpráva byla schválena správní radou MAS dne: 30. 11. 2017 


