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1. Přehled činnosti v roce 2018 
 

MAS BLN v roce 2018 započala realizaci své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro 
období 2014-2020 (schválena v srpnu 2017). MAS tak bude moci rozdělit v obcích a zde působících 
podnikatelských subjektů a organizací cca 85 mil. Kč.  

Rok 2018 byla již věnována konzultacím v OP IROP, OP Zaměstnanost, OPŽP a PRV (jako jedna ze 
dvou Jihočeských MAS MAS BLN administruje 4 operační programy, v dotační výši cca 85 mil. Kč). 
Tato skutečnost sebou nese nutnost rozšíření počtu zaměstnanců (ke dni 31.12.2018 měla MAS 
BLN 5 stálých zaměstnanců na pracovní smlouvu) a několik desítek zaměstnanců v rámci DPP/DPČ).  
 
MAS BLN (byť jako nečlen NS MAS ČR) je zapojena do činnosti Krajského sdružení NSMAS ČR 
v Jihočeském kraji.  
 
Dalším projektem, který MAS BLN v roce 2018 administrovala, je projekt Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání v ORP Český Krumlov II (více na www.mapzdelavani.cz).  
 
Všechny projekty spolupráce MAS BLN byly úspěšně ukončeny a běží doba jejich udržitelnosti (PRV, 
OP EÚS Rakousko – ČR) a zapojuje se do činnosti destinačního managementu v rámci Destinační 
společnosti PodKletí.  
 
MAS Blanský les – Netolicko (dále jen MAS BLN) obdržela v roce 2017 dar od Jihočeského kraje ve 
výši 224 687 Kč. Tyto výše uvedené částky byly využity pro zajištění výdajů na činnost MAS BLN. 
Finanční dar od Jihočeského kraje byl využit ze 100 %, a to především na náklady nezařaditelné 
v rámci realizace SCLLD. 
 
 

   1.1.  „MAS Blanský les - Netolicko, čertovsky hezké místo: pro život, relaxaci a rozvoj“ 

 (reg. č. CLLD_16_02_049)  

Termín realizace: 2017 – 2023 

Strategie MAS BLN - SCLLD řeší rozvoj území MAS Blanský les - Netolicko: celkem 41 obcí ležící mezi 
jihočeskými městy České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice. 

Jedná se o ucelenou koncepci, jejíž snahou je dlouhodobě vyvážený rozvoj území MAS BLN, ne 
pouze nahodilé jednorázové aktivity (výsledky práce a aktivity MAS BLN popsány v SCLLD). SCLLD je 
tak zaměřena především na rozvoj lidských zdrojů v regionu (školství, zaměstnanost), spolupráci, 
pomoc malým obcím, podporu ekonomických aktivit obyvatel, rozvoj cestovního ruchu, aby mohlo 
území MAS BLN konkurovat významnějším centrům a regionům v okolí. Blíže je problematika 
specifikována v jednotlivých kapitolách SCLLD. Tyto hlavní oblasti jsou pak shrnuty v hlavních 
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Strategických cílech SCLLD: 1. Konkurenceschopnost, 2. Místní partnerství, 3. Tradice a hodnoty, 
4. Region. 

V rámci Programových rámců pak v SCLLD jsou některé z těchto oblastí konkrétně řešeny pomocí 
komunitně vedeného místního rozvoje v jednotlivých operačních programech. Jedná se o oblast 
zemědělství a řemesel, sociálních služeb a prorodinných opatření, kulturních památek, bezpečnosti 
dopravy, školství a ochrany obyvatel, životního prostředí. 

 
1. 2.  Projekt „MAP II – ORP Český Krumlov“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008622), 
podpořeno z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

1. 2. 1. Integrovaný regionální operační program 

 

V roce 2018 byly v rámci IROP celkem vyhlášeny 4 výzvy. 
 
1. První z nich byla výzva Kulturní dědictví – I., která měla za cíl podpořit revitalizaci 
vybraných památek - obnova památek, restaurování části památek a mobiliářů, 
rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, 
digitalizace památek a mobiliářů atd. Výzva s celkovou alokací 3,5 mil. Kč byla vyhlášena 
a zpřístupněna pro příjem žádostí o podporu dne 30. 5. 2018 a ukončena dne 29. 6. 2018. 
Do výzvy byly podány dvě žádosti o podporu, které prošly hodnocením MAS a 
závěrečným ověřením ŘO IROP. Jeden projekt byl v době podání žádosti o podporu na 
MAS před koncem jeho realizace a druhý má plánované ukončení realizace v roce 2020.  
 
2. Druhá výzva – Integrovaný záchranný systém I. – má za cíl podpořit (pro naše území 
relevantní) SDH typu JPO III a jejich zázemí (stavební a technické/technologické). Alokace 
výzvy byla po modifikaci stanovena na 5,5 mil. Kč. Celkem byly do této výzvy podány 4 
projekty (3x rekonstrukce budov HZS a 1x pořízení DA). Realizace projektů je plánována 
na roky 2018 a 2019.) 
 
3. Další výzva - 3. výzva - Infrastruktura základních škol – I., která byla určena k podpoře 
infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání ve vazbě na klíčové 
kompetence, budování bezbariérovosti škol nebo rozšiřování kapacit kmenových učeben. 
Celková alokace výzvy byla 10 mil. Kč a příjem žádostí o podporu byl ukončen 1. 11. 2018. 
Do výzvy byly přijaty celkem čtyři žádosti o podporu, které úspěšně prošly hodnocením 
MAS a byly předány na ŘO IROP k závěrečnému ověření způsobilosti. 
 
4. Poslední, 4. výzva – Bezpečnost dopravy – I. podpoří výstavbu/rekonstrukce chodníků 
podél komunikací vedoucí ke zvýšení bezpečnosti chodců a uživatelů silničního provozu. 
Alokace výzvy byla stanovena na 10 mil. Kč. Celkem byly do této výzvy podány 2 projekty. 
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Realizace projektů je plánována na roky 2018 a 2019. Nevyčerpaná alokace bude použita 
v další výzvě v rámci tohoto opatření. 
 
Veškeré informace – výzvy, hodnotící kritéria, zápisy, seznam přijatých/schválených 
projektů jsou k dispozici na webových stránkách, v záložce IROP. 
 

 

1. 2. 2. Operační program Zaměstnanost 

V roce 2018 proběhla 1. výzva MAS Blanský les – Netolicko v rámci OPZ s názvem 
„Prorodinná opatření – I.“, která byla primárně určena k podpoře rodičů dětí (dospělým, kteří  
se podílejí na péči o dítě ve společné domácnosti) a dalších pečujících osob tak, aby docházelo  
k podpoře rodiny, ke slaďování pracovního a rodinné života a k předcházení sociálního vyloučení 
osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Výzva byla vyhlášena a zpřístupněna pro příjem 
žádostí o podporu dne 12. 2. 2018 a ukončena dne 29. 3. 2018. Alokace výzvy činila 6,1 mil. Kč.  
Do výzvy byly podány 2 žádosti o podporu, kdy jedna byla stažena žadatelem v průběhu jejího 
hodnocení. Druhá žádost o podporu prošla hodnocením MAS i závěrečným ověřením ŘO OPZ  
a projekt je úspěšně realizován.  

2. výzva v rámci OPZ s názvem „Sociální služby – I.“ byla vyhlášena a zpřístupněna pro 
příjem žádostí o podporu dne 12. 3. 2018 a ukončena dne 3. 5. 2018.  Alokace výzvy činila 3,5 mil. 
Kč a byla vyhlášena na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených. Do výzvy byla podána jedna žádost o podporu, která prošla hodnocením 
MAS i závěrečným ověřením ŘO OPZ a projekt je úspěšně realizován.  

 

1. 2. 3. Program rozvoje venkova 

V roce 2018 byla vyhlášena 1. výzva PRV v rámci PO 2014-2020, byly vyhlášeny 2 fiche – 
Zemědělství a Řemesla a služby. Celkem bylo podáno V rámci 1. Výzvy PRV (Fiche 1 – Zemědělství a 
Fiche 2 – Řemesla a služby) celkem 62 projektů (F1 – 45, F2 – 17). V rámci kontroly formálních 
náležitostí a přijatelnosti a administrativní kontroly byl 1 projekt vyřazen z důvodu nesplnění 
kritéria přijatelnosti o dopadu realizace projektu na území MAS. Ostatních 61 projektů prošlo 
kontrolami, včetně následných oprav a doplnění k věcnému hodnocení.    

Po ukončení hodnocení byl vyhotoven seznam podpořených/nepodpořených projektů 
v rámci jednotlivých fichí. Dle Interních postupů v rámci 1. výzvy PRV, kapitoly 6.3., byly 
nevyčerpané prostředky z fiche 2 Řemesla a služby převedeny do fiche 1 Zemědělství a dále byl 
také navržen k podpoře hraniční projekt, na nějž postačovala pouze část zbývající alokace. 

Celkem tedy v rámci fiche 1 schváleno 43 projektů za 9 931 360 Kč (dotačně), v rámci fiche 
2 Řemesla a služby 16 projektů za 4 740 407 Kč (dotačně). Celkem tedy v rámci 1. výzvy PRV 
navrženo ke schválení 59 projektů za 14 761 767 Kč. 
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1. 2. 4 Operační program Životní prostředí 

Naplňování Strategie MAS BLN CLLD - Programový rámec Životní prostředí v roce 2018 
V roce 2018 proběhla 1. výzva zaměřená na opatření č. 1 Strategie MAS BLN CLLD - programového 
rámce Životní prostředí – Výsadby dřevin. Výzva byla otevřená pro příjem žádostí od 16. 5. 2018 do 
31. 10. 2018 a zaměřovala se na výsadby dřevin v extravilánu obcí v CHKO Blanský les. Alokace 
výzvy činila 7,2 mil. Kč. Do výzvy nebyl podán žádný projekt. Informace o výzvě byly šířeny e-
mailem, telefonicky, při osobních schůzkách se starosty obcí a na semináři pro žadatele.  
 

S ohledem na nabídku Ministerstva životního prostředí byl v roce 2018 dále rozšířen 
programový rámec Strategie MAS BLN CCLD Životní prostředí o další 2 opatření – Protierozní 
opatření a Sídelní zeleň. Žádost o změnu integrované strategie MAS Blanský les – Netolicko schválil 
na svém jednání Výbor Organizační složky SCLLD dne 15. 5. 2018. Díky tomu mohou být v roce 
2019 vyhlášeny 2 výzvy zaměřené na tato nová opatření s celkovou alokací 10 mil. Kč. 

 

Termín realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2022 

Rozpočet: 8,7 mil. Kč 
 
Projekt navazuje na v letech 2016-2017 realizovaný projekt MAP a je zacílen na problematiku 
vzdělávání a školství na území ORP Český Krumlov (část škol spadá i pod území MAS Blanský les – 
Netolicko). V projektu mimo jiné fungují pracovní skupiny, které připravují tzv. „Akční plán“ na 
příslušný školní rok v rámci kterého jsou pak realizovány aktivity pro zapojené školy, probíhá 
pravidelné setkávání ředitelů škol, Burza škol (prezentace středních škol) a další vzdělávací  
a výukové aktivity pro školy (pedagogy i žáky). Veškeré informace k projektu lze nalézt na stránkách 
projektu: www.mapvzdelavani.cz. 
 

   1. 3. „Podpora řídících a administrativních schopností MAS Blanský les – Netolicko o. p. s.“  

(reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001740) Integrovaný regionální operační program) 

Termín realizace: 2015 – 2023 

Rozpočet: 14,3 mil. Kč 

Cílem projektu je posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení 
řídících a administrativních schopností MAS Blanský les – Netolicko o. p. s., budování spolupráce, 
zlepšení absorpční kapacity území. Účelem realizace strategie je zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.  
 
V rámci projektu jsou hrazeny zejména mzdové a režijní náklady kanceláře MAS, realizace animace 
území, vč. animace škol, semináře pro žadatele ve výzvách MAS. 
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Dotace je proplácena průběžně – konečné vyúčtování již bylo uzavřeno za roky 2015, 2016 a 2017 a 
2018. 
 
 

   1. 4. „Animace škol“ 

Termín realizace: 2017 - 2023 

V rámci realizace projektu „Podpora řídících a administrativních schopností MAS Blanský les – 
Netolicko o. p.s.“ nabízí MAS bezplatný konzultační a metodický servis pro mateřské a základní 
školy působící ve členských obcích MAS. Tyto školy mohou žádat o tzv. „šablony“ – dotaci na 
neinvestiční aktivity škol (personální podpora, vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu 
aktivit školy – např. kroužky ve škole, doučování, pořízení ICT techniky, projektové dny atd.).  
Od 28. 2. 2018 běžela 2. výzva, v rámci které MAS poskytovala konzultace vhodných šablon. 10. 4. a 
11. 4. 2018 proběhla konzultační dopoledne v Netolicích a na Včelné. Servis MAS využívá celkem 13 
škol působících na území MAS BLN. 
 
Díky této aktivitě MAS BLN se pro školy v regionu podařilo získat téměř 12 mil. Kč. 
 

1. 5. 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 projektů - „Jihočeské kapličky“ , „S Peklíkem na vandr“, S Peklíkem na výlet“ a Linecká stezka 
uběhne doba udržitelnosti (pořízené vybavení bude v roce 2019 převedeno do majetku do projektu 
zapojených obcí). 

 

1. 6. Nové webové stránky MAS 

MAS BLN má počínaje rokem 2018 nové webové stránky WWW.MASBLN.CZ . 

 
1. 7. Členství MAS v jiných organizacích 

Členství MAS v roce 2017: 
 Národní síť Zdravých měst ČR 
 Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR – partner 
 Destinační společnost PodKletí – partner 
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2. Výhled na rok 2019 
 
 

1.  Administrace a vypisování výzev – OPZ, PRV, IROP, OPŽP 

 
2. Pokračování projektu MAP II . V únoru 2018 podána žádost o dotaci, zahájení 

projektu – srpen 2018 
  

3. Pokračování aktivit pro školy působící na území MAS BLN – Šablony II (2. výzva od 
února 2018) 

4. Pokračování animačních činností MAS – semináře pro žadatele v rámci výzev MAS 

5.     Poradenství pro partnery MAS 

     

3. Orgány společnosti  
 
 
Ředitel společnosti 
Ředitelem MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. je Ing. Václav Kolář 
 
Správní rada 
V roce 2018 se správní rada (SR) sešla na 2 jednání (26.2.2018 – per rollam, 4. 12. 2018)   
  
Složení správní rady v roce 2018 - 9 členů: Oldřich Petrášek (předseda), František Ohrazda, Mgr. 
Bohumír Mach (místopředseda), PhDr. Jaromír Beneš, PhD., Ing. Václav Sládek, Václav Vozábal, Ing. 
Otta Šandera, Jan Zeman, Ing. Josef Troup – nově zvolený člen /30.11.2018/ namísto Jany Zoufalé  
 
Zápisy z jednání SR jsou k dispozici v kanceláři MAS. 
 
 
Dozorčí rada 
Dozorčí rada (DR) MAS předložila 4. 12. 2018 Shromáždění partnerů MAS zprávu o výsledcích své 
kontrolní činnosti za rok 2017. 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 na konci roku 2018 – 3 členové: Ing. Václav Filištein, Kateřina Třísková (kooptace místo 
Radky Dvořákové), Ing. Jitka Šebelková (starostka obce Kamenný Újezd) 
 
 
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 
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Počet partnerů MAS k 31. 12. 2017 – 32 partnerů 
Počet partnerů MAS k 31. 12. 2018 – 32 partnerů 
 
 
Výbor  
Složení Výboru na konci roku 2018: František Ohrazda (předseda), Ing. Václav Sládek, Ing. Otta 
Šandera, Václav Vozábal, Jan Homolka, PhDr. Jaromír Beneš PhD, Kateřina Třísková (kooptace místo 
Radky Dvořákové). 
 
Výběrová komise 
Složení Výběrové komise na konci roku 2018: Ing. Karel Havlíček, Dana Mužíková, Tomáš Tremmel, 
Ing. Radek Rypota, Božena Kudláčková, Vladimír Reidinger, Milan Štindl, Alena Nováková, Martin 
Sviták 

 
Kontrolní komise 
Kontrolní komise kontroluje činnost a hospodaření organizační složky SCLLD, zejména soulad 
rozhodování jejích orgánů s obecně závaznými předpisy a pravidly dotačních programů a pravidly 
pro činnost v rámci SCLLD.   
Složení kontrolní komise ke konci roku 2018: Roman Haňur, Ing. Václav Filištein, Ing. Jitka Šebelková  
nově zvolená členka /od 30. 11. 2017/ namísto Martina Jandy. 
 
 
4. Účetní závěrka – dle závěrky 
 
Účetnictví vede na základě Smlouvy o dílo p. Jiří Honsa. 
 
Výnosy a náklady za rok 2018: 

 výnosy celkem: 3 614 241,3 Kč 
 náklady celkem: 3 589 396, 7 Kč 
 rozdíl výnosů a nákladů – zisk: 24 844,6 Kč 

 
Výši zisku z hlavní činnosti zásadně ovlivnily přijatý dar z Jihočeského kraje ve výši 224 687 Kč.   
 
Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2018: 
pokladna: 1 342 Kč 
 
Běžný účet České spořitelny: 1 826 530,3 Kč 
celkem: 1 827 872,3 Kč 
 
MAS neměla příjmy podléhající dani z příjmu, za rok 2018 však podala daňové přiznání. MAS byla 
za rok 2018 plátcem silniční daně. Podrobněji viz Účetní závěrka 2018.   
 
Výroční zpráva byla schválena správní radou MAS dne: 22. 5. 2019 


