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Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s.

I. Představení společnosti

Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s. (dále jen 
MAS)  je  založena  na  základě  Zákona  č.  248/1995  Sb.,  o  obecně  prospěšných 
společnostech.

MAS  BLN  byla  založena  23.  srpna  2004  a  je  zapsána  v rejstříku  obecně  prospěšných 
společností vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka O98.

Cílem  a  hlavním posláním  MAS  je  podpora  rozvoje  regionu  MAS,  což  je  naplňováno 
prostřednictvím poskytování a plnění následujících obecně prospěšných služeb:

• Vytvoření a aktualizace rozvojové strategie oblast působení MAS Blanský les – 
Netolicko

• V rámci  přijaté  strategie  rozvoje  podporovat  rozvojové  projekty  zvláště 
z následujících oblastí:
a) péče o kulturní a hospodářský rozvoj oblasti
b) spoluúčast na projektech evropské spolupráce
c) péče o životní prostředí a rozvoj ochrany životního prostředíd) meziregionální nebo mezinárodní spolupráce na výše uvedené téma
e) podpora  malého  a  středního  podnikání  a  vzniku  a  provozu  regionálních 

podnikatelských sítí
f) péče o rozvoj cestovního ruchu

• Vypisování výzev pro předkládání projektů
• Hodnocení  předložených  projektů  dle  předem  schválených  a 

zveřejněných  kritérií,  která  jsou  v souladu  se  základními  přijatými  principy 
strategického rozvoje regionu

• Výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel programu LEADER a 
podobných iniciativ a dotačních programů

• Vyhledávání možných finančních zdrojů pro financování rozvojových 
projektů oblasti působení Blanský les – Netolicko

• Evidence a monitorování realizace projektů
• Zřízení a provoz organizační struktury, která bude schopna plnit výše 

uvedené činnosti

Počátečními kroky MAS pro rok 2004 bylo zejména organizační zajištění založení, vzniku a 
chodu MAS. Dále příprava MAS na účast v programu LEADER v roce 2005.
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Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s.

II. Struktura

Zakladateli MAS jsou: (vč. uvedení jména zástupce a výše členského vkladu)

Svazek obcí Netolicko Oldřich Petrášek 5.000,-
Svazek obcí Blanský les – podhůří Pavel Rožboud 5.000,-
Svazek obcí Podkletí Ing. Josef Troup 5.000,-
Archeos o.s. PhDr. Jaromír Beneš 2.000,-
Autocamp Podroužek TJ Netolice a.s. Mgr. Bohumír  Mach 5.000,-
Brašnička Ladislav Brašnička Ladislav 2.000,-
Filištein Václav – GEM Ing. Václav Filištein 2.000,-
Jihočeská hospodářská komora Andrea Tajanovská 5.000,-
Kučera Karel Karel Kučera 2.000,-
Kuta a.s. Ing. Martin Kuta 5.000,-
Ing. Sládek Václav Ing. Václav Sládek 2.000,-
Stavea plus s.r.o. Ing. Karel Havlíček 5.000,-
Tělocvičná jednota Sokol Křemže Ing. Martin Janda 5.000,-
Zemědělská společnost Dubné a.s. Eva Návarová 5.000,-
Zemědělské družstvo Podkleťan Křemže Ing. Otta Šandera 5.000,-
Zemědělské družstvo Skalka – Jankov Ing. Zdeněk Houška 5.000,-
Zemědělsko-obchodní družstvo Němčice František Žáček 5.000,-
Zemědělské družstvo Rábín – Netolice Vladislav Borovka 5.000,-

Celkem:                  75.000,-

Orgány MAS

Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
V roce 2004 zasedala celkem 4x.

Statistika účasti jednotlivých členů valné hromady na jejich jednáních
Oldřich Petrášek 4x
Eva Návarová 1x
Pavel Rožboud 4x
Ing. Josef Troup 4x
Ing. Václav Filištein 2x
Ing. Otta Šandera 3x
Andrea Tajanovská 2x
PhDr. Jaromír Beneš 2x
Ing. Martin Janda 1x
Mgr. Bohumír Mach 3x
Ing. Martin Kuta 1x
Ing. Václav Sládek 4x
Karel Kučera 3x
Ing. Karel Havlíček 3x
Ing. Zdeněk Houška 0
Ladislav Brašnička 3x
František Žáček 2x
Vladislav Borovka 3x
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Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s.

Činnost valné hromady v     roce 2004  
 Na ustavující schůzi MAS schválen statut a zakládací smlouva
 Schváleno umístění sídla v prostorách Městského úřadu Netolice
 Zvolení členů správní rady a dozorčí rady
 Schválena výše členských příspěvků
 Schváleno podání žádosti do programu L ČR a L+
 Pověření firmy Besi zpracováním žádostí do programu Leader + a Leader ČR
 Na každém  jednání  valné  hromady  byly  zejména  projednávány  kroky  týkající  se 

podání žádostí do programů Leader+ a Leader ČR

Správní rada
Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Má 6 členů, z nichž je volen předseda a 
místopředseda správní rady. Ve správní radě musí 3 členové zastupovat místní soukromé 
partnery a 3 členové místní veřejné partnery.

Složení správní rady v roce 2004:
Oldřich Petrášek – předseda správní rady
Eva Návarová – místopředsedkyně správní rady
Pavel Rožboud
Ing. Josef Troup
Ing. Václav Filištein
Ing. Otta Šandera

Činnost správní rady v     roce 2004:  
Činnost správní rady se ihned po jejím zvolení na sklonku roku 2004 zaměřila na organizační 
záležitosti a určení priorit do konce roku 2004 a pro rok 2005 (Viz bod Vize 2005).
Správní rada se v roce 2004 sešla pouze jednou, a to 23.8., kdy schválila statut a zakládací 
smlouvu společnosti a jmenovala facilitátora MAS.

Statistika účasti členů správní rady na jejím zasedání

Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti. Dozorčí radu jmenuje a 
odvolává  valná  hromada.  Dozorčí  rada  má  3  členy.  Členové  si  mezi  sebou  volí  svého 
předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.

Složení dozorčí rady v roce 2004:
Andrea Tajanovská – předsedkyně dozorčí rady
PhDr. Jaromír Beneš
Ing. Martin Janda

Činnost dozorčí rady v     roce 2004:  
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Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s.

Vzhledem ke krátkému fungování  společnosti,  k charakteru  činnosti  o.p.s.  a  k přihlédnutí 
k pravomocím  a  povinnostem  dozorčí  rady  (dle  Satutu)  nevznikla  v roce  2004  nutnost 
jednání dozorčí rady. 
V souvislosti s možným udělením statutu programu Leader vznikly další orgány MAS. Tyto 
orgány budou své povinnosti a kompetence dané Statutem a Pravidly programu Leader plnit 
v případě, že žádost o udělení statutu Leader bude úspěšná.

Programový výbor
Programový  výbor  je  poradním  orgánem  správní  rady  a  programotvornou  složkou 
společnosti.  Programový výbor je zodpovědný za vypracování  Záměru MAS. Programový 
výbor se sešel v roce 2004 jednou a to za účelem odsouhlasení Záměru MAS do programu 
Leader ČR.

Členové programového výboru:
Pavel Rožboud
Ing. Josef Troup
Eva Návarová
Ing. Václav Filištein
PhDr. Jaromír Beneš
Ing. Martin Kuta
Ing. Martin Janda

Výbor pro výběr a monitorování projektů (Výběrová komise)
Výběrová komise je  poradním a výkonným orgánem správní  rady.  Bude zodpovědná  za 
vypisování výzev k předkládání projektů, podle předem odsouhlasených kritérií bude hodnotit 
jednotlivé projekty. Je rovněž zodpovědná za monitorování jednotlivých projektů.
v roce 2004 nevykázala žádnou činnost.

Členové výběrové komise:
František Ondřich – starosta obce Kamenný Újezd
Vladimír Reitinger – starosta obce Lužice
Milan Štindl – starosta obce Zlatá Koruna
Ing. Václav Sládek
Karel Kučera
Ing. Karel Havlíček
Ladislav Brašnička

Facilitátor společnosti 
Facilitátor  koordinuje  činnost  MAS,  poskytuje  společnosti  poradenské  služby  v oblasti 
projektového  řízení,  spolupracuje  s dalšími  subjekty,  regiony  a  institucemi  za  účelem 
naplnění cílů MAS. Dohlíží na zpracování strategických a koncepčních dokumentů MAS.
Na jednání správní rady byla facilitátorem zvolena společnost BESI a.s., se sídlem v Lišově, 
která  již  vykonává  poradenskou  činnost  pro  všechny  tři  členské  svazky  obcí  a  má  tak 
dostatečný přehled o regionu a jeho potřebách.
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Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s.

III. Přehled činnosti MAS v roce 2004

6/2004 • Prostřednictvím SO Netolicko podána 
žádost do programu Phare CBC, Společný 
fond  malých  projektů  na  „Zpracování 
strategie  rozvoje  cestovního  ruchu 
v regionu Blanský les – Netolicko.“

7/2004 • První  informativní  schůzky  zástupců 
mikroregionů  Blanský  les  –  podhůří, 
Netolicko  a  Podkletí  týkající  se  založení 
o.p.s.

• Projednávání  návrhů  stanov, 
zakládací  smlouvy  a  návrhu  organizační 
struktury, názvu společnosti

• Zvolení  sídla  MAS –  město  Netolice 
(budova městského úřadu)

• Účast  hejtmana  JČK,  pana 
Zahradníka  na  jednání  MAS,  vyjádření 
podpory vzniku této struktury

8/2004 • 23.8.2004  –  zakladatelský  schůze 
MAS Blanský les – Netolicko o.p.s..  Jako 
bankovní  ústav  k založení  běžného  účtu 
o.p.s.  byla  určena  Česká  spořitelna  a.s., 
pobočka Netolice. 

• Stanovení  výše  členských  příspěvků 
(FO 2000,- Kč, PO 5000,- Kč)

• Zvolení  správní  rady,  dozorčí  rady a 
facilitátora společnosti

9/2004 • Odsouhlaseno podání žádosti do OP 
Rozvoj  venkova  a  multifunkční 
zemědělství,  program  Leader+,  investiční 
záměr c) osvojování schopností

• Odsouhlaseno  podání  žádosti  do 
programu  Leader  ČR,  Téma  3  – 
Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů, 
Realizace Záměru MAS

• Pověření facilitátora MAS, firmy BESI 
a.s. zpracováním obou žádostí s tím, že na 
vypracování  se  svými  poznatky  podíleli  i 
jednotlivý členové MAS

10/2004 • Účast  zástupců  MAS  na  pracovním 
semináři  na  MZe  v Praze  k programu 
Leader+

11/2004 • Práce na zpracování žádostí
12/2004 • 16.12.2004  založen  účet  u  ČS  a.s., 

pobočka Netolice
• 20.12.2004  odevzdána  žádost  do 
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Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s.

Leaderu+  na  Regionální  odbor  SZIF 
v Českých Budějovicích

IV. Účetní závěrka
MAS vede podvojné účetnictví. 
Vedením  účetnictví  a  zpracováním  účetní  závěrky  za  rok  2004  byla  pověřena  firma 
EKOSOFT – ing. Jaroslava Honsová, Netolice.

16.12. 2004 byl založen účet u České spořitelny.

Účetní závěrka byla zpracována za období prosinec 2004.

• Stav peněžních prostředků k     31.12. 2004  
pokladna     0,00 Kč
běžný účet 895,63 Kč
Celkem 895,63 Kč

• Výnosy  
Úroky na běžném účtu   0,13 Kč
Výnosy celkem     0,13 Kč

• Náklady  
statistické služby 400,00 Kč
bankovní poplatky 104,50 Kč
Náklady celkem 504,50 Kč

• Rozdíl výnosů a nákladů   
Ztráta  - 504,37 Kč

• Přehled pohledávek a závazků k     31.12.2004  
Pohledávky z počátečních vkladů    74 000,- Kč
Závazky         0,- Kč

Organizace neměla příjmy podléhající dani z příjmu, proto za rok 2004 nepodává daňové 
přiznání.

V. Výrok auditora
V roce  2004  nepodléhala  MAS  výroku  auditora  (§19,  odst.  3,  Zákona  248/1995  Sb.,  o 
obecně prospěšných společnostech).

VI. Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu 
roku
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Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s.

V průběhu roku nedošlo ke změnám zakládací listiny, statutu ani ke změně ve složení 
řídících orgánů Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko o.p.s.

VII. Vymezení úkolů pro rok 2005

MAS si stanovila následující úkoly, na jejichž plnění se v     roce 2005 zaměří:  
• Předání žádosti do programu Leader ČR – leden 2005
• Odsouhlasení rozpočtu MAS na rok 2005
• Zřízení stálé kanceláře v sídle MAS, přijetí administrativní síly
• Propagace MAS, vzdělávání pracovníků MAS
• Rozšíření členské základny o nové subjekty
• Úspěšné zajištění realizace přijatých projektů
• Příprava na využití Leader v dalším období
• Podrobnější seznámení veřejnosti s cíly a principy programu Leader
• Navázání aktivní spolupráce s místními akčními skupina v ČR i zahraničí
• Rozvinutí  spolupráce s regiony Leader  v Rakousku (příprava realizace společných 

projektů)

Výroční  zpráva  byla  zpracována  v souladu  se  zákonem  248/1995  Sb.,  o  obecně 
prospěšných společnostech, dále v souladu se statutem a zakládací smlouvou Místní akční 
skupiny Blanský les – Netolicko.

Výroční zprávu zpracoval:

Přílohou výroční zprávy je hospodářská zpráva za rok 2004.

V Netolicích dne:

Výroční zpráva schválena valnou hromadou dne:
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