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Hlavním posláním Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko o.p.s. je podpora 
rozvoje regionu MAS. Území MAS tvoří tři jihočeské svazky obcí – Netolicko (se 
sídlem v Netolicích, okres Prachatice), Blanský les – podhůří (se sídlem Včelná, 
okres České Budějovice) a Podkletí (se sídlem v Křemži, okres Český Krumlov). 
Území tvoří celkem třiatřicet obcí.
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JAKÝ BYL ROK 2005:

a) členská základna

V roce 2005 se členská základna rozrostla o tři nové členy na celkový počet 21. 
Nově byli přijati ing. Jaroslava Honsová – Netolice, NEROZ o.p.s. se sídlem 
v Netolicích a Jiří Honsa – Netolice.

Složení členské základny bylo v roce 2005 následující: 3 svazky obcí, 15 
podnikatelských subjektů a 3 nestátní neziskové organizace:

- Svazek obcí Netolicko
- Svazek obcí Blanský les – podhůří
- Svazek obcí Podkletí
- Jihočeská hospodářská komora – oblastní kancelář Prachatice
- Zemědělská společnost Dubné, a.s.
- Ing. Václav Filištein
- Archeos o.s.
- Autocamp Podroužek TJ Netolice a.s.
- Kuta a.s.
- Zemědělské družstvo Podkleťan Křemže
- Ing. Václav Sládek
- Karel Kučera
- Stavea plus, s.r.o.
- ZD Skalka, Jankov
- Ladislav Brašnička
- Zemědělsko – obchodní družstvo se sídlem v Němčicích
- Zemědělské družstvo Rábín
- TJ Sokol Křemže
- Ing. Jaroslava Honsová
- NEROZ – Netolická rozvojová o.p.s.
- Jiří Honsa

b) orgány MAS

   - valná hromada členů obecně prospěšné společnosti: nejvyšší orgán společnosti

   - správní rada: statutární orgán společnosti. Složení v roce 2005:
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 Oldřich Petrášek, předseda správní rady
 Eva Návarová, místopředsedkyně správní rady
 Pavel Rožboud
 Ing. Josef Troup
 Ing. Václav Filištein
 Ing. Otta Šandera

Funkční období skončilo v r. 2005 po roce ing. Josefu Troupovi a ing. Václavu 
Filišteinovi. Oba byli opětovně zvoleni valnou hromadou za členy správní rady.

   - dozorčí rada: kontrolní orgán společnosti. Složení v r. 2005:

 Andrea Tajanovská, předsedkyně dozorčí rady
 PhDr. Jaromír Beneš
 Ing. Martin Janda

V červenci r. 2005 vzala valná hromada na vědomí, že do dozorčí rady byla 
kooptována Jitka Burešová. Ta jako nová ředitelka oblastní kanceláře Jihočeské 
hospodářské komory v Prachaticích nahradila ve funkci Andreu Tajanovskou.

   - programový výbor: je poradním orgánem správní rady a programotvornou 
složkou společnosti. Je zodpovědný za vypracování záměru místní akční skupiny. 
Složení v r. 2005:

 Oldřich Petrášek
 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): provádí bodové 
ohodnocení projektů v rámci Leader ČR a předkládá seznam projektů vybraných 
k financování. Složení v r. 2005:

 František Oldřich (starosta obce Kamenný Újezd)
 Vladimír Reidinger (starosta obce Lužice)
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 Milan Štindl (starosta obce Zlatá Koruna)
 Karel Kučera
 Ladislav Brašnička
 Ing. Václav Sládek
 Ing. Karel Havlíček

   - facilitátor (poradce společnosti): V roce 2005 schválila správní rada uzavření 
smlouvy o dílo na činnost facilitátora se společností Besi, a.s., se sídlem v Lišově. 
Následně od 1.7. 2005 byla schválena smlouva o dílo na facilitátorskou činnost 
s NEROZ – Netolickou rozvojovou o.p.s., se sídlem v Netolicích.

c) Program Leader ČR 

Místní akční skupina předložila v lednu 2005 svůj záměr pro Program Leader ČR 
2005 Ministerstva zemědělství ČR na téma „Zhodnocení přírodních a kulturních 
zdrojů“. MAS uspěla v konkurenci dalších cca čtyřiceti MAS obdržela tak dotaci 
3 miliony Kč (z celkové čtyřicítky MAS, které žádaly o dotaci, uspěla zhruba 
polovina z nich). Znamenalo to, že na projekty v regionu MAS mohlo být 
rozděleno 2,7 milionu Kč. Zbývající částka 300.000 Kč byla na zajištění činnosti 
MAS.

Následovalo zveřejnění výzvy k předkládání projektů, na základě které se o 
dotaci z Programu Leader prostřednictvím MAS přihlásili čtyři žadatelé – dva 
projekty předložily soukromé podnikatelské subjekty a dva obce. Všechny 
předložené projekty byly v souladu se záměrem MAS i s podmínkami Pravidel 
programu Leader ČR. 

Na území MAS tak byly zrealizovány tyto projekty:

1) Přístavba stájí pro 10 koní a odpadní jímky – předkladatel ing. Václav 
Filištein. (dotace 510 000 Kč). 

Foto dokumentuje realizaci projektu:
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2) Rekonstrukce ubytovny Autocamp Podroužek – předkladatel Autocamp 
Podroužek TJ Netolice, a.s. (dotace 396 000 Kč) 

Foto – stav před realizací  

                                        

3) Kanalizace Křenovice II. etapa + přeložka vodoteče – předkladatel Obec 
Dubné (dotace 696 000 Kč)

  Kanalizace po dokončení

4) Archeologický park a turistické východiště sv. Ján – Netolice, palisáda 
předkladatel Město Netolice (dotace 1 290 000 Kč)
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    Palisáda – na snímku vlevo stav při realizaci, na snímku vpravo po dokončení.

Z prostředků programu Leader ČR 2005 byla zařízena kancelář MAS a zřízeno 
jedno pracovní místo. Kancelář sídlí ve druhém patře budovy Městského úřadu 
v Netolicích – Mírové nám. 208. Z dotace byl zakoupen počítač, nábytek a 
hrazeny především administrativní výdaje (kancelářské potřeby, telefon, 
poštovné), nájemné, mzdové náklady, zpracování účetnictví, činnost 
facilitátora. Činnost sekretariátu MAS byla zaměřena především na 
administraci projektů v programu Leader ČR.

d) Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (Leader +)

MAS obdržela v srpnu 2005 finanční příspěvek na projekt „Příprava na realizaci 
pilotní strategie MAS Blanský les – Netolicko. Realizace projektu skončí 
nejpozději do poloviny srpna 2006. Výsledkem bude pilotní strategie pro další 
programovací období EU 2007 – 2013. 

Další využití finančních prostředků z Leaderu +: např. semináře pro veřejnost, 
webové stránky MAS, zásobník projektů

e) školení a semináře

- Školení výběrových komisí MAS v rámci programu Leader ČR – 
seznámení s pravidly při výběru projektů 

- MAS se v srpnu 2005 zúčastnila celonárodního setkání platformy Duha 
pro venkov v Nových Hradech na téma Leader jako metoda rozvoje 
venkova

- V listopadu 2005 byli zástupci MAS na Evropské konferenci o venkovu 
v klášteře Teplá (Karlovarský kraj). Cílem konference bylo získat 
podrobné představy o činnosti nejúspěšnějších LAG (Lokálních akčních 
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skupin) působících na území Evropské unie. Dále také získat ucelený 
přehled o přípravě a realizaci koncepce rozvoje venkova v období 2007 
– 2013, ověřit způsob a formy přípravy na toto období. Zároveň byly 
představeny MAS působící na území venkova České republiky, mezi 
nimiž nechyběla ani MAS Blanský les – Netolicko

- Z prostředků Leaderu + uspořádala MAS v listopadu 2005 seminář 
zaměřený na výměnu zkušeností v programu Leader se zástupci Leader 
regionu Sauwald Rakousko

- V prosinci MAS zorganizovala seminář pro starosty obcí, zástupce 
podnikatelských subjektů a neziskových organizací o programu Leader, 
možnosti získání dotace a seznámení s činností MAS

f) přeshraniční spolupráce

Jedním z cílů MAS pro r. 2005 bylo navázání spolupráce se zahraničním 
partnerem. V září 2005 se konalo jednání facilitátorů MAS v Rakousku 
s představiteli Leader regionu Sauwald. Na zářijové jednání pak navázal 
listopadový seminář – výměna zkušeností v programu Leader, který se konal 
v regionu MAS. 

      

Snímek vlevo je z návštěvy facilitátorů v Rakousku – jedná se o jeden z projektů  v regionu Sauwald. Foto 
vpravo je ze semináře s rakouskými partnery, který se konal v regionu MAS.
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g) Národní síť rozvoje venkova ČR

Národní síť rozvoje venkova ČR je sdružení subjektů, podílejících se na rozvoji 
venkova, zejména místních akčních skupin. MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. je 
jejím členem od prosince 2005, kdy zároveň valná hromada jmenovala dva 
zástupce, kteří budou MAS v této síti zastupovat – Oldřicha Petráška (předseda 
správní rady) a ing. Miroslavu Malenovou (facilitátor). 

h) propagace MAS

- MAS nechala zhotovit poster se základními informacemi o MAS a 
projektech realizovaných v rámci Leader ČR. Poprvé tuto prezentaci 
představila na Evropské konferenci o venkovu v Teplé, následně pak na 
semináři pro veřejnost

- Jsou vyhotoveny informační letáky MAS a rovněž karta MAS
- O své činnosti informovala MAS ve zpravodajích obcí (Netolice, 

Včelná, Křemežsko) i v regionálním tisku (Českobudějovické listy, Listy 
Prachaticka)

- Od října 2005 užívá MAS vlastní logo

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

MAS vede podvojné účetnictví. Vedením účetnictví a zpracováním účetní závěrky 
za rok 2005 byla pověřena ing. Jaroslava Honsová, Netolice.

Stav peněžních prostředků k     31.12. 2005:  

- Pokladna                                            707,00 Kč
- Běžný účet České spořitelny         74 066,53 Kč
- Běžný účet ČSOB                              858,02 Kč  
- Celkem                                         75 631,55  Kč
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Výnosy                                 

- Celkem:     462 308,44 Kč

Náklady

- Celkem:    429 470,52 Kč

Rozdíl výnosů a nákladů

- Zisk:          32 837,92 Kč

Přehled pohledávek a závazků k     31.12. 2005  

- Pohledávky z počátečních vkladů     13 000,00 Kč
- Závazky                                                    0,00 Kč

Hospodářská zpráva 2005 je přílohou výroční zprávy.

Organizace neměla příjmy podléhající dani z příjmu, proto za rok 2005 nepodala 
daňové přiznání.

VÝROK AUDITORA

V roce 2005 nepodléhala MAS výroku auditora (§19, odst. 3, Zákona 248/1995 
Sb., o obecně prospěšných společnostech).

ZMĚNY ZAKLÁDACÍ LISTINY A SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ, 
K     NIMŽ DOŠLO V     PRŮBĚHU ROKU  

Na místo předsedkyně dozorčí rady MAS byla kooptována Jitka Burešová, 
ředitelka Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory (OB JHK) 
v Prachaticích, která tak nahradila ve funkci bývalou ředitelku OK JHK Andreu 
Tajanovskou.
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PLÁNY DO ROKU 2006

- podání žádosti o dotaci do SROP (Společný regionální operační 
program) – grantový program Jihočeského kraje (leden 2006) – 
projekt Destinační management regionu Blanský les – Netolicko. 
Snahou je koordinované využití potenciálu regionu v oblasti cestovního 
ruchu, tvorby jednotné image, propagace regionu a jeho aktivit a 
podpora vzniku regionálních produktů cestovního ruchu 

- podání žádosti o dotaci do Programu Leader ČR 2006 - březen. 
V případě úspěchu, což bude známo v dubnu 2006, zajistit administraci 
programu

- spuštění webových stránek MAS na www.mas-netolice.cz
- zpracování pilotní strategie MAS pro další programovací období EU 

2007 – 2013, dokončení realizace projektu v rámci Leader +

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 zpracovala: Gabriela Kalíšková

Přílohou výroční zprávy je hospodářská zpráva za rok 2005.

V Netolicích dne: 17.3.2006

Výroční zpráva schválena správní radou dne: 27.3.2006

10


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

