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1. PŘEHLED ČINNOSTI V     ROCE 2006  

I  v uplynulém roce 2006 prokázala  Místní  akční  skupina  Blanský  les  –  Netolicko 
o.p.s. profesionalitu a odhodlání plnit dané cíle, a to především napomáhat regionu, 
ve  kterém  působí  v jeho  rozvoji.   Díky  realizaci  řady  projektů  se  podařilo  lidem 
působícím v MAS získat potřebné finanční prostředky na zlepšení podmínek života 
na svém území.

PROGRAM LEADER ČR 2006:

V březnu  2006  žádala  MAS  o  dotaci  z programu  Leader  ČR  2006  Ministerstva 
zemědělství  ČR.  Se  svým  záměrem  na  téma  „Zlepšení  kvality  života  ve 
venkovských oblastech“ uspěla v konkurenci  cca šedesátky MAS a získala  tak 
dotaci 3 miliony Kč (vybráno bylo celkem 21 místních akčních skupin, z toho pouze 
tři z Jihočeského kraje).

V rámci  vyhlášených  dvou  opatření  (Opatření  1  –  Nákup  strojů,  Opatření  2  – 
Pořizování a obnova informačních systémů)
bylo  na  projekty  v regionu  MAS  rozděleno  2,7  milionu  Kč -  obce  Nová  Ves, 
Žabovřesky,  Vrábče, Srnín a Zlatá Koruna získaly dotaci na varovné a informační 
systémy  (bezdrátové  rozhlasy)  a  podnikatelské  subjekty  ZOD  Němčice  a  ZD 
Podkleťan Křemže na pořízení zemědělských strojů.

Foto - realizované projekty

Varovný a informační systém obyvatelstva:
              

Zemědělské stroje:
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Zbývající část dotace 300.000 Kč byla určena na provoz MAS + minimální vlastní 
podíl činil 75.000 Kč  (peníze byly použity zejména na uhrazení mzdových nákladů, 
činnosti  facilitátora,  dovybavení  kanceláře  nábytkem,  zakoupení  počítače 
a kancelářských potřeb).

 LEADER +:

MAS realizovala od září 2005 do poloviny srpna 2006 projekt „Příprava na realizaci 
pilotní  strategie  MAS  Blanský  les  -  Netolicko“.  Z prostředků  programu  Leader+ 
vznikla pilotní strategie regionu MAS pro období let 2007 - 2013. 

Tato strategie bude stěžejním podkladem pro podání žádosti o účast v programu 
Leader v novém programovacím období EU. Vyhlášení výzvy se předpokládá na 
druhou polovinu roku 2007.

Dotace  byla  použita  také  na  zprovoznění  webových  stránek  MAS 
(www.mas-netolice.cz),  pořízení  Katalogu  projektů (na  intranetových  stránkách 
MAS  –  zásobník  slouží  k informacím  MAS  o  potřebách  žadatelů),  kopírky, 
dataprojektoru, promítacího plátna, fotoaparátu, propagačních karet MAS, hrazeno 
bylo také pořádání seminářů a část mzdových nákladů zaměstnance MAS.
Na profinancování  dotace čerpala  MAS úvěr  od  ČSOB a.s.  Žádost  o  proplacení 
výdajů  projektu  byla  podána  na  začátku  října  2006.  Vyplacení  dotace  by  mělo 
proběhnout v 1. čtvrtletí 2007.

SROP (Společný regionální operační program):

MAS  uspěla  se  žádostí  do  grantového  programu  SROP  a  zahájila  tak  realizaci 
projektu  Destinační  management  regionu  Blanský  les  -  Netolicko.  Cílem  je 
využití  potenciálu  regionu  v oblasti  cestovního  ruchu,  tvorba  jednotné  image, 
propagace regionu a jeho aktivit,  vznik regionálních produktů cestovního ruchu, a 
v neposlední řadě vznik organizační struktury, která se zaměří na sjednocení výše 
uvedené  koncepce  turistického  ruchu  na  území  MAS.  V souvislosti  s realizací 
projektu byl od října 2006 do MAS přijat další zaměstnanec.
Dotaci do výše 495.000 Kč je možné čerpat do května 2007.  Během roku 2006 
probíhají  práce především na zpracování  marketingové  strategie a na  přípravě 
produktů turistického ruchu.
Projekt bude v roce 2007 pokračovat zpracováním loga a sloganu turistického ruchu 
a budou vydány regionální propagační materiály.

PŘÍSPĚVEK JIHOČESKÉHO KRAJE:

MAS obdržela příspěvek Jihočeského kraje ve výši  90.000 Kč na zajištění svých 
aktivit  v roce 2006 (+ vlastní podíl MAS činil  37.000 Kč). Z tohoto příspěvku MAS 
hradila   zejména  zpracování  úspěšné  žádosti  a  záměru  Leader  ČR  2006,  dále 
aktualizaci Katalogu projektů, úhradu úroků souvisejících s poskytnutým úvěrem na 
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realizaci projektů Leader+ a SROP, pořádání semináře o možnostech financování 
projektových záměrů ze strukturálních fondů v období 2007-2013,  byly  provedeny 
úhrady  za  služby  spojené  s provozem  kanceláře  a  vytištěny  nové  propagační 
materiály MAS.

SEMINÁŘE A PREZENTACE:

- V únoru 2006 se sešla pracovní skupina, která jednala o tvorbě webových 
stránek MAS. Webové stránky byly následně spuštěny na začátku března 2006

- V březnu 2006 se konala pracovní schůzka starostů obcí z regionu MAS, na 
programu bylo seznámení s přípravou pilotní strategie MAS a tvorbou katalogu 
projektů

- V květnu pořádala MAS seminář pro zájemce o dotaci z programu Leader ČR 
2006

- V červnu se MAS podílela na zajištění „mezinárodní cestovní dílny“ s názvem 
Traveling workshop. MAS navštívili přední evropští odborníci na rozvoj venkova, 
seznámili se s realizovanými projekty, regionem MAS a vyměnili si zkušenosti ze 
svých zemí. 
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- V srpnu  prezentovala  MAS  svou  činnost  na  výstavě  Země  živitelka  2006  na 
Výstavišti České Budějovice

   

Momentky z výstavy
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- V září  se  zástupci  MAS zúčastnili  Národní  konference  o  venkovu  v Teplé  na 
Karlovarsku

- V říjnu pořádala MAS a Město Netolice seminář pro veřejnost s názvem „Finanční 
zdroje Evropské unie pro Českou republiku ve druhém programovacím období 
2007-  2013.  Na  ten  pak  v listopadu  navázal  další  seminář  „Financování 
rozvojových projektů v letech 2007 - 2013“.

- V rámci  projektu  Destinační  management  na  konci  listopadu  svolala MAS 
diskusní  skupinu  o  cestovním  ruchu.  Zúčastnili  se  jí  zástupci  podnikatelů, 
starostů, správců památek i zástupci kraje. Cílem byla analýza stávající situace 
cestovního  ruchu  regionu,  příležitosti  rozvoje  a  nápady  nových  projektů  a 
produktů cestovního ruchu.

- 22.11.2007 pořádala MAS v Křemži  již  druhé setkání místních akčních skupin 
Jihočeského  kraje  (řešila  se  především  otázka  potřeby  institucionalizace 
jihočeských  MAS  z důvodu  lepšího  zastupování  zájmů  MAS  především  u 
Krajského úřadu JČK, Regionální rady NUTS II Jihozápad a dalších institucí).

- Účast  na  školení  manažerů  venkova  (pokračuje  v roce  2007)  –  střídavě 
pracovnice sekretariátu a pracovník destinačního managementu

- V prosinci se ředitelka MAS účastnila exkurze v Místní akční skupině Joutsenten 
Reitti  (Finsko)  –  seznámení  s příklady projektů a systémem programu Leader 
v této severské zemi. Ukázky navštívených projektů:

               Dřevoprodej Ateliér – výroba textilu
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DALŠÍ   AKCE

 Národní síť MAS ČR (NSRV)

Vědomi  si  potřebné  institucionalizace  NSRV  navrhli  zástupci  členských  MAS 
šestnáctičlenný přípravný výbor, který připraví podmínky pro vznik NSRV s vlastní 
právní subjektivitou, jasnými kompetencemi a úkoly a vyjedná podmínky „odtržení“ 
od Národní observatoře venkova o.p.s. – iniciátora sítě. Hlavním cílem této sítě by 
mělo být hájení a prosazování zájmů MAS u institucí, se kterými místní akční skupiny 
spolupracují  a které jsou tvůrci  podmínek pro fungování  a  rozdělování  finančních 
prostředků v rámci jednotlivých fondů (zejména EAFRD – osa Leader).

Za MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. byla do tohoto výboru zvolena ředitelka Ing. 
Mirka Malenová. Z jihočeských MAS pak ještě zástupce MAS Strakonicko a MAS 
Krajina srdce.

 Účast  na projektu Posílení  administrativní  a  absorpční 
kapacity Jihočeského kraje 

MAS se přihlásila jako partner do projektu 3.3. SROP a žádala o pozici manažera 
území, který by zajišťoval především semináře v oblasti strukturálních fondů v letech 
2007-2013 a připravil by tak subjekty na svém území na čerpání z těchto fondů. MAS 
se svou nabídkou uspěla, bohužel z naprosto neobjektivních důvodů bylo toto řízení 
zrušeno. Ve druhé výzvě se MAS znovu přihlásila, ale již nebyla vybrána. 

2. CO NÁS ČEKÁ V     ROCE 2007?  

I  v následujícím roce bude snahou MAS realizovat projekty vedoucí ke kvalitnímu 
rozvoji území. 

Během roku 2007 budou spuštěny nové webové stránky s tématickým zaměřením na 
turistický ruch. Budou vyhlášeny výsledky veřejné soutěže na turistické logo a slogan 
nejlépe  vystihujících  podstatu  území  MAS Blanský  les  –  Netolicko  jako  turisticky 
atraktivního regionu

Rok 2007 bude pro další vývoj MAS velice důležitý především z hlediska zapojení 
metody Leader.  V tomto roce se MAS pokusí  uspět  se svou zpracovanou Pilotní 
strategií v konkurenci dalších českých MAS a zažádá o podporu projektů na svém 
území z programu LEADER pro období 2007-2013. Pokud MAS uspěje, bude moci 
příštích sedm let podporovat projekty až do výše 10 mil. Kč ročně. Naše MAS má 
poměrně dobrou pozici,  protože za dva roky své působnosti  si  vybudovala dobré 
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jméno vůči  veřejnosti  a  zainteresovaným institucím.  Bude tedy jen na nás,  jakou 
vyvineme snahu, aby na území MAS poputovalo i v budoucnu dostatečné množství 
finančních prostředků na realizaci potřebných rozvojových projektů.

3. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

VALNÁ HROMADA ČLENŮ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 

Do konce r.2006 se valná hromada členů rozrostla o jednoho člena, a to na celkový 
počet  22.  Nově  byl  v březnu  2006  přijat  zemědělský  podnikatel  Jiří  Machovec 
z Vrbice.
Složení členské základny je tak následující:

• 3 svazky obcí
• 16 podnikatelských subjektů 
• 3 neziskové organizace

SPRÁVNÍ RADA

- statutární orgán společnosti. Složení v roce 2006:

 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. 2006 p. Pavlu Rožboudovi (který zároveň skončil i ve 
funkci  starosti  obce  Včelná  a  předsedy  Svazku  obcí  Blanský  les  -  podhůří) 
a  p.  Ing.  Otto  Šanderovi.  Správní  rada  doporučila  valné  hromadě  ke  schválení 
následující:  za členy správní  rady opětovně zvolit  ing. Otto  Šanderu a dále nově 
zvoleného předsedu Svazku obcí Blanský les - podhůří, tak aby bylo ve správní radě 
zachováno zastoupení všech členských svazků obcí MAS. Nejbližší zasedání valné 
hromady se uskuteční v prvním čtvrtletí r. 2007.

DOZORČÍ RADA

- kontrolní orgán společnosti. Složení v r. 2006:

 Jitka Burešová, předsedkyně dozorčí rady
 PhDr. Jaromír Beneš
 Ing. Martin Janda
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V dubnu  byla  do  dozorčí  rady  kooptována  Radka  Dvořáková,  která  jako  nová 
ředitelka oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory v Prachaticích nahradila 
ve funkci Jitku Burešovou.

PROGRAMOVÝ VÝBOR

-  je poradním orgánem správní rady a programotvornou složkou společnosti. Je 
zodpovědný za vypracování záměru místní akční skupiny. Složení v r. 2006:

 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

- provádí bodové ohodnocení projektů v rámci Leader ČR a předkládá seznam 
projektů vybraných k financování. Složení v r. 2006:

 František Ondřich (starosta obce Kamenný Újezd)
 Vladimír Reidinger (starosta obce Lužice)
 Milan Štindl (starosta obce Zlatá Koruna)

 Karel Kučera
 Ladislav Brašnička
 Ing. Václav Sládek
 Ing. Karel Havlíček

Při hodnocení a výběru projektů v rámci Leader ČR 2006 nahradil člena výboru 
Milana Štindla starosta Holubova Jaroslav Franěk. Odůvodnění: Obec Zlatá Koruna 
byla jedním z žadatelů o dotaci v programu Leader ČR 2006.

FACILITÁTOR 

V roce 2006 schválila správní rada uzavření smlouvy o dílo na činnost facilitátora se 
společností NEROZ – Netolická rozvojová o.p.s., se sídlem v Netolicích. 
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ŘEDITEL 

Na základě článku VI. odst. 2) bodu p) Statutu Místní akční skupiny Blanský les - 
Netolicko o.p.s. jmenovala správní rada MAS na svém zasedání dne 29.11.2006 ing. 
Mirku Malenovou do funkce ředitele Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko 

o.p.s.  Jmenování  je  platné  od  1.12.2006  a  je  uzavřeno  na  dobu  určitou,  do 
31.12.2007.  Správní  rada  po  uplynutí  této  doby  rozhodne  o  pokračování  funkce 
ředitele, popř. o jeho zrušení.
Hlavním  důvodem  pro  jmenování  této  funkce  jsou  zvyšující  se  nároky  na  účast 
zástupců  MAS  na  seminářích,  workshopech,  prezentačních  akcích  a  jmenování 
kompetentních  zástupců  MAS do  orgánů  organizací,  které  se  zabývají  rozvojem 
venkova. 

4. HOSPODAŘENÍ MAS

MAS vede podvojné účetnictví. Vedením účetnictví a zpracováním účetní závěrky za 
rok  2006  byl  pověřena  účetní  firma  Jaroslav  Honsa,  Netolice.  (smlouva  s 
Ing.  Jaroslavou Honsovou byla  vypovězena z důvodu,  kdy ing.  Honsová se stala 
plátce DPH a tím by se náklady na účetnictví pro MAS navýšily).

Stav peněžních prostředků k     31.12. 2006 v Kč:  

pokladna 1.250,00
běžný účet Česká 
spořitelna

95.114,21

běžný účet ČSOB II. 3.877,53
běžný účet ČSOB I. 2.523,26
celkem 102.765,00

Výnosy a náklady
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výnosy 1.063.403,34
náklady 1.062.121,03
rozdíl výnosů a nákladů zisk/ztráta 1.282,31

Přehled pohledávek a závazků k     31.12. 2006  

pohledávky z počátečních vkladů 5.000,00
další pohledávky 0
závazky 0

Přehled obdržených dotací v     roce 2006   
(MAS účtuje o dotacích v době jejich obdržení)

Leader ČR 2006 300 000,- Kč
Příspěvek Krajského úřadu Jihočeského 
kraje

90 000,- Kč

Obdržené dotace celkem 390 000,- Kč

Předpokládané dotace v     r. 2007  

Leader+ 486 816,70 Kč Proplacení 
únor 2007

SROP – Destinační management 485 000,- Kč Proplacení 
srpen 2007

Hospodářská zpráva 2006 je přílohou této výroční zprávy.

Organizace měla/neměla příjmy podléhající dani z příjmu, proto za rok 2006 podává/
nepodává daňové přiznání.

5. VÝROK AUDITORA

V roce 2006 nepodléhala MAS výroku auditora (§19, odst. 3, Zákona 248/1995 Sb., o 
obecně prospěšných společnostech).

6. ZMĚNY ZAKLÁDACÍ LISTINY a ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ

V roce 2006 došlo k následujícím změnám:
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1. Na místo předsedkyně dozorčí rady MAS byla kooptována Radka Dvořáková, 
ředitelka  Oblastní  kanceláře  Jihočeské  hospodářské  komory  (OB  JHK) 
v Prachaticích, která tak nahradila ve funkci bývalou ředitelku OK JHK Jitku 
Burešovou.

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:

Ing. Mirka Malenová

Gabriela Kalíšková

Výroční zpráva byla odsouhlasena správní radou MAS dne: 21.3.2006
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