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Úvodem:Úvodem:Úvodem:Úvodem:    

Místní ak ční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s. vstoupila  v roce 
2007 do již t řetího roku svého fungování. I v roce 2007 se nám 
podařilo podpo řit a zrealizovat řadu projekt ů a aktivit.  

Území MAS se rozší řilo o další dv ě nové obce – Branišov a 
Kvítkovice. V sou časné dob ě má MAS celkem 21 119 obyvatel, 395 km2 a 
35 členských obcí. 

Nejd ůležit ější činností v letošním roce byla p ředevším p říprava 
Strategického plánu Leader pro období 2007-2013. 

Velkým ocen ěním naše regionu bylo i 3. místo v sout ěži Jiho česká 
vesnice roku, na kterém se umístila obec Jankov (MA S se podílela na 
příprav ě nominace). 

Děkujeme všem, kte ří se v roce 2007 svou prací, finan čními p řísp ěvky 
a dobrými nápady podíleli a dále podílejí na činnosti Místní ak ční 
skupiny Blanský les – Netolicko o.p.s. 

 
Ing. Mirka Malenová 
ředitelka MAS BLN o.p.s. 
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Přehled činnostiPřehled činnostiPřehled činnostiPřehled činnosti v v v v    roce 2007roce 2007roce 2007roce 2007::::    
 
1.1.1.1. Země žZemě žZemě žZemě živitelkaivitelkaivitelkaivitelka    
Naše MAS i v letošním roce od 23. do 28. srpna 
představila svou činnost ve spole čném stánku s MAS 
Třeboňsko o.p.s. na výstav ě Země Živitelka 
v Českých Bud ějovicích. 
V letošním roce jsme se 
zaměřili p ředevším na 
prezentaci podpo řených 
projekt ů v rámci programu 
Leader a na propagaci 
regionu MAS jako zajímavé 
turistické destinace. 

   
 
 

    
2.2.2.2. Prezentace Prezentace Prezentace Prezentace jihočeských MAS na výstavě Země živitelkajihočeských MAS na výstavě Země živitelkajihočeských MAS na výstavě Země živitelkajihočeských MAS na výstavě Země živitelka    
Ve spolupráci s Jiho českou observato ří 
venkova o.p.s. naše MAS organiza čně a 
technicky zajiš ťovala spole čnou 
prezentaci jiho českých místních ak čních 
skupin ve stánku Jiho českého kraje. 
Návšt ěvníci se tak mohli dozv ědět více o 
významu místních ak ční skupin, metod ě 
Leader. 
 

 
 
 

3.3.3.3. Strategický plán LEADER pro období 2007 Strategický plán LEADER pro období 2007 Strategický plán LEADER pro období 2007 Strategický plán LEADER pro období 2007 –––– 2013 2013 2013 2013    
Na konci roku 2007 byla zve řejn ěna dlouho o čekávaná Pravidla 
Programu rozvoje venkova, Osy IV Leader. Záv ěr roku tak byl ve 
znamení usilovné práce na zpracování Strategického plánu (SPL)         
a žádosti Leader. Pokud naše MAS usp ěje, bude moci v letech 2008-
2013 podporovat projekty v následujících oblastech:  

� Zemědělství 
� Diverzifikace 
� Venkovská turistika 
� Zázemí (technická infrastruktura pro obce) 
� Rozvoj (ob čanská vybavenost) 
� Dědictví (projekty z oblasti kultury a historického d ědictví) 
� Vzdělávání 
� Řemesla a služby 

 
Na p říprav ě žádosti spolupracovali členové MAS, externí partne ři         
v pracovním týmu, pracovníci sekretariátu a facilit átor MAS (BESI 
a.s.). Ve ve řejném projednání SPL a formou dotazníkového šet ření pak 
byla zapojena také ve řejnost z obcí regionu MAS. 
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4.4.4.4. Leader ČR Leader ČR Leader ČR Leader ČR 2007200720072007    
Také v roce 2007 byl vypsán Ministerstvem zem ědělství program 
Leader ČR. Pravidla v tomto roce neumož ňovala ú čast místních 
akčních skupin, které již podporu v rámci programu Lea der ČR 
obdržely v minulých letech. Vzhledem k tomu, že se naše MAS 
účastnila programu Leader ČR v roce 2005 a 2006, nemohla být 
žadatelem.  

 

5.5.5.5. SSSSeminářeeminářeeminářeemináře    
MAS také v roce 2007 pokra čovala v po řádání zajímavých seminá řů na 
r ůzná aktuální témata: 

- setkání neziskovek 3x 
- veřejné projednání SPL 
- seminá ře k cestovnímu ruchu 
 

6.6.6.6. Program rozvoje kraje 2007 Program rozvoje kraje 2007 Program rozvoje kraje 2007 Program rozvoje kraje 2007 ----2013201320132013    
MAS se zú častnila p řipomínkování Programu rozvoje Jiho českého kraje 
na období 2007-2013 (PRK). V tomto d ůležitém rozvojovém dokumentu 
byl zcela opomíjen význam místních ak čních skupin pro rozvoj 
jiho českého venkova. Na základ ě podn ětných p řipomínek z naší strany 
již PRK s MAS na území jiho českého kraje jako d ůležitými realizátory 
rozvojových projekt ů, iniciátory aktivit v rozvoji venkova po čítá. 
 
7.7.7.7. ZZZZpracované zakázkypracované zakázkypracované zakázkypracované zakázky    
MAS v rámci pln ění svých cíl ů v letošním roce nabídla ve řejnosti 
služby v oblasti zpracovávání žádostí o dotace, v č. projektového 
managementu a dalších souvisejících doprovodných sl užeb. P řehled 
úsp ěšných zrealizovaných zakázek: 
Grantový program Živá kultura: M ěstys K řemže (Dív čí Kámen – akustika 
nádvo ří a romantika dávných časů), M ěsto Netolice (Slavnosti m ěsta 
Netolice) 
Grantové programy týkající se památek: M ěsto Netolice (obnova 
kapli čky u mlýna), Božena Jerieová – Netolice (Ziegroser ův mlýn – 
st řešní krytina), M ěstys K řemže (zajišt ění hradních zdí – Dív čí 
Kámen) 
Grantové programy v sociální oblasti: Domov pro sen iory POHODA 
Netolice (Terénní sociální služby). 
 

 
8.8.8.8. Spuštění turistických stránek BLANETSpuštění turistických stránek BLANETSpuštění turistických stránek BLANETSpuštění turistických stránek BLANET    
MAS BLN v rámci projektu "Destina ční management na území Blanský les 
– Netolicko" spustila nové turistické stránky regio nu www.blanet.cz 
Návšt ěvníci stránek najdou v českém, n ěmeckém i anglickém jazyce 
informace o regionu – možnosti ubytování, stravován í, zajímavé 
turistické cíle, tipy na výlety, ale také aktuální informace o 
zajímavých kulturních, sportovních akcích, které se  po celý rok v 
obcích na území MAS BLN a v nejbližším okolí konají . 
Výhodou webu je i možnost pro provozovatele ubytová ní a stravování 
provád ět vlastní administraci svých nabídek. Po p řid ělení hesla 
mohou sami aktualizovat údaje ve svých nabídka. Tím  je zaru čena 
maximální aktuálnost dat na tomto turistickém portá lu.  
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9.9.9.9. Národní síť místních akčních skNárodní síť místních akčních skNárodní síť místních akčních skNárodní síť místních akčních skupin ČR o.s.upin ČR o.s.upin ČR o.s.upin ČR o.s.    (NS MAS ČR  o.s.)(NS MAS ČR  o.s.)(NS MAS ČR  o.s.)(NS MAS ČR  o.s.)    
11.dubna 2007 byla na celostátní konference NS MAS ČR o.s. ředitelka 
MAS BLN zvolena zástupkyní ve Výboru NS MAS ČR o.s. za MAS 
jiho českého kraje, a to na dobu 2 let. Snahou výboru je prosazovat 
zájmy MAS na národní úrovni, ú čast na tvorb ě pravidel Osy IV Leader 
apod. 
 
10.10.10.10. Setkání jihočeských MAS Setkání jihočeských MAS Setkání jihočeských MAS Setkání jihočeských MAS     
9.kv ětna 2007 se v sále zastupitelstva Jiho českého kraje uskute čnilo 
setkání jiho českých MAS za ú časti radního Ji řího Netíka a p ředsedy 
NS MAS ČR o.s. Petra Sušanky.  

 
11.11.11.11. Vzdělávání členů MVzdělávání členů MVzdělávání členů MVzdělávání členů MASASASAS    
MAS BLN klade d ůraz také na vzd ělávání svých zam ěstnanc ů a člen ů. 
V roce 2007 se zú častnili vzd ělávacích kurz ů: 

- Ing. Hintnaus (destina ční management) – absolvování 
vzd ělávacího modulu „Strategické plánování místní ak ční 
skupiny“ v rámci projektu „Vzd ělávání pro jiho český 
venkov“ (Novohradská ob čanská spole čnost o.p.s.) 

- Ing. Malenová ( ředitelka MAS)– Kurz manažer ů venkova - 
ÚZPI 

 
12.12.12.12. Destinační management na území MAS BLNDestinační management na území MAS BLNDestinační management na území MAS BLNDestinační management na území MAS BLN    ----    navazující projekty:navazující projekty:navazující projekty:navazující projekty:  
V roce 2007 naše MAS úsp ěšně dokon čila projekt „Destina ční 
management regionu Blanský les – Netolicko“ v rámci  podpory ze 
Spole čného regionálního opera čního programu. V rámci tohoto projektu 
se poda řilo nastartovat fungování kancelá ře destina čního managementu 
a následující díl čí aktivity: 

� turistický portál www.blanet.cz 
� administra ční systém ubytování a stravování 
� pomoc p ři zpracovávání projekt ů v oblasti 

cestovního ruchu 
� seminá ře a pracovní skupiny 
� zpracována strategie cestovního ruchu regionu MAS 
� tématické propaga ční materiály 
� marketingové logo a slogan regionu 

 
Závěre čné hodnocení programu bylo p ředáno 31.5.2007 a dotace v plné 
výši proplacena 17.12.2007. 
 

Navazující aktivity v roce 2007:Navazující aktivity v roce 2007:Navazující aktivity v roce 2007:Navazující aktivity v roce 2007:    
• uzav řena smlouva s LAG Strakonicko 
• ve spolupráci s m ěstem Netolice byla vydána turistická mapa 

regionu MAS BLN s informacemi o nejznám ějších památkách 
• ve spolupráci s m ěstem Netolice a Svazkem obcí Blata MAS 

připravuje projekt otev ření cyklistické sezóny na Netolicku 
(1.5.2007) 

• prob ěhla úvodní jednání s okolními obcemi o nastartování  
projektu marketingového využití fenoménu Linecké st ezky pro 
rozvoj turistiky v regionech, kterými tato stará ku pecká 
vedla. 
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Připravujeme vPřipravujeme vPřipravujeme vPřipravujeme v    r. 2008r. 2008r. 2008r. 2008        
• Otev ření cyklistické sezóny na Netolicku (1.5.2007) 
• Zapojení do projektu Karel Klostermann 
• Projekt Archeoparku - spolupráce s m ěstem Netolice  
• Program Leader 2007 - 2013 
 

 
Orgány Orgány Orgány Orgány a management a management a management a management MASMASMASMAS    
    
1. 1. 1. 1. Valná hromada členů MASValná hromada členů MASValná hromada členů MASValná hromada členů MAS    
Valná hromada člen ů MAS se v roce 2007 sešla 21. b řezna. V roce 2007 
byl z d ůvodu nesplacení členského p řísp ěvku rozhodnutím valné 
hromady ze dne 21.3.2007 vylou čeno z MAS Zem ědělské družstvo Rábín. 
Složení členské základny MAS v roce 2007 bylo následující: 

• 3 svazky obcí 
• 15 podnikatelských subjekt ů  
• 3 neziskové organizace 

2. 2. 2. 2. Správní rada:Správní rada:Správní rada:Správní rada:    
Správní rada pracovala v roce 2007 ve složení: 

� Old řich Petrášek, p ředseda správní rady 
� Eva Návarová, místop ředsedkyn ě správní rady 
� Zdeněk Petr 
� Ing. Josef Troup 
� Ing. Václav Filištein 
� Ing. Otta Šandera 

V roce 2007 byli dovoleni dva členové správní rady – znovuzvolen 
Ing. Otta Šandera a zvolen Zden ěk Petr (nový p ředseda Svazku obcí 
Blanský les – podh ůří). 

Správní rada se v roce 2007 sešla celkem 3x (21.3.,  2.10. a 6.11.) 

3. 3. 3. 3. Dozorčí rada:Dozorčí rada:Dozorčí rada:Dozorčí rada:    
Dozor čí rada pracovala v roce 2007 ve složení: 

� Radka Dvo řáková, p ředsedkyn ě dozor čí rady 
� PhDr. Jaromír Beneš 
� Ing. Martin Janda 

Dozor čí rada se sešla dne 21.3.2007 k projednání ú četní záv ěrky a 
hospodá řské zprávy. Neshledala pochybení v hospoda ření. V roce 2007 
nedošlo ve složení dozor čí rady ke zm ěnám. 
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4. 4. 4. 4. Programový výbor:Programový výbor:Programový výbor:Programový výbor:    

V roce 2007 správní rada zvolila následující složen í programového 
výboru (v roce 2007 bylo prioritním cílem p řipravit kvalitní 
Strategický plán Leader pro období 2007 – 2013): 

� Old řich Petrášek 
� Ing. Josef Troup 
� Zdeněk Petr 
� Eva Návarová 
� Ing. Václav Filištein 
� PhDr. Jaromír Beneš 
� Ing. Martin Kuta 
� Ing. Martin Janda 

5. 5. 5. 5. Výbor pro výběr a monitorování projektůVýbor pro výběr a monitorování projektůVýbor pro výběr a monitorování projektůVýbor pro výběr a monitorování projektů (Výběrová komise) (Výběrová komise) (Výběrová komise) (Výběrová komise)    

V souvislosti s p řípravou Strategického plánu Leader byli zvoleni 
následující členové výboru: 

� František Ond řich (starosta obce Kamenný Újezd) 
� Vladimír Reidinger (starosta obce Lužice) 
� Milan Štindl (starosta obce Zlatá Koruna) 
� Mgr. Jana Cipínová ( ředitelka gymnázia Český 

Krumlov) 
� Radka Dvo řáková (Jiho česká hospodá řská komora, 

Prachatice) 
� Ing. Václav Sládek 
� Dana Mužíková 
� Ing. Karel Havlí ček 

Náhradníci: 
Jaroslav Fran ěk (starosta obce Holubov), Anna Pilátová (starostka  
obce Babice), Božena Kudlá čková (starostka obce Dubné). 

 
6. 6. 6. 6. ManagementManagementManagementManagement MAS MAS MAS MAS:::: 

• ředitelka MAS 
• manažer destina čního managementu (ukon čil k 31.12.2007 pracovní 

poměr), vypsáno nové výb ěrové řízení na nového pracovníka MAS 
• pracovnice sekretariátu (od srpna 2007 mate řská dovolená) 
• facilitátor BESI a.s. (zpracování SPL) 

    
Změny Změny Změny Změny stanovstanovstanovstanov a  a  a  a ve složení ve složení ve složení ve složení orgánů MAS orgánů MAS orgánů MAS orgánů MAS     
Změny ve složení orgán ů MAS jsou uvedeny v p ředchozím bod ě. Ke zm ěně 
stanov MAS v roce 2007 nedošlo. 
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Hospodaření MAS:Hospodaření MAS:Hospodaření MAS:Hospodaření MAS:    
Účetnictví MAS vede na základ ě smlouvy o dílo Ji ří Honsa, Netolice  
Za rok 2007 MAS podává da ňové p řiznání. 
 
Pohledávky k 31.12.2007:  0,- 
 
Závazky k 31.12.2007:  12 293,-  
z toho:  faktura za telefon (listopad 2007) 293,-  
  faktura – vedení ú četnictví  12 000,- 
 
Přijaté dotace vztahující se k roku 2007: 
Dotace SROP 339 663,- K č 
Přísp ěvek Jiho českého kraje: 165 000,- K č 
 
Stav pen ěžních prost ředk ů k 31.12.2007: 
Pokladna 1 636,- K č 
Běžný ú čet ( Česká spo řitelna) 20 749,- K č 
Běžný ú čet ČSOB II (SROP)  435 001,31 K č 
 
Stav krátkodobých úv ěr ů k 31.12.2007: 
úvěr ČSOB II (SROP)  420 048,80 K č 
 
 
Výnosy v roce 2007 celkem:  736 075,29 K č 
Náklady v roce 2007 celkem: 836 174,64 K č 
Výsledek hospoda ření:  ztráta – 100 099,35 K č 
 
 
Kontakty:Kontakty:Kontakty:Kontakty:    
 
Místní ak ční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s. 
I Č: 260 80 575 
 
Sídlo (koresponden ční adresa): 
Mírové nám. 208 
384 11 Netolice 
 
telefon:  388 325 356 Sekretariát MAS 
  388 324 201   Old řich Petrášek (p ředseda správní rady) 
  777 655 113  Ing. Mirka Malenová ( ředitelka MAS) 
 
e-mail:  mas@netolice.cz 
 
web:  www.mas-netolice.cz 
  www.blanet.cz 

 

Výro ční zprávu zpracoval: 
Ing. Mirka Malenová 
 
Výro ční zpráva za rok 2007 byla projednána správní radou  dne: 3.3.2008 
Výro ční zpráva za rok 2007 byla projednána valnou hromad ou MAS 
dne:10.4.2008 
 


