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Místní akční skupina 
 

Blanský les – Netolicko o. p. s. 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 
 
 
1) ÚVOD 
2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 
3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 
4) HOSPODAŘENÍ 
5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2010 

 

 

1) Úvod 
V roce 2009 MAS Blanský les – Netolicko o. p. s. oslavila pátý rok své úspěšné existence. Rok 2009 již 
byl plně věnován realizaci a naplňování Strategického plánu Leader, a to prostřednictvím vyhlášených 
dvou výzev (2. a 3. Výzva). Projekty z 1. Výzvy byly již z větší části realizovány. Ve všech vyhlášených 
výzvách byl patrný převis poptávaných finančních prostředků nad finanční alokací na jednotlivé výzvy. 
Tato skutečnost je důsledkem kvalitně nastaveného Strategického plánu Leader (vhodně zvolená 
struktura zvolených fichí v rámci SPL). Spolupráce a partnerství všech zainteresovaných subjektů tak 
nadále pokračuje a rozvíjí se správným směrem. 
Dalšími výraznějšími aktivitami MAS byla v roce 2009 (s pokračováním i v roce 2010) realizace projektu 
s názvem „ Příroda je náš kamarád, naučím se mít ji rád“. Na tento projekt MAS získala dotaci z Fondu 
T-Mobile pro zaměstnance, vydání 2 tematických pexes (za přispění Jihočeského kraje), pořádání 
Kratochvilské pouti na Státním zámku Kratochvíle. Podání žádosti na projekt spolupráce mezi MAS 
(Obnova sakrální architektury, spolupráce s MAS Sdružení Růže a s MAS Pomalší). Konkrétněji budou 
jednotlivé aktivity zmíněny v následující kapitole.  

 

Děkujeme všem, kteří se i v roce 2009 svou činností a nápady podíleli na úspěchu naší 
MAS. 
 

Kancelář MAS BLN o. p. s.  

 

 

 

 



2 

 

2) Přehled činností MAS Blanský les – Netolicko o. p. s. v roce 2009 
 
Realizace Strategického plánu Leader: MAS Blanský les – Netolicko, 
čertovsky hezké místo - v roce 2009 
 
1. Výzva MAS BLN  
 
V rámci první výzvy byly podpořeny projekty v oblasti zemědělské výroby a v oblasti občanské 
vybavenosti v obcích. V současné době je již 75 % projektů zrealizovaných a je požádáno o 
proplacení.  

 
2. Výzva MAS BLN  
 
Druhá výzva byla vyhlášena v roce 2009 (16. březen – 10. duben). V druhé výzvě byly 
podpořeny projekty v oblasti dopravní infrastruktury, technické vybavenosti obcí (rozhlas, 
veřejné osvětlení), ale také byly podpořeny projekty v oblasti regenerace objektů kulturního 
dědictví v regionu a v neposlední řadě dotaci získal projekt na vzdělávání v oblasti 
archeologie. Dohody o přidělení dotace v rámci této výzvy začali žadatelé podepisovat 
v listopadu a prosinci a nic tak nyní nebrání v realizaci jejich projektů.  
 
 

3. Výzva MAS BLN  
 
Nejmladší třetí výzva byla vyhlášena od 17. srpna do 10. září 2009 a tentokrát byla zaměřena 
pouze na podnikatelský sektor. Podané žádosti v rámci této výzvy se týkaly diverzifikace 
činností nezemědělské povahy (pro zemědělské podnikatele), cestovního ruchu a především v 
největším počtu šlo o projekty v oblasti tradičních řemesel (stavebnictví, zámečnictví, 
truhlářství). Všechny projekty prošly administrativní kontrolou i kontrolou přijatelnosti ze strany 
MAS a v současné době jsou na RO SZIF v Českých Budějovicích připravovány Dohody o 
přidělení dotace. 
 

Výzva 

Počet 
přijatých 
projektů 

Požadavek 
dotace (Kč) 

Alokace výzvy 
dle SPL (Kč) 

Počet vybraných 
projektů Rozděleno 

1. Výzva 17 projektů 8.417.645 5.328.886 12 projektů 5.328.886 

2. Výzva 12 projektů 6.484.761 5.217.271 11 projektů 5.217.271 

3. Výzva 10 projektů 2.092.989 2.096.215 10 projektů 2.092.989 

CELKEM 39 projektů 16.995.395 12.642.372 33 projektů 12.639.146 

 
 

Seznam realizovaných projektů a jejich příklady na www.mas-netolice.cz/, sekce Realizované 
projekty a sekce Leader 2008 – 2013.  
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Vzdělávání v rámci realizace SPL:  

2. Výzva MAS Blanský les – Netolicko o. p .s. 

          
 
24. březen 2009 - Seminář pro žadatele  
14. květen 2009 - Školení Výboru pro výběr a monitorování projektů 
3. červen 2009 - Závěrečné jednání Výboru pro výběr a monitorování projektů 

3. Výzva MAS Blanský les – Netolicko o. p .s. 

25. srpen 2009 - Seminář pro žadatele   
15. prosinec 2009 - Seminář pro příjemce  
6. říjen 2009 - Školení Výboru pro výběr a monitorování projektů 
19. říjen 2009 - Závěrečné jednání Výboru pro výběr a monitorování projektů 

Aktualizace SPL 2009: 

V rámci střednědobého hodnocení naplňování cílů strategie MAS byla zpracována 
Aktualizace č. 2 SPL: „ MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo“. V rámci 
tohoto dokumentu byla provedena zejména aktualizace monitorovacích indikátorů pro rok 
2010, byla provedena změna složení Programového výboru MAS. Dokument je 
k nahlédnutí v kanceláři MAS. 

Vzdělávání členů a zaměstnanců MAS: 
1)  Manažer rozvoje venkovského prostoru 
Pořadatel: Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

Tato vzdělávací akce se skládala ze 7 třídenních workshopů zaměřených na komunikační a 
presentační dovednosti, facilitaci, práci s veřejností, strategické plánování, možnosti 
financování projektů atd.. Absolvent obdržel certifikát pro manažery rozvoje venkovského 
prostoru. (Kolář) 
 
2)  9. únor 2009 - Ministerstvo zemědělství ČR - školení přijatých MAS (Machová, Kolář) 
 
3)  3. září 2009 – pracovní setkání SZIF, KAZV a místních akčních skupin Jihočeského kraje 
(Machová, Kolář) 
Dále se zaměstnanci účastní pravidelných školení (archivní a spisová služba, školení řidičů 
apod.) 
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Propagace SPL a MAS: 

Aktualizace webových stránek - V roce 2009 pravidelně probíhala aktualizace webových 
stránek www.mas-netolice.cz a www.blanet.cz. Na stránkách MAS byla přidána sekce 
Realizované projekty, kde můžete najít mimo jiné i fotogalerii již zrealizovaných projektů.  
 
Zpravodaj - bylo vydáno 2. číslo Zpravodaje MAS BLN v nákladu 100 kusů. Tento zpravodaj 
zhodnotil činnost MAS, průběh jednotlivých výzev a další plány do roku 2010. Zpravodaj byl 
distribuován všem členům MAS BLN, obecním úřadům na území MAS BLN (obce, 
podnikatelé, neziskové organizace). 
 
Informační banner – obsahuje základní informace o MAS a SPL, je používán při účasti 
zaměstnanců MAS na konferencích, seminářích atd. 
 
Leader – budoucnost venkova – ve spolupráci krajské sítě NS MAS ČR o. s., KAZV a 
Jihočeského kraje vznikla brožura s přehledem MAS Jihočeského kraje. 

 

Další aktivity MAS 

Příroda je náš kamarád, naučím se mít ji rád 

V říjnu 2009 začal na území MAS projekt s názvem „Příroda je náš  

kamarád, naučím se mít ji rád“. Ten je zaměřen na vzdělávání dětí  
předškolního věku v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí,  
a to prostřednictvím pohybových aktivit - her, soutěží a rukodělné  
činnosti. Účastní se ho děti v mateřských školách v Netolicích, 
 Malovicích, Nových Homolích a Křemži. Vzdělávací program je 
 rozdělen do celkem pěti částí (Život stromu, Země není popelnice,  
Papírování, Vycházka a Shrnující program) a potrvá až do května 2010.  
Na projekt byl poskytnut příspěvek Nadace Via z programu „Fond T-Mobile pro zaměstnance“. 

Pexeso pro děti i pro turisty 

Od podzimu 2009 má MAS svá vlastní pexesa. První, určené 
zejména dětem, je s motivem Peklíka (maskota regionu) a tvoří jej 
třicet obrázkových dvojic, na nichž se postava čertíka různě    
proměňuje například ve vodníka, malíře, horolezce, houslistu, 
kominíka, krále, lékaře nebo také strašidlo. Druhé pexeso mapuje 
zajímavá místa regionu Blanský les - Netolicko. Hráče tak nad    
hracími kartami čeká třicet různých zastavení. Mimo jiné jsou mezi 
nimi Dívčí Kámen, Kratochvíle, Kuklov, Zlatá Koruna, Holašovice  
i Kleť.  Zhotovení pexesa bylo financováno z dotace Jihočeského kraje. 
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Kratochvilska pouť 2009 

Kratochvilskou pout pořádala naše MAS společně s městem Netolice v září 2009. Touto 
akcí se podařilo úspěšně navázat na předchozí ročníky této slavnosti v zahradě Státního 
zámku Kratochvíle. Akce, která podpořila nabídku produktů cestovního ruchu, byla určena 
zájemcům všech věkových skupin. Staročeský jarmark s ukázkou dobových řemesel 
doplňoval kulturní program určený jak dětským, tak dospělým účastníkům pouti. Nechyběly 
proto divadelní a hudební představení, vystoupení na chůdách či možnost vyzkoušet si 
lukostřelbu. Staročeský jarmark doplňovala také mše v zámeckém kostele Panny Marie.  

 
Návštěva z partnerské MAS Bystřička o. p. s 

Návštěva z partnerské MAS Bystřička o. p. s., která se uskutečnila v říjnu 2009, měla za 
cíl bližší seznámení s podporou projektů metodou „LEADER“ na našem území. Zástupci 
moravské MAS se seznámili mimo jiné i s dalšími aktivitami a zajímavostmi v regionu. 
Součástí návštěvy byl i kulturní program na Státním zámku Kratochvíle. 

Projekt spolupráce 

Naše MAS podala žádost o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. 
Realizace projektů spolupráce na projekt „Rehabilitace drobných sakrálních staveb 
v jihočeském pohraničí“ společně s partnerskými MAS Sdružení Růže a MAS Pomalší. 
Projekt je zaměřen na obnovu drobné sakrální architektury, která je ve špatném stavu, na 
vznik obecně platné metodiky obnovy této architektury, která bude mimo jiné také obsahovat 
údaje o vlastníkovi, popis umístění a stav poškození.  Cílem je zachování lidového rázu krajiny 
a historické hodnoty tohoto kulturního dědictví. V návaznosti s tím by vznikly také publikace, 
webové stránky projektu i nová stálá expozice. V případě obdržení dotace bude projekt 
realizován v roce 2010. 
 

3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 
 
Valná hromada: 
 

26. 3. 2009 
Projednávané body: 

- jednací řád  
- změna stanov MAS 
- volba členů správní rady 
- volba členů dozorčí rady 
- výroční zpráva a hospodaření MAS za rok 2008, zpráva dozorčí rady 
- Leader v MAS – zhodnocení roku 2008, výhled 
- plán činnosti MAS v roce 2009 
 
Správní rada 
 
26. 2. 2009 

Projednávané body: 

- vnitřní směrnice MAS – jednací řád, zadávání zakázek 
- příprava valné hromady MAS – volba členů správní a dozorčí rady, návrh změny stanov 
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- aktualizace Strategického plánu LEADER 
- Leader – 1. Výzva 
- Leader – 2. Výzva 
- organizační otázky MAS 
 
1. 10. 2009 

Projednávané body: 

- Leader – 2. a 3. Výzva, další informace k průběhu administrace 
- volba člena Výboru pro výběr a monitorování projektu (náhradník) 
- aktualizace SPL 
- organizační otázky MAS – průběh realizace dalších projektů MAS (ekovýchovné vzdělávání,   
   propagační pexeso regionu) 
- úvěr na administraci Leader 
 
10. 12. 2009 

Projednávané body: 

- aktualizace SPL 
- alokace na administraci Leader na rok 2010 
- rozpočet na rok 2010 
- úvěr na předfinancování administrace Leader na rok 2010 
- změna manažera SPL 
- složení Programového výboru 
 
 
Dozorčí rada 
- zpráva Dozorčí rady byla předložena na Valné hromadě dne 26. 3. 2009 
Obsah zprávy - přezkoumání hospodaření MAS (roční uzávěrka) 
Dozorčí rada neshledala v hospodaření MAS žádné nedostatky 
 
Změny ve složení orgánů MAS 
 

Valná hromada: 
K 31. 12. 2009 má MAS 21 členů. V průběhu roku nebyl vyloučen ani přijat žádný nový člen. 
 

Správní rada:  
Správní rada je šestičlenná. 
V roce 2009 mandát vypršel p. Ing. Josefu Troupovi (SO Podkletí) a Ing. Václavu Filišteinovi. 
Valná hromada zvolila 2 nové členy Správní rady – Libora Lva (SO Podkletí) a PhDr. Jaromíra 
Beneše (Archeos o. s.). 
 
Dozorčí rada 
Dozorčí rada je tříčlenná. 
V roce 2009 skončilo funkční období v Dozorčí radě Radce Dvořákové, Ing. Martinu Jandovi a 
PhDr. Jaromíru Benešovi. Nově zvolenými členy Dozorčí rady jsou – Radka Dvořáková,  
Ing. Martin Janda, Ing. Václav Filištein. 
 
Programový výbor 
Dosavadní Programový výbor fungoval od roku 2007 v tomto složení: Petrášek, Troup, Petr, 
Návarová, Filištein, Beneš, Janda, Kuta. Na Správní radě dne 10. 12. 2009 byli stanoveni 
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následující členové Programového výboru – Petrášek, Lev, Petr, Beneš, Mach, Janda, 
Šandera, Vávra. 
 
Kancelář MAS 
- beze změn 

4) HOSPODAŘENÍ 
 
Účetnictví MAS vede na základě smlouvy o dílu Jíří Honsa – EKOSOFT, Netolice 
- Za rok 2009 podává MAS daňové přiznání 
 

Stav účtu k 31. 12 . 2009 - Běžný účet: 314 618, 56 Kč 

  - Úvěrový účet: - 722 910, 32 Kč 

  - Pokladna: 4 386 Kč 

Podrobněji viz hospodářská zpráva. 

5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2010 

- realizace a vyúčtování projektů z 1., 2. a 3. Výzvy 
- vyhlášení 4. a 5. Výzvy 
- realizace projektu spolupráce v Ose IV 
- poradenství – Zelená úsporám 

      Výzvy v roce 2010 
 

Fiche 
 

Výzva, 
termín 

 
Kdo může žádat…. 

 
Na co lze žádat 

Finanční 
alokace 
na fichi 

Fiche 5 – Rozvoj 
4. výzva, 
březen - 
duben 2010 

Obce, svazky obcí, 
o. s., o. p. s., 
nadace, zspo, církve  

Stavební výdaje- 
sociální infrastruktura, 
kulturní infrastruktury, 
péče o děti, vzdělání, 
sport… 

cca 2, 5 
mil. Kč. 

Fiche 1 – Zemědělství 
4. výzva, 
březen - 
duben 2010 

Zemědělský 
podnikatel 
 

Investice v oblasti 
rostlinné a živočišné 
výroby 

cca 1, 5 
mil. Kč. 

Fiche 6 – Dědictví 
4. výzva, 
březen - 
duben 2010 

Obce, svazky obcí, 
o. s., o. p. s., 
nadace, zspo, církve 

stavební obnova 
kulturních památek  

cca 0, 47 
mil. Kč. 

Fiche 7 - Vzdělávání 
4. výzva, 
březen - 
duben 2010 

Obce, svazky obcí,  
o. s., o. p. s., nadace 

Vzdělávací akce, tematické
 semináře, školení,  
praktický výcvik (exkurze)

cca 0, 19 
mil. Kč. 

Fiche 2 – Diverzifikace 

5. výzva, 
srpen - září 
2010 

Fyzické a právnické 
osoby, které 
podnikají v zem. 
výrobě  

Výdaje související 
s nezemědělskou 
činností žadatele 

cca 0, 38 
mil. Kč 

Fiche 4 – Zázemí 
5. výzva, 
srpen - září 
2010 

Obce 

tvorba územních plánů 
obcí, kanalizace, 
vodovody, ČOV, místní 
komunikace  

cca 2, 5 
mil. Kč. 
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Veškeré bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách 
                                    www.mas-netolice.cz 

 

 

Kontakty 
Kancelář MAS: 
Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice (budova radnice) 
Tel.: 388 325 356 
www.mas-netolice.cz - internetové stránky MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s. 
www.blanet.cz - informační systém cestovního ruchu regionu Blanský les - Netolicko 
 
Hodiny pro veřejnost: 
Pondělí, úterý, středa 9,00 - 12,00 (v jiný termín lépe telefonicky domluvit) 
starosta@netolice.cz (předseda správní rady MAS – Oldřich Petrášek) 
mas@netolice.cz (manažerka MAS a programu LEADER - Ing. Mirka Machová) 
leader@netolice.cz (administrace programu LEADER - Ing. Václav Kolář) 
kancelarmas@netolice.cz (kancelář MAS, destinační management - Gabriela Míková) 
 

Výroční zprávu za rok 2009 zpracovali: Ing. Mirka Machová, Ing. Václav Kolář, Gabriela 
Míková. 

 

Výroční zpráva odsouhlasena Správní radou 2. 3. 2010. 

Výroční zpráva odsouhlasena Valnou hromadou 23. 3. 2010. 


