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1. Přehled činnosti v roce 2011 
 
Realizace Strategického plánu Leader „MAS Blanský les – Netolicko – čertovsky hezké 
místo“   
 
Vyhlášení 6. a 7. Výzvy k předkládání žádostí na realizaci projektů. 
                 - v 6. Výzvě (11.4. – 6.5. 2011) bylo přijato 23 projektů (9 projektů ve Fichi 1 
                   Zemědělství, 13 projektů ve Fichi 5 Rozvoj a 1 projekt ve Fichi 7 Vzdělávání).  
                   K realizaci bylo vybráno 12 projektů (6 ve Fichi 1 Zemědělství, 5 projektů ve  
                   Fichi 5 Rozvoj, 1 ve Fichi 7 Vzdělávání). Přidělená dotace celkem 2.471.868 Kč.  
 
                 - v 7. výzvě (15.8. – 9.9. 2011) bylo přijato14 projektů (1 projekt ve Fichi 3  
                   Venkovská turistika, 11 projektů ve Fichi 4 Zázemí, 2 projekty ve Fichi 6  
                   Dědictví). K financování bylo vybráno všech 14 projektů s celkovou dotací  
                   3.650.784 Kč. 
 
Jihočeské kapličky 
 
Na začátku roku 2011 byl dokončen projekt „Rehabilitace drobných sakrálních staveb v 
jihočeském pohraničí“, a to vydáním propagačního materiálu. Tento projekt byl podpořený z 
Programu rozvoje venkova, Opratření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce. Společně jej 
realizovaly MAS Sdružení Růže, o. s., MAS Pomalší o. p. s. a MAS Blanský les – 
Netolicko o. p. s. V provozu jsou také internetové stránky www.jihoceskekaplicky.cz (zde je 
databáze kaplí, kapliček, křížků, božích muk, zvoniček apod., která je rozdělena podle 
jednotlivých členských obcí MAS). 
 
Projekt spolupráce 
 
MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS Blanský les – Netolicko a MAS Vodňanská ryba 
podaly společně žádost o dotaci na realizaci projektu „Jižní Čechy – hravě a zdravě“ 
(Opatření IV.2.1. – Realizace projektů spolupráce). Projekt řešil jak vyžití místních občanů, 
tak návštěvníků regionu. V plánu bylo např. pořízení venkovního sportovního vybavení, 
zázemí (odpočívadla) na naučných cyklotrasách a stezkách, setkávání různých spolků 
fungujících v regionech v rámci soutěží, her, divadelních přehlídek apod. Tento projekt byl 
však v r. 2011 vyřazen. Přesto se s projektem spolupráce na obdobné téma pokusíme uspět v 
další výzvě v roce 2012. 
 
 
Kalendář MAS 2012, tématické letáky s Peklíkem, karty MAS 
 
MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. připravila kalendář na rok 2012. Každá z 36 obcí na 
území MAS dostala šanci se v kalendáři prezentovat. Kromě obcí jsou v kalendáři tipy na 
kulturní či sportovní akce, které se konají v regionu MAS. Stejně tak je zde možné najít 
zajímavé turistické cíle. Dále byly zaktualizovány tématické letáky s Peklíkem (za kulturou, 
na výlet, na lyže, na vodu, za sportem, za rybami, na kolo, na koně). Dotisk tohoto 
propagačního materiálu, stejně jako pořízení kalendáře, bylo financováno z příspěvku 
Jihočeského kraje na činnost MAS. 
Dále MAS zpracovala karty zrealizovaných projektů v rámci 1. až 5. Výzvy podle 
jednotlivých fichí, karty obsahují stručný popis zrealizovaných projektů včetně fotografií. 
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Účast na konferencích 
 
Např. Jihočeský venkov 2011, Leaderfest 2011 aneb setkání Leaderů evropských zemí, 
Národní konference venkov 2011, pracovní setkání krajského sdružení NS MAS ČR, setkání 
MAS regionu apod. 
 
Odborná exkurze ze Slovenska 
 
Na konci září 2011 zavítala na území naší MAS návštěva ze Slovenska. Regionální pracoviště 
Národní sítě rozvoja venkova pro Nitranský kraj uskutečnilo zahraniční odbornou exkurzi 
"Uplatňovanie prístupu LEADER a vidiecky cestovný ruch v Rakúsku a v Českej republike". 
Za Českou republiku se akce zúčastnily čtyři jihočeské místní akční skupiny – LAG 
Strakonicko, Rozkvět zahrady jižních Čech, Chance in Nature a Blanský les – Netolicko. 
Účastníci exkurze se dozvěděli o činnosti MAS i realizovaných projektech. Při zastávce v 
Netolicích si prohlédli muzeum a archeopark. 
 
Hodnocení MAS 
 
Stejně jako v předchozích letech se i v r. 2011 uskutečnilo hodnocení činnosti místních 
akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. 
Hodnocení se uskutečnilo na začátku září formou veřejných prezentací. Místní akční skupiny 
byly rozřazeny do skupin A, B, C a D dle počtu získaných bodů. Hodnotící komise zařadila 
naši MAS do skupiny C, tento výsledek nás stimuluje ke zlepšení vlastních činností a 
inspiruje k rozšíření stávajících aktivit.  
 
Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader (SPL) 

Podle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční 
skupiny, bylo nutné v polovině období realizace provést hodnocení (evaluaci) SPL. 
V souvislosti s tím vznikla pracovní skupina Evaluace SPL, jejíž náplní byl sběr a následná 
analýza dat pro tvorbu hodnocení za období let 2008 až 2010. Finální podoba dokumentu byla 
předána na RO SZIF a je zároveň k nahlédnutí v kanceláři MAS. 

Aktualizace SPL za období r. 2011 

Stejně jako v předchozích letech byla i v r. 2011 provedena aktualizace SPL, která obsahuje 
analýzu a vyhodnocení plnění cílů MAS v rámci SPL, analýzu dosavadního průběhu výzev, 
nastavených bodovacích kritérií, předložení návrhů na změnu SPL apod. Dokument je 
k nahlédnutí v kanceláři MAS. 

Webové stránky www. blanet.cz 

I v roce 2011 MAS spravovala webové stránky www.blanet.cz - informační systém 
cestovního ruchu regionu Blanský les – Netolicko. Pravidelně je zde aktualizován kalendář 
kulturních i sportovních akcí na území MAS, doplňován je také seznam poskytovatelů 
ubytovacích a stravovacích služeb. 
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Rozhledna 

MAS začala také s přípravami na realizaci projektu výstavby rozhledny nedaleko Netolic (na 
Mužském vrchu - místě, kde již dříve rozhledna stávala). V roce 2011 bylo provedeno 
geodetické zaměření. 

 
 
2. Co nás čeká v roce 2012 
 
-  8. a 9. Výzva k předkládání žádostí na realizaci projektů  
-  v rámci jednotlivých výzev bude od r. 2012 prováděno místní šetření u žadatelů o dotaci 
   a veřejná obhajoba projektů 
-  vyhlášení grantového programu MAS na podporu pořádání kulturních, sportovních, 
   společenských akcí na území obcí MAS 
-  prezentace MAS na mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour  
   Brno 2012 
-  podání žádostí na realizace dalších projektů (environmentální vzdělávání dětí v MŠ a ZŠ,  
   projekt spolupráce s partnerskými MAS apod.) 
-  spolupráce na kulturních akcích (např. Pohádkový den Jihočeského pohádkového království 
   se Zdeňkem Troškou v Netolicích apod.) 
 
 
 
3. Orgány společnosti 
 
Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti: 
 
Jednání Valné hromady (VH) se v roce 2011 uskutečnilo 1x, a to 19.4. VH vzala na vědomí 
informace ohledně novelizace zákona o o.p.s. 231/2010 Sb., která vstoupila v platnost 1.1. 
2011, schválila nové znění stanov a zakládací smlouvy, jmenovala nové členy správní a 
dozorčí rady. Dále schválila výroční zprávu a hospodaření MAS za rok 2010 a zprávu dozorčí 
rady. Mimo jiné VH dále vzala na vědomí realizaci Strategického plánu Leader. 
 
Jeden z členů MAS – společnost NEROZ – Netolická rozvojová o.p.s. požádal o zrušení 
členství ke dni 31.5. 2011 z důvodu ukončení svých aktivit. 
 
V září r. 2011 požádala o členství v MAS firma SVITÁK – měření a regulace tepla s.r.o. 
(oblast působení: obnovitelné zdroje energie). Správní rada schválila členství v MAS. 
 
Počet členů VH k 31.12. 2011: 21  
 
 
Ředitel společnosti 
 
V souvislosti s novelou zákona o o.p.s. (více bod 6) byl 19.4. 2011 jmenován ředitelem MAS 
Blanský les – Netolicko o.p.s. ing. Václav Kolář. 
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Správní rada 
 
V roce 2011 se správní rada (SR) sešla na 5 jednáních.  
 
15.3. 2011 – SR schválila prodloužení mandátu všech členů Výboru pro výběr a monitorování 
projektů včetně náhradníků na období 2011 – 2013, schválila roční účetní závěrku a Výroční 
zprávu MAS 2010, vzala na vědomí informace ohledně novely zákona o o.p.s., stavu 
hospodaření MAS za rok 2010, o nutnosti provést evaluaci SPL, o Národním strategickém 
rámci 2014+ apod. 
 
19.4. 2011 – SR zvolila svého předsedu a místopředsedu na nové funkční období, jmenovala 
ředitele MAS, byl kooptován nový zástupce za SO Podkletí do Programového výboru MAS, 
zmíněna možnost budoucí spolupráce s Jihočeskou univerzitou (oblast ochrany přírody a 
krajiny, zemědělství, ochrana kulturních památek apod.) 
 
 
7.6. 2011 – SR schválila použití finančních prostředků poskytnutých Jihočeským krajem na 
rok 2011 (tisk kalendáře, dotisk tematických letáků s Peklíkem, úhrada bankovních poplatků a 
úroků z úvěru), schválila podání žádosti o dotaci na projekt spolupráce Jižní Čechy – hravě a 
zdravě (jednalo se o projekt s partnerskými MAS Rozvět zahrady Jižních Čech a Vodňanská 
ryba) 
 
6.9. 2011 – SR schválila znění jednacího řádu upraveného dle novely zákona o o.p.s., použití 
metody per rollam při hlasování SR v neodkladných případech, pověřila kancelář MAS 
k iniciaci jednání s představiteli obcí (přímými sousedy naší MAS), které zatím nejsou 
zapojeny v žádné z MAS 
 
8.12. 2011 – SR schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování aktualizace SPL, vzala na 
vědomí informaci o bodovém hodnocení MAS v roce 2011, schválila alokaci do jednotlivých 
fichí a rozpočet na administraci SPL na rok 2012, odsouhlasila vyhlášení dotačního titulu 
MAS v roce 2012 na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí v regionu. SR 
vzala na vědomí informaci o konané konferenci Venkov 2011 a také o postupu prací v rámci 
projektu na výstavbu rozhledny, rovněž vzala na vědomí aktuální informace o projektu 
spolupráce Jižní Čechy – hravě a zdravě a schvaluje opětovné podání žádosti o dotaci 
v dalším kole příjmu žádostí 
 
Složení správní rady v roce 2011 viz bod 6. 
 
 
Dozorčí rada 
 
Dozorčí rada (DR) MAS předložila 19.4. 2011 Valné hromadě členů MAS předložila zprávu 
o výsledcích své kontrolní činnosti. DR v rámci své činnosti sledovala hospodářský vývoj 
v daném období a kontrolovala hospodaření společnosti. DR neměla žádné náměty ani 
připomínky k činnosti MAS. 
  
Složení DR v roce 2011 viz bod 6. 
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Programový výbor 
 
V roce 2011 se jednání Programového výboru (PV) uskutečnilo 2x. 
 
15.3. 2011 – schválení termínů výzev k předkládání projektů v roce 2011, alokace na 6. a 7. 
Výzvu, znění fichí pro 6. Výzvu (PV provedl zejména úpravu preferenčních kritérií 
stanovených MAS a omezení maximální a minimální výše způsobilých výdajů u jednotlivých 
fichí – z důvodu nižší alokace a z důvodu plánovaného podpoření vyššího počtu žadatelů). 
Schválena Metodická příručka pro žadatele v rámci 6. Výzvy. 
 
19.7. 2011 – schválení dalších aktualizovaných fichí dle nových pravidel, pověření kanceláře 
MAS vyhotovením Metodické příručky pro žadatele pro 7. Výzvu 
 
Změny ve složení Programového výboru v roce 2011: 
 
SO Blanský les – podhůří: Zdeněk Petr 
SO Netolicko: Oldřich Petrášek 
SO Podkletí: Libor Lev (schválena kooptace nového člena za SO Podkletí – Jana Zoufalá) 
Autocamp Podroužek: Mgr. Bohumír Mach 
Archeos o.s.: PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. 
Podkleťan Křemže: ing. Otta Šandera 
TJ Sokol Křemže: ing. Martin Janda 
Neroz o.p.s.: ing. Jaromír Vávra (zrušeno členství v MAS na vlastní žádost – důvodem bylo 
ukončení aktivit společnosti) 
 
SR 19.4. 2011 schválila snížení počtu členů PV z 8 na 7. 
 
 
Výbor pro výběr a monitorování projektů 
 
Výbor se v roce 2011 sešel v rámci 6. a 7. Výzvy celkem 4x. 
 
6. Výzva – 31.5. 2011 školení  
                - 13.6. 2011 jednání výboru – schválení výběru projektů 
 
Složení výboru 6. Výzva: Milan Štindl, Vladimír Reidinger, Mgr. Jana Cipínová, Eva 
Návarová, ing. Otta Šandera, Dana Mužíková, ing. Karel Havlíček, Zdeněk Petr 
 
7. Výzva – 4.10. 2011 školení 
               -  25.10. 2011 jednání výboru – schválení výběru projektů 
 
Složení výboru 7. Výzva: Jaroslav Franěk, Vladimír Reidinger, Mgr. Jana Cipínová, Radka 
Dvořáková, ing. Václav Sládek, Dana Mužíková, ing. Karel Havlíček, František Ondřich 
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4. Účetní závěrka 
 
Účetnictví vede na základě Smlouvy o dílo p. Jiří Honsa. 
 
Výnosy a náklady za rok 2011: 
 
výnosy celkem 1.501.385,70 
náklady celkem 1.476.969,87 
rozdíl výnosů a nákladů – zisk: 24.415,83 
 
Stav peněžních prostředků k 31.12. 2011: 
 
pokladna 3.047,00 
Běžný účet České spořitelny 636.519,62 
celkem: 639.566,62 
 
Podrobněji viz Hospodářská zpráva 2011. MAS neměla příjmy podléhající dani z příjmu, za 
rok 2011 však podala daňové přiznání. 
 
 
5. Výrok auditora 
 
Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti 
Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s. k 31.12. 2011 a nákladů, výnosů a 
výsledku jejího hospodaření a jejích peněžních toků za rok končící 31.12. 2011 v souladu 
s českými účetními předpisy. 
 
 
6. Změny zakládací listiny a řídících orgánů v roce 2011 

 
Celou řadu změn přinesla novela zákona o o.p.s. 231/2010 Sb., která nabyla účinnosti 1. 1. 
2011. Jednou z nejvýznamnějších změn bylo určení ředitele jako individuálního statutárního 
orgánu. Od účinnosti novely rovněž platí, že správní i dozorčí rada mohou mít neomezený 
počet členů dělitelný třemi a zároveň je možné i opětovné členství. S novelou souvisela 
příprava nového znění zakladatelské smlouvy i stanov. 
 
Změny ve složení správní rady MAS v roce 2011: 
 
V souvislosti s novelou zákona o o.p.s. Valná hromada členů odvolala všechny členy správní 
rady (z důvodu sjednocení funkčního období), jejíž složení bylo: 
 
Oldřich Petrášek, Zdeněk Petr, Libor Lev, ing. Václav Sládek, Mgr. Bohumír Mach, 
PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. 
 
a následně jmenovala novou správní radu s funkčním obdobím od 19. 4. 2011 ve složení: 
 
Oldřich Petrášek, Zdeněk Petr, Jana Zoufalá, ing. Václav Sládek, Mgr. Bohumír Mach,  
PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. 
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Změny ve složení dozorčí rady MAS v roce 2011: 
 
V souvislosti s novelou zákona o o.p.s. Valná hromada členů odvolala všechny členy dozorčí 
rady (důvodem bylo sjednocení funkčního období), jejíž složení bylo: 
 
Radka Dvořáková, ing. Martin Janda, ing. Václav Filištein 
 
a následně jmenovala dozorčí radu ve složení: 
 
Radka Dvořáková, ing. Martin Janda, ing. Václav Filištein 
 
Ředitel MAS: 
 
Dle novely zákona o o.p.s. musí mít každá obecně prospěšná společnost obsazen post ředitele 
jako statutárního zástupce. Správní rada jmenovala ředitelem MAS Blanský les – Netolicko 
o.p.s. ing. Václava Koláře. 
 
 
 
KONTAKTY 

sídlo MAS Blanský les Netolicko o.p.s.: Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice 

telefon - kancelář MAS: 388 325 356, 773 660 983 

e-mail: mas@netolice.cz, leader@netolice.cz, kancelarmas@netolice.cz 

webové stránky: www.mas-netolice.cz, www.jihoceskekaplicky.cz, www.blanet.cz 

 

Výroční zprávu zpracovala kancelář MAS. 

 

Výroční zpráva za rok 2010 schválena správní radou dne:  
 


