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1. Přehled činnosti v roce 2012  
 
Realizace Strategického plánu Leader „MAS Blanský les – Netolicko – čertovsky hezké 
místo“   
Vyhlášení 8. a 9. Výzvy k předkládání žádostí na realizaci projektů. 

                V 8. výzvě (13. 4. – 4. 5. 2012) bylo přijato 8 projektů (1 projekt ve Fichi 2 Diverzifikace, 7 
projektů ve Fichi 8 Řemesla a služby). K Financování bylo vybráno všech 8 projektů 
s celkovou dotací  685.750,-- Kč. Jeden z žadatelů ještě před registrací projektů od své žádosti 
odstoupil, takže dotace celkem byla 605.750,-- Kč. Dne 27. června byly projekty 
zaregistrovány na RO SZIF. 

 
     V 9. výzvě (17. 8. – 14. 9. 2012) bylo přijato 20 projektů (8 projektů ve Fichi 4 Zázemí, 12 

projektů ve Fichi 5 Rozvoj). K realizaci bylo vybráno 17 projektů (8 projektů ve Fichi 4 a 9 
projektů ve Fichi 5). Přidělená dotace celkem byla 4.873.510,-- Kč. 

     Dne 22. 10. 2012 byly projekty zaregistrovány na RO SZIF.     
 
Grantový program Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu 
V měsíci únoru vyhlásila MAS GP na podporu konání kulturních a společenských akcí v 
regionu. Celkem bylo podpořeno 16 projektů v celkové výši 70 tis. Kč. Seznam podpořených 
projektů je zveřejněn na webových stránkách MAS. Pořádané akce byly podpořeny max. 
částkou 5 tis. Kč 
 
Dva nové projekty spolupráce mezi MAS   
V druhé polovině června 2012 doporučila Hodnotitelská komise jmenovaná ministrem 
zemědělství ve složení zástupců Řídícího orgánu Ministerstva zemědělství, SZIF a Národní 
sítě Místních akčních skupin ke spolufinancování 30 žádostí. Mezi úspěšnými žádostmi byly i 
dvě žádosti: „S Peklíkem na vandr“ a  „Zdraví nás baví“. 
 
 Projekt: S Peklíkem na vandr 
Cílem tohoto projektu (který společně realizují MAS Blanský les – Netolicko a MAS Rozkvět 
zahrady jižních Čech) je rozšíření a zlepšení turisticky atraktivních podmínek, a to především 
pěší turistiky. Dále je výstupem projektu vyhledání a vyznačení nové sítě turistických  
a vycházkových tras včetně oživení historické obchodní Linecké stezky, vytvoření sítě 
odpočinkových zastavení, uspořádání živých akcí (tematických výletů a jarmarků) a tím 
zvýšení návštěvnosti regionu spolupracujících MAS. Veškeré aktivity budou realizovány 
s ohledem na posílení marketingové značky regionu spolupráce, kterou je postavička Peklíka 
a její rozšíření na sousední území MAS Rozkvět zahrady jižních Čech. 
 
 Projekt: Zdraví nás baví 
Díky realizaci projektu vznikne v obcích a městech regionu spolupráce na Lhenicku, 
Vodňansku, Netolicku, Českobudějovicku a Písecku síť 22 venkovních tělocvičen pro dospělé 
– někde to bude celá sada až 8 cvičebních prvků, někde třeba jenom jeden, ale tak, aby co 
nejvíce sloužil místním obyvatelům. Projekt realizují občanská sdružení MAS Rozkvět 
zahrady jižních Čech, MAS Blanský les – Netolicko a MAS Vodňanská ryba. 
Realizace obou projektů spolupráce začala na podzim roku 2012.  
 
Region MAS nově v pohádkovém království 
Pohádkové království přijelo v pátek 16. března 2012 do Netolic oslavit svůj 10. pohádkový 
den. A to včetně pohádkového krále Jeho Veličenstva režiséra Zdeňka Trošky. Z Českých 
Budějovic krále a pohádkovou akademii přivezl nostalgický parní vlak Českých drah. Cestou 
bylo například připraveno jmenování nových ministrů pohádkového království  
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a autogramiáda Zdeňka Trošky v Dívčicích. Při kulturním programu, který se konal na 
netolickém náměstí, byl mimo jiné region Blanský les - Netolicko přijat do Pohádkového 
království. MAS Blanský les - Netolicko tuto akci podpořila jak finančně (nákup lízátek pro 
přítomné děti), tak i organizačně. Akce se zúčastnilo cca 1700 návštěvníků, z toho zhruba 560 
v maskách pohádkových postav. 
 
Natáčení propagačního DVD 
V květnu natáčeli zástupci MAS a vybraní žadatelé, kteří svůj projekt realizovali v okresu 
Prachatice, propagační videospoty, které budou po finální úpravě používány ve formě DVD 
jako příklady dobré praxe prostřednictvím metody Leader. Zhotovení tohoto DVD finančně 
podpořila Agentura pro zemědělství a venkov v Prachaticích a je k dispozici v kanceláři 
MAS. 
 
Konference Jihočeský venkov 2012 
LAG Chance In Nature spolu s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech a MAS Blanský les-
Netolicko pořádaly dne 6. 6. 2012 ve Strunkovicích nad Blanicí Konferenci Jihočeský venkov 
2012. V dopoledním bloku byl prostor věnován zejména informacím o přípravě nového 
programovacího období EU 2014 – 2020, odpolední program byl věnován tématu vzdělávání 
na venkově.  
 
Mezinárodní projekt – Rozvoj místního partnerství a trhu práce v rámci OP Lidské 
zdroje a zaměstnanost 
Naše MAS je dále zapojena (jako partner) do projektu schváleného v rámci 77. výzvy OP 
Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem tohoto projektu je vytvoření nové regionální platformy 
místního partnerství v Jihočeském kraji na základě sdílení zkušeností a dobré praxe se 
zahraničním partnerem z přeshraničního Bavorska, rozvoj partnerství a společných iniciativ v 
oblasti rozvoje lidských zdrojů a zvýšení efektivity politik v oblasti zaměstnanosti  
a prosazování rovných příležitostí.  
Nově vytvořenými produkty v rámci realizace projektu jsou mimo jiné internetový "portál 
práce" (komplex řešení), e-kurz "péče o děti" pro denní matky/otce, vzdělávací kurz 
"rozvoj místního partnerství" s vícejazyčnou podporou (ČJNJ frazeologie a základní 
jazyková podpora) či soubor motivačních videospotů " Jak na to - do práce?" pro CS 
"děti, mládež, mladí lidé". 
 
 
Účast MAS Blanský les – Netolicko na Země živitelce v Českých Budějovicích 
MAS Blanský les  - Netolicko, o.p.s. se 
zúčastnila prezentace na Země živitelce, 
která se konala v termínu od 30. srpna 
2012 do 4. září 2012 na výstavišti 
v Českých Budějovicích, spolu s dalšími 
MAS z České i Slovenské republiky. 
MAS zde propagovala nejen činnost 
v dotační oblasti, ale hlavně své aktivity 
v oblasti cestovního ruchu a destinačního 
managementu.  
 
Setkání příznivců starých traktorů v Mahouši  
Dne 13. 10. 2012 se konalo setkání staré zemědělské techniky v Mahouši, které se koná již 
několikátým rokem. Zájemci si mohli prohlédnout historické stroje, vedle nich se předvedla i 
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modernější zemědělská technika a samozřejmě nechyběla ani ukázka dobové orby.  Na této 
akci se prezentovala i MAS Blanský les - Netolicko o.p.s., která zde měla svůj stánek  
a na tuto akci poskytla finanční podporu.  

Projekt spolupráce Zdraví nás baví II. 
MAS Rozkvět zahrady jižních Čech a MAS Blanský les – Netolicko podaly společně na 
podzim roku 2012 žádost o dotaci na realizaci projektu „Zdraví nás baví II“ (Opatření IV.2.1. 
– Realizace projektů spolupráce). Projekt řešil rozšíření sítě areálů zdraví a venkovských 
tělocvičen v regionu spolupráce, proškolení obsluhy – uživatelů cvičebních strojů, propagaci 
projektu a osvětu v oblasti zdravého životního stylu. Tento projekt byl však v lednu 2013 
vyřazen.  
 
Fotosoutěž 
V roce 2012 probíhala v regionu MAS Blanský les – Netolicko fotosoutěž a to ve 3 
tématických kategoriích – I) Příroda živá a neživá, krajina, II) Památky a turistické 
zajímavosti, III) Lidé a život. V prosinci byla z každé kategorie vybraná trojice nejlepších 
fotografií, jejichž autoři byli odměněni. 
 
Účast na konferencích 
Např. Valná hromada NS MAS ČR v Rumburku 15. 3. 2012, Odborné semináře „Podpora 
rozvoje venkova v ČR“ a Venkov po roce 2014 aneb komunitně vedený místní rozvoj“, které 
se konaly na výstavě Země živitelka 2012, Jihočeský venkov 2012, Národní konference 
venkov 2012 Nových Hradech, pracovní setkání krajského sdružení NS MAS ČR, setkání 
MAS regionu apod. 
 
Hodnocení MAS 
Stejně jako v předchozích letech se i v r. 2012 uskutečnilo hodnocení činnosti místních 
akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. 
Hodnocení se uskutečnilo na začátku srpna formou veřejných prezentací. Místní akční 
skupiny byly rozděleny do skupin A, B, C a D dle počtu získaných bodů. Hodnotící komise 
zařadila naši MAS do skupiny B, což je pro naši MAS lepší hodnocení oproti roku 2011.  
 
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 2011. Finální podoba dokumentu byla 
předána na RO SZIF a je zároveň k nahlédnutí v kanceláři MAS. 

Aktualizace SPL za období r. 2012 
Stejně jako v předchozích letech byla i v r. 2012 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 2012 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 v roce 2011 s přípravami na realizaci projektu výstavby rozhledny nedaleko 
Netolic (na Mužském vrchu - místě, kde již dříve rozhledna stávala), bylo provedeno 
geodetické zaměření. V roce 2012 byl proveden inženýrsko-geologický průzkum pro zjištění 
sledu a složení zemin v podloží projektované stavby konstrukce rozhledny.  

 

2. Co nás čeká v roce 2013 

-  příprava integrované strategie MAS na období 2014 – 2020 
 
-   10. Výzva k předkládání žádostí na realizaci projektů  
 
-   vyhlášení grantového programu MAS na podporu pořádání kulturních, sportovních, 
    společenských akcí na území obcí MAS (leden 2013 – přijato a schváleno bylo 20 

 projektů) 
 
-   podání žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na rok 2013 GP Rozvoj venkova 

 a krajiny – projekt: Příroda je náš kamarád, naučím se mít ji rád II (environmentální 
 vzdělávání dětí v MŠ a ZŠ 

 
-   podání žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na rok 2013 GP  
       Produkty a služby v cestovním ruchu – projekt: Za poznáním čertovsky krásného 

 místa 
 
-   pokračování realizace projektu „S Peklíkem na vandr – realizace nové sítě 

 turistických a vycházkových tras včetně oživení historické obchodní Linecké stezky, 
 vytvoření sítě odpočinkových zastavení, uspořádání živých akcí (tematických výletů a 
 jarmarků) ve spolupráci s  MAS Rozkvět zahrady jižních Čech 

 
-          členství MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s. v Národní síti Zdravých měst ČR.   
 
 
3. Orgány společnosti 
 
Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti: 
Jednání Valné hromady (VH) se v roce 2012 uskutečnilo 1x, a to 10. 5. 2012.  
Valná hromada schválila nový Jednací řád VH v návaznosti na změnu stanov. 
Dále vzala na vědomí rozšíření území MAS o 5 obcí: Litvínovice, Chlumec, Přísečná, 
Chvalšiny, Kájov. 
Počet členů VH k 31.12. 2012 - 23  
 
Ředitel společnosti 
Ředitelem MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. je ing. Václav Kolář 
 
Správní rada 
V roce 2012 se správní rada (SR) sešla na 3 jednáních a operativně probíhalo hlasování per 
rollam.  
 



Výroční zpráva MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. 2012 

 

7 

 

Hlasováním per rollam uskutečněném v lednu 2012 bylo schváleno podání žádosti do 
krajského grantu (environmentální vzdělávání dětí), odsouhlasení pravidel pro Grantový 
program Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les – 
Netolicko 2012 a dále byl schválen výběr banky pro úvěr na IV.1.1. na rok 2012.   
 
14. 2. 2012 -  SR vzala na vědomí informace o možném rozšíření území MAS o nové obce, 
schválila realizaci projektu „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“, schválila vyhlášení 
fotografické soutěže, schválila členství v zážitkovém regionu Jižní Čechy pohádkové, 
schválila podání žádosti do OPVK. Osa 3.2., schválila vypracování auditu za rok 2011. 
 
Hlasováním SR per rollam v dubnu 2012 bylo schváleno přijetí nového administrativního 
pracovníka za paní Míkovou, v červnu 2012 byla schválena výroční zpráva 2011 a účetní 
závěrka za rok 2011. Dále byl schválen dodatek č. 1 k zakládací smlouvě a nové znění stanov.   
 
18. 7. 2012 – SR navrhla rozdělení využití příspěvku od JčK 2012, schválila možné 
partnerství na projektu s LAG Donau-Böhmerwald v rámci operačního programu Evropská 
územní spolupráce ČR – Rakousko, schválila další postup v rámci programu Rozvoj místního 
partnerství a trhu práce, schválila zřízení PS ISRÚ 2014-2020 a započetí přípravy nové 
strategie a to v součinnosti kanceláře MAS a všech zainteresovaných subjektů.  
 
14. 11. 2012 – SR vzala na vědomí výši obdržené alokace na rok 2013 a dále schválila 
rozpočet na administraci SPL na rok 2013 ve výši 1.200.000 Kč. SR schválila úvěrový rámec 
ve výši 1.200.000 Kč pro rok 2013 a pověřila ředitele MAS a kancelář MAS přípravou 
podkladů a podpisem úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s., schválila vzetí si úvěru na 
předfinancování projektu s Peklíkem na vandr ve výši 0,9 mil Kč u České spořitelny a.s., 
schválila vyhlášení GP Podpora konání společenských akcí v regionu MAS 2013 s alokací 
80.000 Kč (+ s případným navýšením dle počtu přijatých žádostí)  
a pověřila kancelář MAS k přípravě tohoto GP, schválila přípravu projektu do Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, do IV. výzvy, oblast podpory 3.2. – Podpora 
nabídky dalšího vzdělávání,  vzala na vědomí přípravné práce týkající se výstavby rozhledny 
a pověřila ředitele MAS k podpisu nájemní smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene s obcí Olšovice. SR schválila snížení pracovního úvazku v rámci 
administrace SPL (manažer SPL) pro p. Koláře na 0,5 úvazek pověřila předsedu SR podpisem 
dodatku k pracovní smlouvě. 
 
Složení správní rady v roce 2012 - 6 členů. 
 
Dozorčí rada 
Dozorčí rada (DR) MAS předložila 10. 5. 2012 Valné hromadě členů MAS 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 2012 – 3 členové. 
 
Programový výbor 
V roce 2012 se jednání Programového výboru (PV) uskutečnilo 2x. 
 
28. 2. 2012 – Programový výbor schválil změny v 8. Výzvě - přidání preferenčního kritéria – 
veřejná obhajoba projektu, úpravu minimálních a maximálních limitů způsobilých výdajů  
u fiche Řemesla, z důvodu podpory většího množství menších projektů. PV pověřil kancelář 
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MAS zhotovením Metodické příručky pro žadatele – 8. Výzva dle finálně schválených fichí 
ze strany SZIF a dále dle dalších požadavků v rámci aktualizovaných pravidel IV.1.1. pro rok 
2012 a schválil termín a alokaci 8. výzvy. 
 
18. 7. 2012 – Programový výbor v rámci chystané 9. Výzvy a na základě aktualizací SPL  
a nových pravidel IV.1.2. schválil drobné změny ve Fichích. Jednalo se o přidání 
preferenčního kritéria – veřejná obhajoba projektu a pověřil kancelář MAS zhotovením 
Metodické příručky pro žadatele 9. Výzvy. Programový výbor schválil termín a alokaci 9. 
Výzvy. 
 
Složení PV v roce 2012 - 7 členů. 
 
Výbor pro výběr a monitorování projektů 
Výbor se v roce 2012 sešel v rámci 8. a 9. Výzvy celkem 4x. 
 
8. Výzva – 31. 5. 2012  školení  
                - 14. 6. 2012  jednání Výboru – schválení výběru projektů 
 
Složení výboru 8. Výzva: Milan Štindl, Vladimír Reidinger, Mgr., Bc. Jana Cipínová, Dana 
Mužíková, Ing. Karel Havlíček, Radka Dvořáková, Ing. Václav Sládek, František Ondřich 
 
9. Výzva –  4. 10. 2012  školení 
               - 18. 10. 2012  jednání Výboru – schválení výběru projektů 
 
Složení výboru 7. Výzva: Mgr., Bc. Jana Cipínová, Radka Dvořáková, Ing. Václav Sládek, 
Dana Mužíková, Ing. Karel Havlíček, Zdeněk Petr, Vladimír Reidinger, Milan Štindl 
 
4. Účetní závěrka 
 
Účetnictví vede na základě Smlouvy o dílo p. Jiří Honsa. 
 
Výnosy a náklady za rok 2012: 
 
výnosy celkem 1.387.223,08 
náklady celkem 1.292.862,37 
rozdíl výnosů a nákladů – zisk: 94.360,71 
 
Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2012: 
 
pokladna 5.382,-- 
Běžný účet České spořitelny 666.043,33 
celkem: 671.425,33 
 
Podrobněji viz Hospodářská zpráva 2012. MAS neměla příjmy podléhající dani z příjmu, za 
rok 2012 však podala daňové přiznání. 
 
 
 
Výroční zpráva byla schválena správní radou MAS dne: 21. 5. 2013 


