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1. Přehled činnosti v roce 2015 
 
Realizace Strategického plánu Leader „MAS Blanský les – Netolicko – čertovsky hezké 
místo“   
 
V roce 2015 již neproběhla žádná výzva v rámci strategického plánu Leader, u všech 
relevantních projektů dobíhá doba udržitelnosti. 

 
 
Projekty spolupráce mezi MAS   
U všech projektů spolupráce (v rámci PRV, OP EÚS ČR-Rakousko) běží také doba 
udržitelnosti (to znamená nutnost předkládat monitorovací zprávy, evidovat monitorovací 
indikátory).  
 

Mezinárodní projekt – Rozvoj místního partnerství a trhu práce v rámci OP Lidské 
zdroje a zaměstnanost 
Naše MAS byla dále zapojena (jako partner) do projektu schváleného v rámci 77. výzvy OP 
Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem tohoto projektu bylo 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. Projekt skončil závěrečnou konferencí v květnu 2015. 
 
Členství v Národní síti Zdravých měst ČR 
MAS Blanský les - Netolicko je stále členem Národní sítě Zdravých měst ČR. Posláním 
Národní sítě Zdravých měst ČR je podporovat kvalitu veřejné správy na místní a regionální 
úrovni, zejména zaváděním mezinárodně uznávaných postupů. Za tímto účelem asociace 
zajišťuje přenos informací a poskytuje svým členům řadu služeb. MAS služeb NSZM aktivně 
využívá. 
 
 
Účast MAS Blanský les – Netolicko na Zemi živitelce v Českých Budějovicích 
MAS Blanský les  - Netolicko se zúčastnila prezentace na Zemi živitelce, která se konala od 
27. srpna 2015 do 1. září 2015 na výstavišti v Českých Budějovicích, spolu s dalšími MAS 
z České i Slovenské republiky. MAS Blanský les – Netolicko zde propagovala nejen činnost 
v dotační oblasti, ale hlavně své aktivity v oblasti cestovního ruchu a destinačního 
managementu.  
 
Zpracování integrované strategie rozvoje území MAS Blanský les – Netolicko na období 
2014 - 2020| 
MAS Blanský les – Netolicko pokračovala v tvorbě Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje. Po všech opravách a úpravách byla Žádost o schválení SCLLD byla podána 
prostřednictvím MS 2014+ 27. ledna 2016. K datu zpracování VZ 2015 (červen 2016), jsou 
zatím schváleny pouze formální náležitosti, věcné hodnocení je k tomuto datu na jednotlivých 
ministerstvech (MZE, MPSV, MMR), kde jsou posuzovány jednotlivé dílčí strategie v rámci 
samostatných operačních programů, v rámci kterých budou MASky peníze rozdělovat. 
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Standardizace MAS 
Ke konci roku 2015 obdržela MAS Certifikát o standardizaci. Cílem Metodiky pro 
standardizaci místních akčních skupin v programovém období let 2014 až 2020 je nastavení 
standardů pro MAS na programové období 2014-2020. 
Materiál neřeší, na které oblasti budou moci MAS 
v příštím programovém období čerpat. Tato problematika 
bude řešena vždy v konkrétním programovém 
dokumentu. Standardy jsou nastavovány na základě 
zkušeností ze současného programového období a 
v souladu s podmínkami stanovenými ve Společném 
nařízení. Zejména je kladen důraz na to, aby MAS byla 
otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti 
MAS vykonávané vůči platební agentuře, Řídicím 
orgánům, žadatelům i široké veřejnosti v území byly 
maximálně transparentní a nediskriminační. 
                             
 
 
 
 
 
Projekt SMO ČR 
Zaměstnanci MAS byli zapojeni do projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní 
spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, jehož 
realizátorem byl Svaz měst a obcí ČR. Projekt byl ukončen na konci listopadu 2015. Cílem 
tohoto projektu bylo vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. 
Zahraniční zkušenosti jednoznačně prokázali, že spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit 
veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. To 
bylo také záměrem Svazu měst a obcí. Více informací o projektu, včetně samotných výstupů 
lze dohledat na webových stránkách MAS. 
 
 
Projekt SMS ČR 
Zaměstnanci mas byli dále zapojeni do projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro 
efektivní chod úřadů, jehož realizátorem bylo Sdružení místních samospráv ČR. Cílem 
projektu byla podpora spolupráce obcí zapojených do platforem místních akčních skupin 
(MAS), které jsou východiskem pro unikátní řešení pro efektivnější výkon veřejné správy. 
Ambicí projektu bylo skloubit potenciál modelu víceúrovňové veřejné správy ve venkovském 
prostoru s principy fungování certifikovaných MAS. Tento koncept považuje SMS ČR 
v rámci území České republiky za pilotní. Tento projekt byl ukončen na podzim 2015. Více 
informací o projektu, včetně samotných výstupů lze dohledat na webových stránkách MAS. 
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Příprava projektu Místní akční plánování rozvoje vzdělávání na ORP Český Krumlov 
Na podzim roku 2015 počaly přípravy projektu Místní akční plánování rozvoje vzdělávání na 
ORP Český Krumlov, jehož realizátorem bude naše MAS. Projekt MAP je určen školám na 
území ORP a bude důležitou podpůrnou aktivitou při získávání finančních prostředků škol na 
projekty (ať už investiční nebo vzdělávací, rozvoj spolupráce apod.), které budou 
podporovány v rámci nových operačních programů. 
Naše MAS bude realizátorem pro území ORP Český Krumlov a dále partnerem v ORP České 
Budějovice a ORP Prachatice. Touto důležitou aktivitou tak bude pokryto celé území MAS 
BLN. Samotná realizace projektu tak běží cca od února 2016 do konce roku 2017. Bližší 
informace naleznete na stránkách MŠMT 
 
MAS je držitelem certifikátu Český systém kvality služeb 
Český systém kvality služeb je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem 
pomáhá  ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a 

v navazujících službách. Vlastníkem 
systému je Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR, které na jeho realizaci spolupracuje 
s vybranými profesními asociacemi 
v cestovním ruchu. 
Koncepce systému vychází 
z jednoduchých zásad řízení kvality, 
přičemž jeho filosofií je poznání potřeb 
zákazníka a neustálé zlepšování kvality 
poskytovaných služeb v organizacích. 
Zapojeným organizacím systém umožňuje 
postupně získat odborné i praktické 
znalosti z oblasti řízení kvality ve službách 
a další odborné kompetence, které mohou 
využít při rozvoji svého podnikání. 
Úspěšné organizace získají prestižní, 
mezinárodně srovnatelnou značku, která 
pro zákazníka představuje příslib ověřené 
kvality služeb a zároveň je oceněním práce 
všech zaměstnanců organizace. 
Systém je vhodný pro všechny organizace, 
kterým záleží na svém dalším rozvoji a 
které mají zájem posilovat své postavení 

na trhu, jejich cílem je poskytovat služby nejvyšší kvality a naplňovat očekávání svých 
zákazníků. 
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2. Výhled na rok 2016 

-  dokončení a finalizace integrované strategie MAS na období 2014 – 2020 
-  vyhlášení prvních výzev v rámci jednotlivých operačních programů 
-   podání žádosti o schválení SCLLD 
-   podání žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na rok 2016 GP Rozvoj venkova 

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

-          členství MAS Blanský les – Netolicko v Národní síti Zdravých měst ČR.  
-          přijetí  nových  členů do Místní akční skupiny Blanský les - Netolicko   
 
 
3. Orgány společnosti 
 
 
Valná hromada 
Již neexistuje, zrušením stanov a požadavkem ze strany MZE byla VH jako taková zrušena. 
Prakticky totožnou funkci (ve vztahu k organizační složce SCLLD) plní Shromáždění 
partnerů) 
 
Shromáždění partnerů. 
Počet partnerů MAS k 31. 12. 2015 – 30 partnerů 
Počet partnerů MAS k 31. 1. 2016 – 32 partnerů 
 
 
Ředitel společnosti 
Ředitelem MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. je ing. Václav Kolář 
 
Správní rada 
V roce 2015 se správní rada (SR) sešla na 2 jednáních a operativně probíhalo hlasování per 
rollam.  
 
 
Složení správní rady v roce 2015 - 9 členů: Oldřich Petrášek, František Ohrazda, Jana 
Zoufalá, Mgr. Bohumír Mach, PhDr. Jaromír Beneš, Phd., Ing. Václav Sládek, Václav 
Vozábal, Ing. Otta Šandera, Jan Zeman. 
 
Zápisy z jednání SR jsou k dispozici v kanceláři MAS. 
 
Dozorčí rada 
Dozorčí rada (DR) MAS předložila 16. 1. 2016 Shromáždění partnerů MAS zprávu  
o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2015. 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 2015 – 3 členové: Radka Dvořáková, Ing. Václav Filištein, Ing. Martin 
Janda 
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Programový výbor 
V roce 2015 se jednání Programového výboru neuskutečnilo (vzhledem k tomu, že nebyla 
vyhlášena žádná výzva) 
 
 
Výbor pro výběr a monitorování projektů 
Tento výbor se v roce 2015 nesešel (vzhledem k tomu, že nebyla vyhlášena žádná výzva) 
 
 
4. Účetní závěrka – dle závěrky 
 
Účetnictví vede na základě Smlouvy o dílo p. Jiří Honsa. 
 
Výnosy a náklady za rok 2015: 
 
výnosy celkem 1 521 663,87 
náklady celkem 1 374 137,67 
rozdíl výnosů a nákladů – zisk: 147 526,20 
  
 
 
Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2015: 
 
pokladna 3 473  
Běžný účet České spořitelny 95 191,55 
celkem: 98 664,55 
 
Podrobněji viz Hospodářská zpráva 2015. MAS neměla příjmy podléhající dani z příjmu, za 
rok 2015 však podala daňové přiznání. MAS byla za rok 2015 plátcem silniční daně.  
 
 
 
Výroční zpráva byla schválena správní radou MAS dne:  


