
Zápis z jednání KS MAS Středočeského kraje 
 

Dne: 5. října 2011 od 10:00 

Místo konání: Mladá Vožice, zasedací místnost MAS Krajina Srdce 

 

Přítomni:  

Lípa pro venkov o.s.: Radek Tvrdík, Vanda Kubínová 

MAS Podlipansko, o. p. s.: Markéta Pošíková 

Posázaví o.p.s.: Bohuslava Zemanová, Václav Pošmurný, Marie Škvorová 

Region Pošembeří o.p.s.: Miloslav Oliva 

Přemyslovské střední Čechy: Jaroslava Saifrtová 

Rakovnicko o.p.s.: Radomír Dvořák, Simona Dvořáková 

MAS Říčansko o.p.s.: Pavlína Filková, Lída Třeštíková 

MAS Sedlčansko, o. p. s. Jiří Kužel, Zdeňka Fořtová 

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, o.s.: Markéta Ottová 

Vyhlídky, občanské sdružení: Galina Čermáková 

Zálabí: Iva Suchánková 

Zlatý pruh Polabí, o.p.s.: Pavel Hlaváč 

 

Omluveni: 

MAS Karlštejnsko, o.s. 

Vladimír Haš – nemoc 

 

Hosté: 

Monika Hienlová – předsedkyně MAS Krajina srdce 

Jaroslav Krejčí – místopředseda MAS Krajina srdce 

 

 

1) Konference VENKOV 2011 
Členové přípravného výboru konference Monika Hienlová, Jaroslav Krejčí a Jiří Kužel prezentovali stav 

připravenosti konference.  

Monika Hienlová hned v úvodu deklarovala, že nechce v žádném případě zatajovat žádné informace o 

přípravě  konference.  Jejich  MAS  vstupovala  do  přípravného  výboru  s podmínkou  naprosté 

otevřenosti  informací ve všech aspektech a nehodlá respektovat pokyny o embargu na poskytování 

informací. 

 

Obecný záměr konference 

Motto konference: Venkov v Prčici 

Představení loga 

Obecným záměrem je pracovní konference s jasně definovanými výstupy a cíli – nejde o společenské 

setkání, ale o  interaktivní práci nad definováním problému a  stanovením  řešení. Nikdo nechce  jen 

zbytečně ztrácet čas. 

 



Téma a obsah konference prezentovaný M. Hienlovou byl plénem  jednomyslně přijat a podpořen. 

Návrhy  předkládané M. Hienlovou  přípravnému  výboru  tímto mají  podporu MAS  Středočeského 

kraje zúčastněnými na jednání (12 MAS). 

 

Účastnický  poplatek  1  800,‐  >  v současné  době  je  definován  jako  nedělitelný  –  plénum  navrhuje 

rozdělení poplatku na účastnický poplatek a poplatek za ubytování = ne všichni budou ubytováni. 

MAS  Středočeského  kraje  pověřují  místopředsedu  prezentací  tohoto  požadavku  na  jednání 

přípravného výboru 7. 10. 2011. 

 

Plénem bylo navrženo  jmenování Radka Hanačíka oficiálním presidentem konference. Tento návrh 

byl jednomyslně schválen. 

 

Plénum  projednávalo  osobu  moderátora  konference,  přítomnými  byl  po  zkušenostech  navržen 

Martin Kupka  (bylo  s ním konzultováno). Moderovat by měl úvodní blok 14. 11. 2011 od 11:00 do 

16:00  hodin  a  16.  11.  2011  závěrečný  blok  zhodnocení  od  9:00  do  13:00  hodin.  Honorář  za 

moderování bude definován přípravným výborem v rámci rozpočtu. 

 

Program konference dle prezentace: 

1. den 

Dopoledne i v průběhu odpoledne Trh regionálních výrobků 

11:00 Zahájení 

Od 16:30 Workshop Vize rozvoje venkova po roce 2013 

Jednání bude rozděleno do čtyř skupin dle dělení 2. dne – každá skupina bude řízena facilitační 

skupinou 

 

2. den 

Workshop A – Venkov, tradice, rodina 

Workshop B – Zemědělství a životní prostředí 

Workshop C – Veřejná osobní doprava na venkově 

Workshop D – Ekonomika venkova 

 

9:00 – 12:00 Exkurze do regionu dle jednotlivých skupin (max. 80 osob = 2 autobusy s průvodci) 

12:00 – 15:00 Workshopy v místě exkurze – řízení facilitační skupinou 

 

Večer společenské setkání formou festivalu (promítání filmů, teambuilding (zde se pro spolupráci 

nabídla Pavlína Filková), hry a soutěže, alternativní klub, jazzové setkání, heligonky apod.) v Sedlci‐

Prčici. 

 

3. den 

Prezentace výstupů workshopů 1. a 2. dne > osm 15minutových prezentací, finalizace výstupů 

konference. Prezentovat budou osoby (tučně označené v následujícím bloku). 

 

Monika Hienlová specifikovala potřebu spolupráce s MAS Středočeského kraje. 

I. Zajištění osob do facilitačních skupin 

Workshop Vize rozvoje venkova po roce 2013 



Skupina 1 

Zemanová, Pošmurný, Škvorová, Matoušková, (Tůmová) 

Skupina 2 

Třeštíková, Pošíková, Fořtová, Seifertová 

Skupina 3 

Oliva, Tvrdík  

Skupina 4 

Pánková, Krejčí, Čermáková,  

 

Workshop A – Venkov, tradice, rodina 

Pošmurný, Zemanová, Škvorová, Matoušková, (Tůmová) 

Workshop B – Zemědělství a životní prostředí 

Pošíková, Fořtová, Seifertová, Třeštíková 

Workshop C – Veřejná osobní doprava na venkově 

Tvrdík, Oliva 

Workshop D – Ekonomika venkova > do bloku pozvat jako panelistu Aleše Hozdeckého z MMR ČR 

Krejčí, Čermáková, Pánková 

 

Setkání facilitačních skupin proběhne 17. 10. 2011 od 10:00 v Říčanech v sídle MAS Říčansko, kde 

budou připraveny metody facilitace v rámci konference. 

 

II. Zajištění prodejců regionálních výrobků a pochutin pro Trh místních výrobků 

Do 15. října 2011 nahlásit Jiřímu Kuželovi počty stánků z jednotlivých MAS a jejich plochu a sortiment. 

 

III. Prezentace středočeských MAS v interiéru Kulturního domu 

Každá MAS Středočeského kraje dostane prostor pro umístění rollapu a propagačních materiálů. 

 

IV. Prezentace Konference VENKOV 2011 informačními kanály jednotlivých MAS 

M.  Hienlová  poskytne  logo  konference  ve  všech  grafických  formách  pro  umístění  upoutávky  na 

konferenci  na  webových  stránkách  a  dalších  materiálech  publikovaných  MAS.  Posázaví  nabídlo 

k dispozici  svou PR manažerku pro přípravu  tiskových  zpráv  (zúčastní  se  již  setkání výboru 7.10.) > 

zajistí  informování  médií  o  konání  konference.  Tiskové  zprávy  budou  k dispozici  všem  MAS 

k publikování. 

 

Plénum navrhuje jako výstup „DVD“, o jehož cenu bude navýšen poplatek člena konference. 

J. Kužel předal oficiální dopis ‐ záštita Středočeského kraje. 

MAS  doporučují  obezřetnost  při  plánování  rozpočtu  s ohledem  na  doložené  a  potvrzené  příjmy, 

doporučují vysokou obezřetnost při podepisování objednávek – měly by být od jednoho pořadatele. 

 

2) Bílá místa 
Plénum projednalo rozsah působnosti jednotlivých MAS a byl doplněn rozsah jednotlivých MAS 

v současné době. 

Úkol: do pátku 7.10. zaslat místopředsedovi rozsah obcí, se kterými MAS jednají o přičlenění či o 

kterých uvažují, že se k MAS přidají v době do 2013. Zaslat formou seznamu obcí v e‐mailu. 

 



Podnět pro jednání PS Bílá místa 10. 10. 2011 2011 (doposud však nejsou známy parametry území 

MAS – počet obyvatel, podíl velkých měst atd.) 

 

a) Co je cílem pokrytí 100 % území ČR 

b) Jasně říct, že nejde pokrýt 100% území = nereálné 

c) Bude horní hranice pro velikost území MAS od roku 2013? > dát úkol Mezinárodní PS s cílem 

zjistit parametry 

d) Jak budou začleňována města (viz návrh na regiony místního partnerství o velikosti 100 – 200 

tis. obyvatel) > bude to nebo ne? 

e) Jak bude definován městský LEADER, velikost města a MAS po roce 2014 

f) Pokud bude více MAS po r. 2014, bude úměrně navýšena i finanční částka pro MAS pracující 

metodou LEADER 

g) Pokrývání bílých míst nemá s metodou LEADER nic společného pokud budeme "uměle" 

vyjednávat vznik nových MAS. 

 

Vzájemné vzdělávání MAS 

Miloslav Oliva – hovořil o tom, zda nezvážit možnost tzv. dobrovolného SEBEVzdělávání mezi MAS, 

kde MAS z kat. A,B by se mohli stát garanty‐lektory dílčí vzdělávací oblasti (prezentace MAS out/in, 

vyúčtování,  výběr  projektů,  efektivita  pracovních  procesů  a  postupů  při  administraci  SPL  a  s tím 

souvisejících  interních  předpisů  např.  viz  Dotazník  Hodnocení  MAS  –  výběr  projektů,  evaluace, 

monitoring, řízení MAS/o.p.s. atd.), pro ostatní MAS z naší KS, ev. po ověření nabídnout posléze i pro 

NS MAS = nutné pak hledat i zdroj profinancování … 

 

3) Propagace 
Markéta Pošíková prezentovala výstupy jednání PS propagace (viz rozeslaný zápis). 

 

Milan Oliva rozdal přítomným k vyplnění dotazník k přípravě propagačního materiálu. Tento dotazník 

bude sloužit jako podklad pro přípravu záměru – výsledky budou projednány 17. 10. v Říčanech. 

 

Úkol: 

Jednotlivé MAS již předem poskytnou svá loga ve vektorovém formátu (AI nebo CDR). 

K dispozici  jsou  již  loga:  Posázaví,  Rakovnicko,  Podlipansko,  Lípa  pro  venkov,  Říčansko. Ostatní 

musí poslat místopředsedovi. Dále je třeba připravit dvě motivační fotografie vystihující území MAS 

v dostatečném rozlišení (min 356 DPI v 1:1), dále pak motivační text o rozsahu jedné normostrany 

(1800 znaků) o území MAS. 

 

Pro MAS nefinancované  ze  SPL  je  v rámci CSV  k dispozici 90.000 Kč. MAS pověřují místopředsedu 

komunikací  s CSV  (pí  Libichová)  realizací  tohoto projektu. V rámci přípravy  rollapů bude připraven 

jejich jednotný design. Ostatním MAS bude zaslána nabídková cena. 

 

4) Pracovní skupina 
Informace z TPS Leader konané dne 23. 9. 2011 na MZe: 

‐ Pravidla IV.1.1. – do ZV 004 lze zahrnout veškeré příspěvky, které MAS platí, stanovený limit je 

15 000,‐ Kč na příspěvky (platné od roku 2012) 



‐ Pravidla IV.1.1. – zjednodušené soupisky a dokladování bude možné i na občerstvení, čistící a 

mycí prostředky (platné od roku 2012) 

‐ Pravidla IV.1.1. – cestovné (tuzemsko i zahraničí) bude limitováno pouze zákonem o cestovních 

náhradách (platné od roku 2012) 

‐ Pravidla IV.1.1. – pravidla pro výběr dodavatelů na realizaci výdajů v rámci ZV 004 (platné pro rok 

2011) 

V rámci ZV 004 postupovat při stanovování velikosti zakázky takto: 

- vyčlenit zakázky, na které nelze z podstaty věci provádět zadávací řízení – zpravidla režijní 
výdaje (nájem, energie, poštovné, telefon, internet) 

- zbývající výdaje dále členit na dodávky a služby a teprve v rámci takto upravených celků 
posuzovat velikost zakázky 

‐ Pravidla IV.1.2. – k doložení osvědčení právního statutu není třeba dokladovat výpisy z ČSU, SZIF 

má přístup do RES s platnými údaji (platné od roku 2012) 

‐ Pravidla IV.1.2. – u opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova se bude jednat 

o zrušení podmínky investičních výdajů 

‐ Pravidla IV.2.1. – lhůta na odstranění administrativních dokumentů se zvyšuje na 14 dnů (platné 

od roku 2012) 

‐ Formuláře Žádostí o dotaci IV.1.2. a IV.2.1. budou technicky, graficky a funkčně upraveny ke 

snadnější práci s formulářem 

‐ Portál Farmář je nově programován a do poloviny listopadu 2011 bude v provozu, projekty 

registrované ve 13. kole PRV se na portálu budou zobrazovat v nové verzi 

‐ Výsledky hodnocení MAS 2011 budou zveřejněny do konce října 2011 spolu s alokací finančních 

prostředků pro rok 2012 

‐ Na Portálu farmář se bude zobrazovat tabulka s výší finančních prostředků za jednotlivé roky a 

s výší možného zazávazkování, pro vyřízení nesrovnalostí je možné kontaktovat Mgr. Jana 

Veselského 

‐ Na další TPS Leader se bude připomínkovat hodnocení MAS 2011, připomínky k projednání 

můžou zástupci MAS zasílat e‐mailem Bohunce Zemanové do 10. října 2011 

 

Čermáková ‐ podnět pro jednání PS:  

 Pravidla IV.I.I. Při předání vyúčtování vyzve SZIF k odstranění nedostatků, pokud budou 

nedostatky odstraněny, neměla by následovat sankce. 

 Pravidla IV.1.2. rozlišit stavební povolení dle stavebního zákona – na SP I. a II. stupně. 

 Pro SZIF není postačující „Čestné prohlášení“ vyžadují stanovisko SÚ. 

 Etapové projekty ‐ současná praxe vyžaduje částečnou kolaudaci na stav realizovaný 

projektem. 

 

Byly vzneseny následující otázky pro jednání pracovní skupiny: 

Jak se bude administrovat LEADER 2007‐13 po roce 2013?  

Jak bude zajištěna udržitelnost projektů a administrace po 2013? 

 

Dle vyjádření B. Zemanové doposud nikdo na MZe neřeší výše položené otázky s ohledem na řešení 

aktuálních  problémů,  dle  jejich  vyjádření  se  těmito  problémy  budou  zabývat  na  konci  roku  2012. 

V Každém  případě  PS  tyto  problémy  eviduje  a  bude  na  ně  intenzivně  upozorňovat  a  nenechá  je 

zapadnout. 



5) Modlitba pro venkov 
Modlitba za domov – pátý ročník akce, třetí ročník zapojení MAS. Žádné poplatky, účastníci si hradí 

pouze cestovné a příp. ubytování. Letos jde o dvoudenní akci se třemi dílčími částmi: 

27. 10. 2011, 13:00 – 17:00 konference „20 let svobody na venkově“, Praha Arcibiskupský palác 

27. 10. 2011, 18:00 – 19.00 koncert – oratorium ke cti sv. Anežky, katedrála sv. Víta Praha 

Více informací na www.konference2011.webnode.cz 

 

28. 10. 2011, 10:00 – 16:30 rodinný program, prezentace regionů a místních výrobců, Krabčice u 

Řípu. Zde je možné za 1.000 Kč mít venkovní stánek pro prezentaci MAS (výrobců).  

Více informací na www.modtlibazadomov.cz 

Lída Třeštíková prosí 

 o přihlášení se na akci nejpozději 10. 10. 2011 (lze i přes web),  

 zúčastňující se kolegy ze Středních Čech o přivezení 27. 10. 2011 regionálních potravin (masné 

výrobky, pečivo, koláče, ovoce atp.) a nápojů (alko i nealko) pro občerstvení po skončení 

konference před začátkem koncertu,  

 doplnění zájemců o stánek do Krabčic (seznam bude rozeslán 10. 10. 2011). 

Je možné přispět menší hodnotnou věcí do daru pro arcibiskupa Mons. Dominika Duku OP. 

Přihlášky a možné příspěvky prosím do mailu (koordinator@ricansko.eu) 

Konference  je  pod  záštitou  NS MAS  ČR.  Koncert  organizuje Mons.  Dominik  Duka  OP,  arcibiskup 

pražský.  Záštitu  nad  akcí  v Krabčicích  převzali:  Ministr  kultury  MUDr.  Jiří  Besser,  Hejtmanka 

Ústeckého kraje Jana Vaňhová a starosta Roudnice nad Labem Vladimír Urban. 

6) Organizace zápisů 
Plénum  projednalo  formu  zpracování  zápisu.  V prvním  kole  (zpravidla  v den  konání  jednání  pléna 

MAS) bude zpracován zápis v základních bodech – ten bude rozeslán všem zúčastněným MAS. Těmi 

budou  doplněny  jednotlivé  formulace  a  komentáře  jimi  vznesené  (zpravidla  do  třech  dnů).  Na 

základě  těchto  připomínek  bude  zpracován  finální  zápis,  který  bude  rozeslán  všem MAS.  Pokud 

nebudou některou MAS vzneseny připomínky k finálnímu zápisu, bude tento publikován na stránkách 

NS MAS ČR. Realizací tohoto procesu je pověřen místopředseda. 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 13:55 

Zapsal Václav Pošmurný 

Zápis ověřen jednotlivými MAS 

 

Rozdělovník: 

Podlipansko  info@podlipansko.cz  kancelar@podlipansko.cz   

Přemyslovské střední 

Čechy 
huk@stem.cz  jaroslava.saifrtova@centrum.cz   

Posázaví o.p.s.  zemanova@posazavi.com  skvorova@posazavi.com  posmurny@posazavi.com 

Vyhlídky  info@vyhlidky.cz  pankova@legato‐melnik.cz  agconsult@seznam.cz 

Říčansko  kancelar@ricansko.eu  koordinator@ricansko.eu   

Rakovnicko  dvorak@krivoklatsko.cz  dvorak@rakovnicko.info   



Pošembeří  oliva@posemberi.cz  soupalova@posemberi.cz  pucalkova@posemberi.cz 

Lípa pro venkov  starosta@obeczbraslavice.cz  radek.tvrdik@centrum.cz  info@lipaprovenkov.cz 

Podbrdsko  cizek@podbrdsko.net     

Svatojiřský les  info@svatojirskyles‐mas.cz  manager@svatojirskyles‐mas.cz  predseda@svatojirskyles‐mas.cz 

Sedlčansko  kuzel.jiri@tiscali.cz  mas.sedlcansko@email.cz   

Karlštejnsko  maskarlstejnsko@gmail.com  spl.maskarlstejnsko@gmail.com   

Zlatý pruh Polabí  hlavac@polabi.com     

Zálabí  krakovany@volny.cz  ivanasuchankova@email.cz   

Brdy‐Vltava  makykadvorak@seznam.cz     

Polabí  starostakostomlaty@seznam.cz    

Vladimír Haš  vladimir.has@seznam.cz     

MAS Mezilesí    mladkovapetra@seznam.cz     

MAS Mníšecko, o. s.  jakubdvorak@atlas.cz     

 

 


