
Zápis z jednání KS MAS Středočeského kraje 
 
Dne: 9. srpna 2011 od 10:00 
Místo konání: Benešov, zasedací místnost Posázaví o.p.s. 
 
Přítomni:  
MAS Sedlčansko, o. p. s. Jiří Kužel 
MAS Říčansko o.p.s.: Pavlína Filková Vladimír Haš 
Přemyslovské střední Čechy: Jaroslava Seifrtová 
Lípa pro venkov o.s.: Radek Tvrdík, Vanda Kubínová 
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, o.s.Markéta Ottová 
MAS Podlipansko, o. p. s.: Alena Chárová, Markéta Pošíková 
Rakovnicko o.p.s.: Radomír Dvořák 
Posázaví o.p.s.: Bohuslava Zemanová, Václav Pošmurný, Marie Škvorová, Jaroslava Tůmová 
Vyhlídky, občanské sdružení: Galina Čermáková, Eva Šestáková 
MAS Karlštejnsko, o.s.Radomír Hanačík 
Omluveni: 
Zlatý pruh Polabí, o.p.s. 
Region Pošembeří o.p.s. 
 

1) Země Živitelka 
Stánky pro prezentaci NS MAS dodává Rakovnicko o.p.s., na stánku středočeských MAS budou dva 
stánky a dva prodejní pulty. 
Vladimír Haš dorazí na výstaviště ve středu. 
MATERIÁLY PRO PREZENTACI JEDNOTLIVÝCH MAS JE TŘEBA DODAT NEJPOZDĚJI DO STŘEDY 24. 8. 
2011 NA VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. 
 
Účast na výstavě:  
MAS Přítomnost na stánku Prodej Jména účastníků 
Vyhlídky 2 osoby 25. a 26. 8., 29. a 30. 8. NE G. Čermáková 

M. Pánková 
P. Dostál 

Podlipansko 3 osoby 24. – 26. 8., 2 osoby 27. – 28. 8. ANO I. Minaříková 24-26 
M. Pošíková 25-26 
A. Chárová 25-28 
A. Šoborová 27-28 

Svatojiřský les 1 osoba 27. 8. NE M. Ottová 
Lípa pro venkov 2 osoby 28. a 29. 8. ANO V. Kubínová 

K. Martinková 
Říčansko 2 osoby 25. – 28. 8. ANO  
Sedlčansko Nebude   
Přemyslovské střední 
Čechy 

Vlastní stánek   

Rakovnicko Vlastní prodejní stánek ANO R. Dvořák 
Posázaví Na stánku Rakovnicka 26. 8. 2011 ANO B. Zemanová 

V. Pošmurný 
M. Škvorová 



J. Tůmová 
M. Bajerová 

Pošembeří 2 osoby 27. – 28. 8., 4 osoby 25. a 26. 8., 
1 osoba 29. – 30.8. 

ANO P. Martínek 
M. Oliva 
H. Vrbovcová 
Š. Pučálková 

Zlatý Pruh Polabí Ne – materiály na stánku Rakovnicka NE  
Karlštejnsko, o.s. Bude 25. a 26., na stánku nebude  R. Hanačík 

T. Žáček 
 

2) Výroční zpráva 
Středočeské MAS dodali kompletní podklady pro zpracování zprávy za jejich území. 
Úkol: dodat do 12. 8. Předsedovi fotografie z investičních akcí 
 

3) Jednání pracovní skupiny propagace 
Schůzka pracovní skupiny se uskuteční 15. 8. 2011 od 9:30 na MZe. Jednání se za středočeské MAS 
zúčastní p. Huk (Přemyslovské střední Čechy) a pí. Šestáková (Vyhlídky). 
 
Jednání pracovní skupiny bude v gesci místopředsedy Pošmurného. 
Hlasování PRO 8  PROTI 1  ZDRŽEL SE 0 
 

4) Zelená úsporám – stav 
Předseda informoval o průběhu jednání k tomuto tématu na výboru NS MAS. 
Závěr diskuse k tématu: 

a) Jasněji formulovat výsledky jednání výboru, definovat jasně stanoviska výboru 
b) V žádném případě neakceptovat snížení platby bez uvedení jasných důvodů a označení MAS, 

které a v čem pochybily. 
 

5) Konference VENKOV 2011 
Konference bude probíhat na území MAS Sedlčansko s přesahem do území MAS Krajina srdce a MAS 
Posázaví (DSO Džbány). Místem konání budou nejpravděpodobněji Sedlčany a Sedlec Prčice. 
Předpokládaný termín konání 14. – 16. Listopadu 2011, náhradní termín 8. – 10. Listopadu. Bližší 
informace ke konferenci předpokládá SPOV zveřejnit v době konání výstavy Země živitelka. 
 
Pořadatelem konference je SPOV v úzké spolupráci s NS MAS, Středočeským krajem, ASZ ČR, AK ČR 
ad. Spolupořadateli budou tradičně MZe a MMR, nově také MŽPa MD. Okruhy pracovních bloků 
budou, předběžně, „Rozvoj venkova“, „Životní prostředí venkova“, „Veřejná doprava na venkově“, 
„Rodina-Venkov-Tradice“ ad. Návrh témat pro jednání pracovních bloků konference mohou nejen 
středočeské MAS předkládat SPOV. 
 
Témata pracovních jednání na konferenci – návrh středočeských MAS 
a) Zlatý pruh Polabí - Co má společného cestovní ruch a venkov 
b) Lípa pro venkov - Budoucnost LEADERu po roce 2013 
c) Lípa pro venkov - Obnova historické krajiny venkova 
d) Vyhlídky - Výsledky evaluace 48 MAS; Jednání o budoucnosti LEADERu v Bruselu; informace    
     z ELARD 



e) Pošembeří – MAS 2014+ Pozice, kompetence a možnosti existence MAS z hlediska ekonomického, 
profesního, teritoriálního apod. 
f) Pošembeří – Vnímání stávající pozice a nové role MAS po r. 2014 z pohledu státní správy a 
samosprávy – ORP, KÚ, ministerstvo (zemědělství, kultury včetně církví, školství, průmysl u, životní 
prostředí, vnitro) 
g) Pošembeří – Možnosti spolupráce s MAS se zeměmi, které budou nově přijímány do EU (zejména 
Balkán) 
h) Podlipansko – Nastavení příštího programovacího období (vč. diskuse nad návrhem vzniku 
mezisektorového místního regionálního společenství) 
i) Podlipansko – Nastavení hodnotícího rámce SPL pro MAS   
j) Podlipansko – Bioplynové stanice – co bude dál? 
 
 

6) Hodnocení MAS 
Nad tímto tématem proběhla bouřlivá diskuse. 
Pošmurný/Posázaví/ – hodnocení a určování žebříčku MAS je důležité i s ohledem na znalost, kam se 
mohou méně zkušené MAS obracet se žádostmi o stáž či koho může NS MAS nabídnout na zahraniční 
prezentace. Tuto znalost musí mít také MZE. Veškeré požadavky na širokospektrální hodnocení MAS 
vzešlo z požadavků MAS tak, aby měly možnost do tohoto hodnocení zasahovat, především do 
stanovování kritérií. Toto bylo MASkám ze strany MZe umožněno. V žádném případě nesmí MAS 
vystupovat s negativním přístupem typu „toto nechceme“, ale navrhovat pozitivní přístup typu „takto 
je možno vše změnit podobně jako tomu bylo při přípravě dotazníku. 
 
Tvrdík /Lípa pro venkov/ – hodnocení by mělo probíhat na základě dotazníku a dle něho připravené 
prezentace (dle vlastního uvážení max. 20 stran prezentace), kontrola plnění namátkově v místě 
příslušné MAS.  
 
Jiří Kužel /MAS Sedlčansko, o.p.s./ – Pro další hodnocení použít pouze zda MAS plní SPL s ohledem 
na skutečně přidělenou roční alokaci (přímá % úměra) 
 
Čermáková /Vyhlídky – žadateli by měli být i MAS, které připojují větší rozsah území. 
 
Pošíková /Podlipansko/ – podporuji širokospektrální hodnocení MAS. Při zařazování do skupin je 
třeba počítat s různou velikostí podpory jednotlivých MAS. Doporučuji vrátit systém realizovaný 
v loňském roce, kdy komise pracovala přímo v regionu (terénu). Myslím si, že obhajoba je lepší 
v místě. 
 
Hanačík /Karlštejnsko/ – na téma „hodnocení MAS 2011“ proběhla dlouhá a bouřlivá debata na 
Výboru NS MAS 26. 7. v Olomouci. Její obsah v zápise Výboru je nepřesný a neúplný. K dotazníku, 
hodnocení i jeho organizaci měli zásadní výhrady např. kolegové Šulák, Kulíšek, Krist, Haš, Karasová a 
Dufková. Pí. Dufková podala za KS MAS ÚK podnět do ABK MZE k dokladové dokumentaci hodnocení. 
Shrnu, co na toto téma zaznělo: 

Pod vedením p. Haše vytvořila PS NS MAS dotazník pro potřebu NS MAS a MAS. Dala ho k dispozici 
MZE. To z něj vytvořilo svůj dotazník a podle kolegů jej oproti návrhu NS MAS změnilo. Na Výboru 



jsem upozornil, že NS MAS už 2. rok řeší obsahovou stánku věci, ale zcela pomíjí a nerespektuje její 
právní stránku. 

Vztah mezi SZIF (MZE) a každou jednotlivou MAS je upraven Dohodou. Ta je (podle právníků MZE i 
SZIF) Veřejnoprávní smlouvou v režimu Správního řádu. Podkladem pro uzavření Dohod jsou 
jednotlivé schválené SPL. Pro stanovení bonusu finanční alokace pro MAS, ze strany MZE (podle 
Pravidel), je závazné plnění monitorovacích indikátorů každou jednotlivou MAS, podle jejího 
konkrétního SPL. Tyto údaje jsou přeneseny do kapitoly 5. Monitoring a evaluace MAS dotazníku 
MZE, specificky u každé jednotlivé MAS. 

Jen tyto údaje (v SPL) jsou závazné ze zákona, z Dohody a SPL pro stanovení bonusu finanční alokace. 
Všechny ostatní údaje a body z dotazníku MZE nesouvisí s Dohodou, Veřejnoprávní smlouvou a 
nemohou být MZE pro stanovení bonusu uplatněny. 

Hodnocení, tak jak probíhá t.r., je pro stanovení bonusu finanční alokace pro MAS nadbytečné i 
pohledu debyrokratizace. Pracovníci SZIF chodí už mnoho let na fyzické kontroly do MAS několikrát 
ročně, po každé etapě před proplacením ŽoP, na kontroly realizace projektů a velmi dobře vědí, co a 
jak jednotlivé MAS dělají. Všechny údaje (o plnění monitor. indikátorů i jiné) mají v informačním 
systému SZIF. Jejich prostým přenosem má MZE všechny podklady pro stanovení bonusů. Jakékoli 
další dotazování je nadbytečný byrokratický úkon. 

MAS nikdy nechtěly a nechtějí mezi sebou soutěžit o peníze z op. IV. PRV.  MAS chtějí ukázat to, co 
skutečně umí, jak často říká pan Pošmurný. Ale jen mezi sebou v partnerské soutěži bez rivality nebo 
na festivalu typu "Vesnice roku". Proto vznikl obsáhlý dotazník NS MAS, k využití v terénu, obdobně 
jako v roce 2010, nyní pro "Soutěž MAS roku 2011" na Večeru venkova výstavy Země živitelka. To, že 
je všechno od června 2011 jinak a "Soutěž MAS roku 2011" na Večeru venkova nebude, není z vůle 
MAS ani NS MAS. 

Realizovat hodnocení MAS i prezentace je i tak velmi dobrý počin, avšak musí být nezbytně 
nepovinný. 

Hodnocení MAS 2011 je mimo závazný rámec Pravidel, získané údaje a poznatky je možné použití jen 
pro statistickou potřebu NS MAS, MZE a pro případnou "Soutěž MAS roku". 

Pravidla hovoří závazně výhradně o evaluaci a střednědobém hodnocení. 

Závěry: 
a) Měla by být jasněji definována podoba prezentací v roce 2011 
b) V roce 2012 nechceme soutěžit při stanovování finančních bonusů 
c) Pro rok 2012 by mělo být odděleno základní hodnocení na základě Dohody SPL a hodnocení 

nadstandardních aktivit MAS 
d) Zrušit „soutěžní“ dělení MAS na A, B, C a D, místo toho poskytnout potřebným MAS „suport“.  
e) Pro další období, pokrytí „bílých“ míst a pro pokračování Leaderu po r. 2013 odstranit 

soutěžní prvky z Leaderu. 
 

7) Osvojování schopností 
Podklady pro stanovení kritérií při přidělování dotace v Osvojování schopností 

Komentář [VP1]: Doplnění kolegy 
Hanačíka – prosím o schválení, zda 
v závěrech nechat – při jednání jsme se na 
tomto všichni neschodli 



Pošmurný (Posázaví) – žadateli by mohli být buď nově vzniklé nebo nepodpořené MAS nebo MAS 
s hodnocením C a D. 
Suchánková (MAS Zálabí) –  za základní kritérium považujeme, že se bude jednat o nepodpořenou 
MAS, která v uplynulém období byla akční na svém území, má právní subjektivitu, zpracovanou ISÚ, 
má své pracoviště a aktivní členskou základnu, podávala a realizovala projekty v území nejen z PRV – 
projekty spolupráce, zúčastňovala se v rámci možností akcí KS a NS MAS. 
Tvrdík (Lípa pro venkov) – souhlasím s žadateli z nově vzniklých MAS, MAS nepodpořených a MAS 
s hodnocením C a D. S podmínkou, že školitelem by měla být stávající MAS, s možností úhrady 
režijních nákladů – vyloučit z dodavatelů agentury. 
Kužel (Sedlčansko) – souhlasí s Pošmurným 
Oliva/Pošembeří/: žádající MAS (nová, C, D) bude mít svého garanta ze starých MAS (A, B) – 
doporučení ve smyslu reálnosti vzniku a další existence takové MAS + princip další spolupráce, 
partnerství podobně jako má ve škole nový učitel svého uvádějícího učitele-praktika  
 

8) Změny v předsednictvu KS středočeských MAS 
Vladimír Haš informoval o ukončení svého pracovního poměru v MAS Říčansko. Na postu předsedy 
by prozatím setrval – vše záleží na rozsahu jeho pracovního vytížení v novém zaměstnání. Toto 
stanovisko bylo plénem potvrzeno. 
 

9) Různé 
Pracovní skupina – změna stanov nebo právní formy NS MAS 
Pošmurný informoval plénum o postupu přípravy návrhu změny právní formy NS MAS. Jeho rozbor je 
zaměřen na transformaci OS na OPS tak, že by NS MAS, o.s., bylo zakladatelem obecně prospěšné 
společnosti, v zakladatelské smlouvě by bylo definováno delegování (pověření) členů správní a 
dozorčí rady – každé krajské sdružení pověřuje 1 člena správní rady a 1 člena dozorčí rady. Členství 
jednotlivých MAS bude nahrazeno partnerstvím na základě Rámcové partnerské smlouvy 
s definováním práv a povinností a také plateb za služby (náhrada členských příspěvků). Předností jsou 
jasné právní mantinely OPS, jasná finanční odpovědnost a především průhlednost. 
 
Hanačík zastává názor, že stávající právní forma je dostatečná, firemní kulturu, odpovědnosti, 
pravomoci vlastní chod lze upravit vnitřními předpisy. Za stávající prekérní finanční situace NS MAS 
(viz Zelená úsporám, půjčky ad.) změnu právní formy na o.p.s. nedoporučuje, proces je velmi 
finančně náročný a nelze ho dělat amatérsky, byť s entuziasmem. Se stávající formou o.s. bohatě 
vystačíme až do novelizace souvisejících zákonů (ObčZ) a nové definice institutu veřejné 
prospěšnosti. Důležitější a nezbytné je naopak pokračovat v profesionalizaci NS MAS. Mít placeného 
tajemníka/tajemnici je první krok, nikoli však dostačující. 
 
 
Zpráva Tematické pracovní skupiny 
Prosba o zaslaní připomínek k pravidlům opatřeni IV.1.1. MAS, IV.1.2. Realizace SPL, IV.2.1. Projekty 
spolupráce a všem souvisejícím dokumentům a formulářům vč. Hodnocení MAS 2011. 
Vše bude projednáno na dalším pracovním setkání na Země živitelce. Všechny obdržené připomínky 
projedná PS LEADER, příp. PS Hodnocení a následně předá MZe a SZIF. 
 
 



Kontrolní komise NS MAS 
Na své další schůzi se Kontrolní komise zaměří na plnění usnesení, tvorbu vnitřních norem NS MAS ČR 
a plnění zásad hospodaření. Příští schůze kontrolní komise je svolána na čtvrtek 26. 8. 2011 v Českých 
Budějovicích. 
 
Plnění závěrů Valné hromady ze Křtin 
Seifrtová vznesla podnět na příští jednání výboru NS MAS: 

- Vyvěsit upravený rozpočet NS MAS – tedy aktuální rozpočet 
- Kdo a kdy schválil půjčku MAS královéhradeckého kraje? Publikovat v zápisu NS MAS 
- K zápisům z výboru NS MAS přikládat vždy jako přílohy i podkladové materiály tak, aby bylo 

zřejmé, o čem bylo jednáno 
- Brožurka Leader 2014+ > proč nebyla distribuována alespoň po jednom kuse na každou MAS? 
- Práce NS MAS by měla být nejen profesionální, ale měla by být také pro MAS a MAS by měly 

cítit, že se o ně NS stará 
- Mělo by být víc zřejmé plnění termínů a úkolů ze strany NS MAS směrem k MAS > jak to 

vypadá s interní směrnicí a dalšími dokumenty? 
- Odstranit zbytečné informační vakuum a mlžení, které se objevuje v okamžiku jednání o 

financích (Zelená úsporám, Křtiny apod.) – jasně definovaný problém by snížil možnost 
spekulací – informace že je něco špatně lze řešit a jednotlivé MAS by byly i vstřícnější 

 
Celostátní síť venkova 
Připravuje se nový plán činnosti na rok 2012. Mělo by být jasně ze strany CSV řečeno, jak mohou MAS 
spolupracovat, jaké jsou z jejich strany přijatelné aktivity a kdo je může realizovat. NS MAS by měla 
jasně definovat vůči CSV stanovisko, že MAS chtějí v rámci CSV být aktivní a spolupracovat s dalšími 
partnery, ale v tomto okamžiku neví jak. 
 
Společná propagace středočeských MAS 
Čermáková vznáší dotaz, jaká je budoucnost společně připravovaného materiálu o Středočeských 
MAS. 
Po neúspěchu v minulé vlně bylo navrženo, aby se gestorem propagačního materiálu bylo Pošembeří, 
které KS středočeských MAS pověřuje přípravou makety společného propagačního materiálu. 
 
Jednání bylo ukončeno v 13:45 
Zapsal Václav Pošmurný 
Zápis ověřen jednotlivými MAS 
 
Rozdělovník: 

Podlipansko info@podlipansko.cz projekty@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 vitkova@posemberi.cz  



Lípa pro venkov starosta@obeczbraslavice.cz radek.tvrdik@centrum.cz info@lipaprovenkov.cz 
Pobrdsko 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 karel.feller@meu-nbk.cz   

Vladimír Haš hasvladimir@gmail.com   

 

 


