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1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 

 

Vážení partneři, spolupracovníci a přátelé, 

i letos dostávám možnost zhodnotit uplynulý rok ve výroční zprávě MAS Sedlčansko, o.p.s. a 

věřte, že to beru jako velkou výsadu a privilegium. Mohl bych opět začít tím, že uplynulý rok 

byl tím přelomovým (a vzhledem k prvním vyhlášeným výzvám také byl), ale o tom se dočtete 

na následujících stránkách VZ. 

Tentokrát, bych se rád zmínil o dalších aktivitách, kterých se naše MAS aktivně účastní a které 

mají dopad, nejen na fungování MAS, ale mají dopad i na fungování celého regionu a 

venkova obecně. 

Jak je již zvykem, uspořádala MAS v roce 2018 několik akcí, které nesouvisejí přímo s realizací 

strategie MAS. Mám na mysli především úspěšnou akci "Putování za varhany", a oblíbené 

školení řidičů. Dále se MAS zabývá problematikou GDPR, kdy MAS nabízí svého pověřence 

pro obce a školské subjekty z území MAS. Naposled, ale ne z důvodu důležitosti, uvádím 

pokračování v realizaci vzdělávacího projektu MAP, tentokráte s pořadovým číslem II.  

Kromě těchto aktivit, je naše MAS prostřednictvím mé osoby zapojena do nově se rodícího 

konceptu "Chytrého venkova" (vím, že slovo chytrý je zde dosti nešťastné, ale nic lepšího 

nemáme), který by se mohl do budoucna stát dalším pilířem v činnosti MAS. Nebudu se nyní 

rozepisovat o procedurálních záležitostech, ale zmíním se o dvou zásadních věcech, které s 

tímto konceptem souvisejí. 

Tou první je, že tento koncept pomalu, ale jistě nalézá podporu u orgánů na národní úrovni 

a to především u MMR, Mze a MPO. Tyto orgány velice vážně uvažují o tom, že by se aktivity 

vykonávané v souvislosti s konceptem "Chytrý venkov" stali uznatelnými náklady a to již v 

současném programovém období a v tom novém by tomu tak mělo být na 100%. To nám, 

jako MASce samozřejmě dává další možnost, jak zajistit své financování. Kromě toho tato 

aktivita, podle mého názoru, dává MASkám možnost uplatnit se smysluplnějším způsobem, 

než jako pouhý administrátor dotací. 

Druhou rovinou této aktivity, je její všeobecný přínos pro venkov jako takový. Ať už si to 

chceme nebo nechceme připustit, venkov je vystaven tlaku městského prostředí a ve 

Středních Čechách to platí dvojnásobně. Venkov se pomalu vylidňuje, populace stárne, 

snižuje se úroveň vzdělanosti a všeobecně se rozevírají nůžky mezi ekonomickým potenciálem 

venkova a městského prostředí. 

Koncept "Chytrého venkova" by měl prostřednictvím technologických i netechnologických 

inovací pomoci tento trend minimálně zastavit, ne-li ho zvrátit. Cíly konceptu je zvýšit 

atraktivitu venkovského prostředí, umožnit lidem práci z domova, zajistit služby, které na 

venkově pomalu ubývají (zdravotní a sociální služby atd.) nebo se postarat o dostupnost 

kvalitního internetového připojení. Prostě a jednoduše zajistit, aby obyvatelé venkova měli 

zajištěnou takovou úroveň života, aby zde zůstali a která vyváží případné nevýhody života 

zde. 

 



 

4 

 

MAS Sedlčansko, o.p.s. 

Jak vidíte a ještě na dalších stránkách uvidíte, je toho dost, co může Místní akční skupina 

Sedlčansko, o.p.s. nabídnout a proto na ni můžeme být právem hrdí. 

Děkuji všem partnerům MAS za přízeň a práci, kterou ji věnují ze svého volného času a taktéž 

děkuji všem zaměstnancům MAS za to, jak kvalitní a dobrý tým vytvořili. 

 

 

 

Přemysl Růžička 

ředitel společnosti 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

VZNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI  

Obecně prospěšná společnost MAS Sedlčansko, o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně 

prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, do oddílu O, vložky č. 406, a 

to usnesením uvedeného soudu ze dne 19. prosince 2005 

ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI 

Jméno, sídlo, IČ zakladatele: 

• Sdružení obcí Sedlčanska, Nám. T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany; IČ: 61904040 

• ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., Krásná Hora nad Vltavou 172, 262 56; IČ:00107999 

 

SÍDLO SPOLEČNOSTI A PROVOZOVNY 

Sídlo: Petrovice 139, 262 55 Petrovice 

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY  

Posláním MAS Sedlčansko, o.p.s. jakožto pléna smluvních partnerů, je vzájemná podpora a 

koordinace všestranného a udržitelného rozvoje uceleného a souvislého venkovského 

regionu, zejména činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných 

podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících na území, s ohledem 

na ochranu přírodních a kulturních hodnot. MAS Sedlčansko, o.p.s. prostřednictvím své 

organizační složky Místní partnerství (MAS) vytváří a naplňuje rozvojové koncepce a strategie 

a rozvíjí mezisektorovou spolupráci. To vše na území Místního partnerství (MAS). 

Poskytované obecně prospěšné služby jsou: 

• Komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje (SCLLD) prostřednictvím organizační složky společnosti - 

Místní partnerství (MAS). 

• Koordinace a rozvoj regionu MAS Sedlčansko, o.p.s. 

• Rozvoj a popularizace regionu. 

• Vytváření nových forem ekonomického, ekologického a turistického využití regionu. 

• Ochrana krajiny, jejích jednotlivých prvků a staveb umístěných v krajině. 

• Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí. 

• Služby spojené s financováním projektů k rozvoji regionu. 

• Posouzení projektů k rozvoji regionu. 

• Koordinace projektů a produktů zaměřených na rozvoj regionu. 

• Tvorba informační základny k soustřeďování poznatků prospěšných k rozvoji regionu. 

• Spolupráce se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu. 

• Příprava a realizace informačních a metodických materiálů a školních pomůcek se 

vztahem na region. 

• Výchova, vzdělávání, informování a práce s dětmi a mládeží. 
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• Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů. 

• Podílí se na zvyšování vzdělanosti a osvěty. 

• Provoz informačních center – koordinace a rozvoj. 

• Komunikace s orgány státní správy a samosprávy regionu. 

• Poradenská činnost. 

• Činnost spojená se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu. 

 

ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ  

K zajištění své činnosti je společnost registrována u Živnostenského úřadu na Městském úřadu 

v Sedlčanech pro tyto předměty podnikání: 

1. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 

2. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 

3. Reklamní činnost a marketing 

4. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 

 

STATUTÁRNÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI  

Statutárním orgánem je ředitel společnosti:  

• Přemysl Růžička  

SPRÁVNÍ RADA 

Správní rada je řídícím orgánem společnosti, v jejímž čele stojí předseda. 

Předseda správní rady:  

• Petr Štěpánek  

Členové:  

• Ing. Marek Kadeřábek, PhD. 

• Martin Krameš 

• Ing. Hynek Mühlbach 

• Vlastimil Balek 

Správní rada MAS Sedlčansko, o.p.s. jednala v roce 2018 v těchto termínech: 

• 23. 1. 2018 

• 27. 6. 2018 

• 19.9.2018 
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DOZORČÍ RADA 

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, v jejímž čele stojí předseda. 

Předsedkyně dozorčí rady:  

• Marie Křížová  

 

Členové:  

• Václav Lundák 

• Ing. Václav Dědina 

Dozorčí rada MAS Sedlčansko, o.p.s. jednala v roce 2018 v těchto termínech: 

• 23. 1. 2018 

• 13. 6. 2018 

• 27. 6.2018 
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3. MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ MAS 

Místní partnerství MAS je organizační složkou MAS Sedlčansko, o.p.s. vytvořenou pro realizaci 

komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Realizace CLLD bude probíhat na základě 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období let 2014 – 2020. 

 

 Organizační struktura MAS Sedlčansko, o.p.s. 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÉNUM PARTNERŮ MAS  

Místní partnerství MAS – 

organizační složka MAS 

Sedlčansko, o.p.s. 

MAS Sedlčansko o.p.s. dle 

zákona o o.p.s. musí mít 

tyto orgány 

Plénum partnerů 

MAS – nejvyšší orgán 

(všichni partneři) 

Rozhodovací výbor 

Místního partnerství MAS 

- rozhodovací orgán 

Kontrolní výbor Místního 

partnerství MAS - 

kontrolní orgán 

Výběrová komise 

Místního partnerství MAS  

- schvalování projektů 

Správní rada MAS 

Sedlčansko, o.p.s. 

Dozorčí rada MAS 

Sedlčansko, o.p.s. 

Ředitel MAS 

Sedlčansko, o.p.s. 

 

- modrá výplň = orgány MAS Sedlčansko, o.p.s. 

- zelená výplň = orgány Místního partnerství MAS 

- červená čára = volí 

 

Kancelář Místního 

partnerství MAS 

a 

Vedoucí pracovník 

SCLLD 

 

Zakladatelé 

ZD Krásná Hora a.s. a 

Sdružení obcí Sedlčanska 
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Plénum partnerů MAS je nejvyšším orgánem společnosti i Místního partnerství MAS. Je složeno 

z neomezeného počtu partnerů MAS Sedlčansko, o.p.s. K 31. 12. 2018 je složeno 

z následujících partnerů: 

Sdružení obcí Sedlčanska 

Sdružení obcí Sedlčanska zastupuje Ing. Jiří Burian, Štěpánka Barešová. 

Obec Dublovice 

Obec Dublovice zastupuje Ing. Otakar Jeřicha. 

Město Krásná Hora nad Vltavou 

Město Krásná Hora nad Vltavou zastupuje Jiří Urban, Vít Hubička. 

Obec Milešov 

Obec Milešov zastupuje Jiří Vokrouhlík, Miroslav Šplíchal. 

TJ Krásná Hora 

Tělovýchovnou jednotu zastupuje Radomír Kulanda. 

ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. 

Společnost zastupuje Ing. Jiří Zelenka, Ing. Milan Kakeš, Ing. Marek Kadeřábek. 

Zemědělská Klučenice a.s. 

Společnost zastupuje Stanislav Žák st., Božetěch Burda. 

Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. 

Společnost zastupuje Ing. Marie Červenková. 

Ing. Stanislav Žák 

Společnost zastupuje Ing. Stanislav Žák. 

ZS Dublovice a.s. 

Společnost zastupuje Ing. Václav Dědina. 

Obec Dolní Hbity 

Obec Dolní Hbity zastupuje Ing. Jan Michálek, PhDr. Marie Pilíková. 

Obec Jablonná 

Obec Jablonná zastupuje Ing. David Větrovský, Ladislav Trnka. 

Spolek divadelních ochotníků Petrovice 

Spolek zastupuje Marie Křížová. 

Pavel Hejhal – medové pečivo 

Společnost zastupuje Pavel Hejhal. 

Ludmila Balková 

Společnost zastupuje Ludmila Balková, Vlastimil Balek. 

Resort Zduchovice a.s. 

Společnost zastupuje Ladislav Krulich. 

Občanské sdružení Statek Vletice 

Sdružení zastupuje David Mühlbach. 

Obec Kamýk nad Vltavou 

Obec Kamýk nad Vltavou zastupuje Petr Halada, Ing. Josef Vencovský. 

Obec Obory 

Obec Obory zastupuje Václav Lundák. 

Obec Višňová 

Obec Višňová zastupuje Ing. Jiří Nekolný. 

MO OS SD ČR Kamýk nad Vltavou 

Organizaci zastupuje Miloslava Postawová, Ing. Václav Semilský. 

TJ Sokol Kamýk nad Vltavou 

TJ zastupuje Pavel Krotil, Bc. Zbyněk Růžička, Přemysl Růžička. 
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Plénum místního partnerství MAS, které nahradilo Valné shromáždění, se v roce 2018 konalo 

celkem třikrát a to v těchto termínech: 

• 23.1.2018 

• 27.6.2018 

• 25.10.2018  

 

PARTNEŘI  MAS 

 

MAS Sedlčansko, o.p.s. měla v roce 2018, 22 partnerů. Jejich přehled a dělení dle jednotlivých 

sektorů viz tabulka níže. 

Veřejný sektor Podnikatelský sektor Neziskový sektor 
Sdružení obcí Sedlčanska ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s. TJ Krásná Hora nad Vltavou 

Obec Dublovice Zemědělská Klučenice, a.s. 
MO OS SD ČR Kamýk nad 

Vltavou 

Město Krásná Hora nad Vltavou ZS Dublovice, a.s. Statek Vletice, s.r.o. 

Obce Jablonná Ing. Stanislav Žák 
Spolek divadelních ochotníků 

Petrovice 

Obec Dolní Hbity ZS Nalžovice a.s. TJ Sokol Kamýk nad Vltavou 

Obec Milešov Resort Zduchovice a.s.  

Obec Obory Ludmila Balková  

Obec Kamýk nad Vltavou Pavel Hejhal – medové pečivo  

Obec Višňová   

 

DALŠÍ ORGÁNY MÍSTNÍHO PARTNERSTVÍ MAS  

Místní partnerství MAS dále zřizuje tyto orgány: 

 

ROZHODOVACÍ VÝBOR  

 

Petr Halada – předseda Obec Kamýk nad Vltavou 

Petr Štěpánek Obec Petrovice 

Ing. Pavel Bartoš TJ Krásná Hora nad Vltavou 

Ing. Hynek Mühlbach Statek Vletice o. s. 

Pavel Hejhal Pavel Hejhal  

Martin Krameš Obec Kosova Hora 

Vlastimil Balek Ludmila Balková 

Ing. Marek Kadeřábek, PhD. ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s 

 

Rozhodovací výbor v roce 2018 jednal v těchto termínech:  

• 23.1.2018 

• 15.3.2018 

• 21.5.2018 

• 2.8.2018  
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• 6.12.2018 

 

 

 

KONTROLNÍ VÝBOR  

 

Marie Křížová Spolek divadelních ochotníku Petrovice 

Ing. Václav Dědina ZS Dublovice, a. s. 

Václav Lundák Obec obory 

 

Kontrolní výbor v roce 2018 jednal v těchto termínech: 

• 23.1.2018 

• 15.3.2018 

• 27.6.2018  

 

VÝBEROVÁ KOMISE  

 

Členové Výběrové komise byli zvoleni na jednání Pléna partnerů 25. 10. 2018. 

 

Ing. Miroslav Šplíchal ZS Klučenice, a. s. 

Bc. Zbyněk Růžička TJ Sokol Kamýk nad Vltavou 

Pavel Hadáček TJ Sokol Krásná Hora 

Mgr. Blažena Suchopárová Soukromá osoba 

Mgr. Veronika Krůtová Soukromá osoba 

Ing. Marie Červenková ZS Nalžovice, a.s 

Vendula Vrzalová Soukromá osoba 

 

Výběrová komise v roce 2018 jednala v těchto termínech: 

 

• 20.3.2018 

• 24.4.2018 

• 26.7.2018 

• 25.10.2018 

• 5.11.2018 
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PŘEHLED ORGÁNŮ MAS  A JEJICH OBSAZENÍ  

Správní rada Dozorčí rada 
Výběrová 

komise 

Rozhodovací 

výbor 

Kontrolní 

výbor 
Kancelář 

 

Petr Štěpánek 

(Obec, Obec 

Petrovice) 

 

Ing. Marek 

Kadeřábek,PhD. 

(Zemědělství a 

lesnictví,  

ZD Krásná Hora 

nad Vltavou, a.s.) 

 

Martin Krameš 

(Svazek obcí, Obec 

Kosova Hora) 

 

Ing. Hynek 

Mühlbach 

(Cestovní ruch,  

Statek Vletice) 

 

Vlastimil Balek 

(Zemědělství a 

lesnictví, Ludmila 

Balková) 

 

 

Marie Křížová 

(Kultura a 

památky, 

Spolek 

divadelních 

ochotníku 

Petrovice) 

 

Václav 

Lundák 

(Obec,Obec 

Obory) 

 

Ing. Václav 

Dědina 

(Zemědělství a 

lesnictví ZS 

Dublovice, 

a.s.) 

 

Bc. Zbyněk 

Růžička 

(Sport, Tj Sokol 

Kamýk n. Vlt.) 

 

Pavel Hadáček 

(Sport, TJ Sokol 

Krásná Hora) 

 

Mgr. Blažena 

Suchopárová 

(Ochrana 

přírody) 

 

Mgr. Veronika 

Krůtová 

(Vzdělávání) 

 

Ing. Marie 

Červenková 

(Zemědělství a 

lesnictví,               

ZS Nalžovice, 

a.s.) 

 

Vendula 

Vrzalová 

(kultura a 

památky) 

 

Miroslav Šplíchal 

(Zemědělství a 

lesnictví, 

Zemědělská 

Klučenice a.s., 

zastupitelstvo 

Milešov) 

 

 

 

 

Petr Halada 

(Obec, Obec 

Kamýk nad 

Vltavou) 

 

Petr Štěpánek 

(Obec, Obec 

Petrovice) 

 

Ing. Marek 

Kadeřábek,PhD. 

 (Zemědělství a 

lesnictví,  

ZD Krásná Hora 

nad Vltavou, a.s.) 

 

Martin Krameš 

(Svazek 

obcí,Obec 

Kosova Hora) 

 

Ing. Hynek 

Mühlbach 

(Cestovní ruch, 

Spolek Statek 

Vletice) 

 

Vlastimil Balek 

(Zemědělství a 

lesnictví, Ludmila 

Balková) 

 

Pavel Hejhal 

(Služby, Pavel 

Hejhal – medové 

pečivo) 

 

Ing. Pavel Bartoš 

(Sport, TJ Krásná 

Hora nad Vltavou) 

 

Marie Křížová 

(Kultura a 

památky, 

Spolek 

divadelních 

ochotníku 

Petrovice) 

 

Václav 

Lundák 

(Obec, Obec 

Obory) 

 

Ing. Václav 

Dědina 

(Zemědělství a 

lesnictví,ZS 

Dublovice, 

a.s.) 

 

Bc.Přemysl 

Růžička 

(Ředitel) 

 

Ervín Haintz, 

MBA. 

(Vedoucí 

pracovník 

SCLLD) 

 

Mgr. Jana 

Mašková 

(Projektový 

manažer) 

 

Mgr. Jaroslav 

Kříž 

(Projektový 

manažer) 

 

Mgr.Radmila 

Veselá,Ph.D. 

(Projektový 

manažer) 

 

Bc.Jana 

Máchová, DiS. 

(Projektový 

manažer) 
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ÚZEMNÍ PŮSOBNOST  

MAS Sedlčansko, o.p.s. působí na území 31 obcí o celkové rozloze 507,72 km2 s počtem 

obyvatel 23 914. Těmito obcemi jsou: Bohostice, Dolní Hbity, Dublovice, Jablonná, Jesenice, 

Kamýk nad Vltavou, Klučenice, Kňovice, Kosova Hora, Krásná Hora nad Vltavou, Křepenice, 

Milešov, Nalžovice, Nedrahovice, Nechvalice, Obory, Osečany, Pečice, Petrovice, Počepice, 

Prosenická Lhota, Příčovy, Radíč, Sedlčany, Smolotely, Solenice, Svatý Jan, Štětkovice, 

Višňová, Vysoký Chlumec a Zduchovice. 
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4. ZPRÁVA AUDITORA ZA ROK 2018 
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
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5. PROJEKTY MAS A JEJÍ DALŠÍ ČINNOST 

Níže uvádíme přehled všech projektů, které naše MAS v současné době realizuje nebo 

realizovala v uplynulých letech a dále přehled nejdůležitějších aktivit MAS. 

REALIZACE STRATEGIE MAS SEDLČANSKO PRO OBDOBÍ 2014  –  2020 

Strategie MAS pro období 2014 – 2020 byla podána ke schválení dne 31. 3. 2016 a to ve znění, 

které bylo projednáno a schváleno Plénem partnerů dne 3. 3. 2016.  

V programovém období 2014 – 2020 bude MAS podporovat místní projekty a to na základě 

své strategie, která již byla v srpnu 2017 schválena na Ministerstvu místního rozvoje. K tomuto 

účelu máme k dispozici sumu 86 mil. Kč celkových způsobilých výdajů. Podpora bude 

poskytována ze tří různých operačních programů: Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a Operačního programu zaměstnanost 

(OPZ), z kterých MAS Sedlčansko vytvořila své 3 programové rámce – Programový rámec 

IROP, Programový rámec PRV a Programový rámec OPZ. 

Veškeré dokumenty ke Strategii MAS jsou dostupné na: http://www.mas-

sedlcansko.eu/obdobi-2014-2020/ 

PROJEKT „ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS“  

MAS dne 13. 6. 2016 podala žádost o schválení projektu s názvem „Zlepšení řídících a 

administrativních schopností MAS“, z kterého budou hrazeny provozní náklady MAS vzniklé 

v souvislosti s realizací strategie MAS pro období let 2014 – 2020. Tyto prostředky je možné 

čerpat od data obdržení 1. věcného hodnocení.  

Žádost byla schválena 11.10.2016.  

Ke dni 30.12.2018 byl ukončen projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS 

Sedlčansko, o.p.s. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001832. Od 1.1.2019 na něj navázal projekt 

Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Sedlčansko, o.p.s. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009686. Tento projekt trvá do 31.12.2023. Celková alokace je 

9 160tis. 

ANIMACE ŠKOLSKÝCH SUBJEKTŮ NA ÚZEMÍ MAS  

MAS Sedlčansko v rámci své činnosti provádí tzv. animaci území v oblasti školství. Tato činnost 

představuje především pomoc základním a mateřským školám z území MAS s přípravou a 

realizací projektů zjednodušeného vykazování – šablon. 

Jedná se o ZŠ a MŠ Solenice, ZŠ a MŠ Počepice, MŠ Čtyřlístek Petrovice, ZŠ Petrovice, ZŠ 

Kosova Hora, MŠ Sedlčany.  K 31. 10. 2017 mají všechny školy vydán právní akt, dokument 

platnosti smlouvy vydaný MŠMT a jsou tedy ve fázi realizace. Celkem tyto školy žádaly o 2 785 

972 Kč. 

PROJEKT „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ“  

MAS Sedlčansko začala 1. 8. 2016 s realizací projektu Místního akčního plánu vzdělávání pro 

region Sedlčanska – zkráceně MAP. Projekt je zaměřen na vytvoření koncepce vzdělávání 

http://www.mas-sedlcansko.eu/obdobi-2014-2020/
http://www.mas-sedlcansko.eu/obdobi-2014-2020/
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v regionu a všeobecný rozvoj kvality škol, které napomohou dosahovat těchto hlavních cílů: 

kvalitní vzdělávání a rozvinutí potenciálu každého žáka, jež mu umožní obstát v osobním, 

společenském a pracovním životě.   

Aktivity projektu: zpracování koncepčního dokumentu rozvoje vzdělávání v regionu, dohoda 

o prioritách ve vzdělávání v regionu, budování znalostních kapacit, evaluace, vytvoření 

funkčního partnerství. 

Od 1.2.2018 je v realizaci projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro region Sedlčanska 

II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008636. Tento projekt končí ke dni 31.1.2022 a alokovaná suma 

je 11.070tis. Manažerem projektu je Mgr. Radmila Veselá PhD. Partnerem v tomto projektu je 

obec Kamýk nad Vltavou. 

K hlavnímu cíli zvýšit úroveň vzdělávání v regionu jdeme několika cestami. První cestou 

(program Kvalitní škola) je podpora vedení škol, organizujeme setkávání ředitelů, vzdělávací 

semináře v oblasti managementu, komunikace atd., podpora škol v plánování, do 

budoucna i zajištění sdílení určité části služeb, které by školy mohly využívat (právní porada, 

projektové konzultace, atd.). Druhá cesta podporuje pedagogy, prozatím oblastí 

matematické a čtenářské gramotnosti v nichž Česká republika pokulhává, a to jak formou 

vzdělávání, tak vybavením pedagogů moderními pomůckami a materiály. Chuť něco 

zajímavého vytvořit vlastníma rukama podporuje soutěž Dílenský výrobek (2. stupeň ZŠ), 

začleněná do programu Zelená nejen pro kluky. K dovednostem plánování, dobré 

komunikace, sounáležitosti i sebeprosazení přispívá podpora Žákovských parlamentů. Pro 

dobrou práci pedagoga je klíčová celková pohoda ve třídě, dnes narušovaná jak 

začleňováním dětí s různým znevýhodněním, tak nárustem problémů v oblasti chování. Proto 

další cestou (PEPSI program) je jednak vzdělávání pedagogů v této oblasti, na níž nejsou ze 

škol připraveni, jednak zajišťování spolupráce s odborníky (psychology, etopedy, spec. 

pedagogy) – např. Linka první pomoci, zajišťovaná pracovnicí SVP Dobřichovice, kam se 

mohou školy obracet s akutními problémy.  

Členové realizačního týmu se také snaží zajistit podporu potřeb regionu na krajské i národní 

úrovni. 

Více informací naleznete na http://www.mas-sedlcansko.eu/projekty-2014-2020/map-

regionu-sedlcansko/. 

 

PROJEKT „OPZ“  

 

Vypsáno 12.2.2018 

 

Výzva č.1 Podpora sociálních služeb a komunitních center 

Celková alokace: 3 020 tis. Kč 

Celkem žádostí: 1 Prošlo hodnocením: 1 

Současný stav: Probíhá realizace projektu 

 

http://www.mas-sedlcansko.eu/projekty-2014-2020/map-regionu-sedlcansko/
http://www.mas-sedlcansko.eu/projekty-2014-2020/map-regionu-sedlcansko/


 

27 

 

MAS Sedlčansko, o.p.s. 

Výzva č.2 Výzva MAS Sedlčansko Podpora zaměstnanosti I. 

Celková alokace: 3 020 tis. Kč 

Celkem žádostí: 2 Prošlo hodnocením: 1 

Současný stav: Probíhá realizace projektu 

 

 

PROJEKT „PRV“  

 

Vypsáno 22.5.2018 

Celková alokace: 19 335 tis. Kč 

Celkem přijatých žádostí: 19 

 

 

PRV 1 - Podpora rostlinné a živočišné výroby 

Celkem žádostí: 15 

Prošlo hodnocením: 12 

Současný stav: Probíhá realizace projektů 

 

PRV 2 - Podpora zpracování zemědělských produktů 

Celkem žádostí: 1 

Prošlo hodnocením: 1 

Současný stav: Probíhá realizace projektu 

 

PRV 3 - Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně cestovního ruchu 

Celkem žádostí: 3 

Prošlo hodnocením: 2 

Současný stav: Probíhá realizace projektů 
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PROJEKT „ IROP“  

 

1. výzva MAS Sedlčansko, o.p.s. – IROP – Komunitní centra 

 

Vypsáno 22.6.2018 

Celková alokace: 21 mil. Kč, limit na výzvu 7,5 mil. Kč 

Celkem žádostí: 2 

Současný stav: Doporučeno k financování 

 

2. výzva MAS Sedlčansko, o.p.s. – IROP – Infrastruktura vzdělávání 

 

Vypsáno 3.8.2018 

Celková alokace: 3 608 tis. Kč 

Celkem žádostí: 2 

Současný stav: Doporučeno k financování 

 

6. PROJEKTY SPOLUPRÁCE  

 

V letech 2009 – 2015 MAS Sedlčansko, o.p.s. realizovala následující projekty spolupráce. 

 „VARHANY ZNĚJÍCÍ“  

Na tomto projektu naše MAS spolupracovala s Přemyslovskými středními 

Čechami, o.p.s. Smyslem projektu bylo podnítit setkávání obyvatel, podpořit 

spolupráci mezi oběma regiony na poli kultury, zprostředkovat zajímavý kulturní 

zážitek, ukázat posluchačům, že varhanní hudba není přežitkem, vzbudit ve 

veřejnosti zájem o zachování varhan a dále přispět k záchraně vybraných nástrojů. Realizace 

projektu (reg. číslo 13/019/4210a/120/000035) probíhala od 1. 10. 2013 do 28. 2. 2015. Celkové 

náklady projektu byly ve výši 2.168.128,- Kč. Náklady MAS byly ve výši 183.889,- Kč. Výše 

poskytnuté dotace činila 1.650.175,- Kč. 

Projekt naplnil následující cíle a přinesl tyto výstupy: 

• Oprava a restaurování nefunkčních varhan v Petrovicích, v kostele Sv. Petra a Pavla    

• Festival  

a) Putování za varhany – exkurze po vybraných nástrojích na území obou MAS a 

vzájemná návštěva koncertu posluchači z druhé MAS 
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b) Varhanní koncerty – 7 koncertů za účasti světově uznávaných interpretů 

z čehož se 2 koncerty konaly na území naší MAS (v Petrovicích a v Dolních 

Hbitech) 

• Vydání upomínkových grafických listů 

• Vydání troj CD se záznamy z proběhlých koncertů 

• Vytvoření společných propagačních materiálů 

Doba udržitelnosti výstupů projektu je 5 let od podání žádosti o proplacení, tedy do února 

roku 2020. V této době jsme se zavázali k plnění těchto povinností: 

• uspořádat za rok dva koncerty na restaurovaných varhanách 

• uspořádat v době udržitelnosti min. jedno „Putování“ za opravenými varhany   

 

V roce 2018 uspořádala MAS Putování za varhanami, konkrétně 15.9.2018 byl vypraven  

autobus na trase Sedlčany – Petrovice – Dolní Hbity – Maková. 
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Více informací naleznete na http://www.mas-sedlcansko.eu/varhany-znejici/. 

PROJEKT „TOULAVA“  

Na tomto projektu jsme spolupracovali s těmito MAS: Občanské sdružení MAS KRAJINA 

SRDCE, MAS Střední Povltaví a MAS Lužnice, o.s. Projekt, byl zaměřen na vytvoření společné 

turistické oblasti s osobitým a unikátním názvem – Toulava. Projekt naplnil následující cíle a 

přinesl tyto výstupy: 

• Strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Toulava 

• Webová prezentace www.toulava.cz 

• 26 uvítacích cedulí u komunikací na hranicích turistické oblasti 

• Fotosoutěž – „Vyfoť Toulavu i Ty!“ 

• Regionální výstava vítězných fotografií 

• 360 cedulí na zařízení cestovního ruchu 

• Press trip pro zástupce médií, cestovních kanceláří a cestovních agentur 

 

Realizace projektu probíhala od 1. 11. 2013 do 31. 8. 2014 pod reg. číslem projektu 

12/017/4210a/231/000074. Celkové náklady projektu byly ve výši 385.434,- Kč. Náklady MAS 

byly ve výši 34.616,- Kč. Výše poskytnuté dotace činila 309.077,- Kč. 

Doba udržitelnosti výstupů projektu je 5 let od podání žádosti o proplacení, tedy do srpna 

roku 2019. V této době jsme se zavázali k plnění těchto povinností: 

• 1x za rok kontrola rozmístěných cedulí na hranicích turistické oblasti  

Více informací naleznete na http://www.mas-sedlcansko.eu/toulava/ 

http://www.mas-sedlcansko.eu/varhany-znejici/
http://www.toulava.cz/
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PROJEKT „UČÍME SE FILMEM“  

V období červen 2013 až září 2014 naše MAS realizovala projekt Spolupráce „Učíme se 

filmem“. MAS Sedlčansko v něm společně s MAS Region Pošembeří, MAS Přemyslovské střední 

Čechy, MAS Vyhlídky a s partnerem projektu o. s. Harvest Films připravila a následně 

zrealizovala celkem 32 filmových seminářů pro odbornou i širokou veřejnost a také filmový 

festival. Semináře i festival byly zaměřené na čtyři tematické okruhy: 

• Prostupnost venkovské krajiny 

• Samospráva na venkově 

• Veřejný prostor na venkově 

• Ekonomika na venkově 

 

Projekt vyvrcholil v září roku 2014 jednodenním filmovým festivalem v kině v Českém Brodě. 

V kanceláři MAS je možné si zapůjčit jakýkoli film, který v rámci projektu vznikl. Další informace 

o projektu, podmínky vypůjčení a přehled filmů v Mediatéce je možné nalézt zde 

http://www.mas-sedlcansko.eu/ucime-se-filmem/. 

 

Realizace projektu probíhala od 1. 6. 2013 do 30. 9. 2015 pod reg. číslem projektu 

12/017/4210a/120/000085. Celkové náklady projektu byly ve výši 442.906,- Kč. Náklady MAS 

byly ve výši 44.291,- Kč. Výše poskytnuté dotace činila 398.615,- Kč. 

Doba udržitelnosti výstupů projektu je 5 let od podání žádosti o proplacení, tedy do listopadu 

roku 2020. V této době jsme se zavázali k plnění těchto povinností: 

• 2x za rok upoutávka v regionálních médiích 

• 2x za rok promítání filmů z Mediatéky 

• 12 výpůjček z mediatéky za rok 

• aktualizace Facebooku a webových stránek MAS  

 

7. OSTATNÍ ČINNOSTI MAS  

  

MAS Sedlčansko, o,p.s. nabízí od 24.5.2018 službu pověřence GDPR – DPO. Tuto službu 

poskytuje MAS proškolenou osobou z řad zaměstnanců MAS. Mas má uzavřenu smlouvu 

s těmito partnery: 

Obec Jablonná, obec Smolotely, obec Zduchovice, obec Dlouhá Lhota, obec Cetyně, obec 

Dublovice, ZŠ MŠ Chlum, ZŠ MŠ Krásná Hora nad Vltavou, ZŠ MŠ Počepice, MŠ Petrovice, ZŠ 

Petrovice, ZŠ MŠ Vysoký Chlumec.  

Dne 1.2.2018 pořádala MAS již tradičně každoroční školení řidičů. Toto školení je určeno pro 

řidiče služebních vozů, řidiče soukromých vozů používaných ke služebním účelům, vozů N1 a 

nákladních vozidel.  Jedná se o velmi dobrý způsob, jak snížit náklady na toto, ze zákona 

povinné, proškolení, jelikož kapacita prostor je až 35 osob. 
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Dne 25.10.2018 uspořádala MAS setkání starostů na velmi příjemném místě U Radešínka 

v Počepicích. Cílem tohoto setkání bylo presentovat starostům výzvy a ostatní aktivity MAS a dále 

propojit společná témata jednotlivých obcí, jako např. odpadové hospodářství, vysokorychlostní 

internet, problematika školství apod.  
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Dne 8.12.2018 pořádala MAS Adventní koncert a to v Kamýku nad Vltavou a v Krásné Hoře 

nad Vltavou. Adventní písně zpívala profesionální operní pěvkyně za doprovodu profesionální 

varhanistky. Tyto koncerty navštívilo cca 80 posluchačů a věříme, že naplníme kostel i v roce 

2019.  
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8. PLÁN VÝZEV NA ROK 2019 

 

 

IROP 1 Komunitní centra 6 500 000,00 Kč

IROP 2 Sociální podnikání: podpora vzniku sociálních podniků 3 500 000,00 Kč

celkem 10 000 000,00 Kč

OPZ 1 Podpora sociálních služeb a komunitních center v regionu MAS Sedlčansko 500 000,00 Kč

OPZ 2 

Podpora vzniku a provoz zařízení pro děti, které nahradí nedostatečné 

kapacity školních družin, zajištění doprovodu dětí na zájmové aktivity, 

dětské skupiny a příměstské tábory, dětské skupiny

500 000,00 Kč

OPZ 3 Podpora sociálního podnikání 5 407 215,00 Kč

celkem 6 407 215,00 Kč

PRV 1 Investice do zemědělských podniků- Podpora rostlinné a živočišné výroby 1 365 000,00 Kč

PRV 2 Podpora zpracování zemědělských produktů 7 830 000,00 Kč

PRV 3 Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně podpory cestovního ruchu 6 754 000,00 Kč

PRV 4 Lesnická infrastruktura - lesní cesty 412 000,00 Kč

PRV 5 Neproduktivní investice v lesích 1 000 000,00 Kč

PRV 6 Zemědělská infrastruktura - polní cesty 600 000,00 Kč

celkem 17 961 000,00 Kč

celkem 34 368 215,00 Kč

IROP (CZV)

OPZ (CZV)

PRV (Alokace)

 

 

  


