
Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 

Název MAS: Havlíčkův kraj o.p.s.
 
Zpracovatel zprávy: Jaroslava Hájková, ředitelka MAS 
(jméno, příjmení, funkce)

Kontakt: +420 774 420 913, +420 561 116 138, 
hajkova@havlickuvkraj.cz 

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity  
uskutečněné ve sledovaném období): - vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, 
veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF

Výzva č. 9 – 17. 12. 2012 MAS vyhlásila výzvu, při které byly přijímány projekty 
ze všech fichí SPL: Podpora rozvoje zemědělských podniků; Podpora lesnictví; 
Podpora drobného podnikání v MAS Havlíčkův kraj; Zlepšení kvality života v 
regionu Havlíčkův kraj; Cestovní ruch – záruka prosperity; Kulturní a historické 
dědictví – bohatství regionu Havlíčkův kraj; Podpora společenských funkcí lesa. 
Žadatelé projevili o výzvu velký zájem. Celkem bylo přijato 25 projektů, z toho 17 
projektů bylo vybráno k podpoře. Největší zájem ze strany žadatelů byl o fichi č. 4 
(Občanská vybavenost a služby). 18. 2. 2013 proběhla veřejná obhajoba projektů       
a zasedala výběrová komise, která provedla výběr projektů. V úterý 19. 2. zasedal 
programový výbor, který schválil výběr projektů. Projekty byly dne 8. 3. 2013 
zaregistrovány na RO SZIF v Brně. 
Výzva č. 10 – 12. 4. MAS vyhlásila výzvu na předkládání projektů. Výzva byla 
vyhlášena na dvě fiche (3 a 5): Podpora drobného podnikání a Cestovní ruch – 
záruka prosperity. 18. dubna proběhlo školení žadatelů v zasedací místnosti 
kanceláře MAS v Havlíčkově Borové. Příjem žádostí a zasedání VK je naplánován 
na duben.

Projekty spolupráce  
MAS Havlíčkův kraj podala v říjnu dva projekty spolupráce jako KMAS. Dne 9. 
ledna se ředitelka MAS zúčastnila veřejné prezentace na Mze (- Cesta k vlaku do 
Přibyslavi, odtud vlakem do Prahy na Mze). Projekt „Hřbitovy – naše kamenná historie 
(II. etapa)“ uspěl a byl vybrán k podpoře - spolupracující MAS Brána Brněnska. 
Je připravena Dohoda k podpisu na RO SZIF.
28. 1. - cesta do Kutné Hory – vyjednání podmínek úvěru v případě realizace 
projektu spolupráce a jeho předfinancování –  oblastní ředitelství České spořitelny 
a.s.  
11. 3. se k výše uvedenému projektu spolupráce konala v Boskovicích schůzka 
zástupců MAS Boskovicko plus, MAS Brána Brněnska a MAS Havlíčkův kraj – 
jednalo se ohledně návaznosti tohoto projektu na I. etapu. 
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Druhý projekt spolupráce „Cesty poznání“ nebyl CP SZIF vybrán.

20. 3. proběhlo v Počítkách setkání se zástupci Sdružení krajina ohledně možnosti 
přípravy projektu spolupráce s MAS  

Valná hromada MAS –  26. března se konala v Krucemburku v zasedací místnosti 
Zemědělské a.s. Krucemburk VH, kde byli přijati noví členové. Území působnost 
MAS se rozšířilo o šest nových obcí – blíže viz.: bod č. 4 - Změny 

Správní rada (programový výbor) se ve sledovaném období sešla 4x 

Dozorčí rada ve sledovaném období jednala 11. 4. v Havlíčkově Borové  
  
Zakladatelé společnosti – jednání 19. 3. - příprava podkladů pro valnou hromadu

Výkonný monitorovací výbor – 22. dubna zasedal v Havlíčkově Borové VMV 
MAS. 

- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí   (školení, konference, semináře 
apod.) a jejich přínos
21. 1. - Valná hromada KS NS MAS v Ledči nad Sázavou –  volební VH. Paní 
Hájková byla zvolena místopředsedkyní krajského sdružení NS MAS kraje Vysočina 
a náhradníkem ve výboru NS MAS ČR. Jednání se mimo jiné týkalo vzájemné 
výměny zkušeností při rozšiřování metody LEADER na další území, příkladů dobré 
praxe a informací ohledně nového období 2014+.
21. 2.  se ředitelka MAS zúčastnila semináře v Náměšti nad Oslavou – vzhledem       
k tomu, že MAS má zájem o zapojení se do MA 21, byl seminář přínosem                  
v získávání zkušeností od ostatních, kteří jsou již v MA 21 zapojeni. 
3.  4. se konalo ve Ždírci nad Doubravou od 10.00 hodin setkání MAS Kraje 
Vysočina. V ten samý den se od 15 hodin konalo setkání MAS Havlíčkův kraj, 
Královská stezka a Podhůří Železných hor a představitelů místních samospráv            
k novému plánovacímu období.
15. 4. se společně s Mgr. Charouzkem (ředitelem Krajského sdužení MAS kraje 
Vysočina) paní Hájková zúčastnila jednání na Krajském úřadu kraje Vysočina           
v Jihlavě s představiteli rady Kraje, s panem náměstkem ing. Jouklem a radním 
panem Martinem Hyským, ohledně podpory činnosti MAS ze strany Kraje pro 
letošní rok a podpory plánovaného LEADER Festu ve Velkém Meziříčí
23. 4. - se Mgr. Kodysová zúčastnila zasedání pracovní skupiny NS MAS                   
v Olomouci – informace o přípravě LEADER Festu v Kraji Vysočina (Velké 
Meziříčí), připomínkování tvorby integrované strategii  

-  informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 
Propagační akce:
---
Informační akce:
16. 4. - komunitní jednání ve Svratouchu – vzhledem k tomu, že na březnové VH 
byli přijati členové z nového území, proběhlo ve Svratouchu komunitní jednání 
ohledně rozšiřování metody LEADER, přítomným byly předány informace                



o vyhlášené výzvě apod. Na jednání byli pozváni zástupci z obcí, NNO                       
a podnikatelé.  Cílem těchto setkání bylo začlenit nové členy do již fungujícího 
území. 

Tisková konference v Přibyslavi – dne 6. 2. se na MěÚ v Přibyslavi konala tiskovka, 
na které se naše MAS prezentovala. Následně pak vyšel v Deníku – regionální tisk 
článek týkající se činnosti MAS. 

Valná hromada NS MAS ve Žluticích u Karlových Varů – 13. a 14. 3. 2013 – valné 
hromady se zúčastnila paní Hájková. Na jednání cestovala společně s manažerem 
MAS Podhůří Železných hor, tudíž využila jeho nabídky a autem dojela dne 13. 3. 
do Havlíčkova Brodu, odkud pak pokračovali jedním autem do Žlutic. Ze Žlutic 
jsme vyjížděli společně po ukončení valné hromady až do Hradce Králové na 
Veletrh cestovního ruchu, který začínal hned druhý den ráno. Návrat z veletrhu byl  
v sobotu do Havlíčkova Brodu, odkud se p. Hájková služebním vozem dopravila 
zpět.

-     zasedání pracovních skupin a jejich závěry
Pracovní skupiny

-     další (účast na výstavách apod.)
MAS se 15. 3. - 16. 3. společně se třemi dalšími MAS z Kraje Vysočina (Královská 
stezka, Podhůří Železných hor a Telčsko) prezentovala na Veletrhu cestovního ruchu 
v Hradci Králové.

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

Při administraci ani při kontrolách projektů IV. 1.2 se nevyskytly žádné závažné 
problémy. 

-  problémy při realizaci IV.1.1

Při realizaci IV. 1.1. se problémy nevyskytly.

  problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů

Při vyhlašování výzvy se nevyskytl žádný problém.  

- Další

Dne 10. 1. 2013 – provedl Ing. Jiří Jarkovský – nezávislý auditor – adit účetnictví      
a audit činnosti MAS.

22. 2.  - účetní MAS jela na Finanční úřad do Chotěboře – vyjasnit daňové podání      
a vyzvednout tiskopisy  

27. 3. - podala účetní MAS na FÚ Chotěboř daňové přiznání PO za rok 2012

29. 4. Golčův Jeníkov – odstranění závad v účetním programu provedla firma Laneta 
Golčův Jeníkov - program automaticky nevygeneroval správně účetní závěrku. 



3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

Firma Laneta Golčův Jeníkov doporučila přechod na novější verzi účetního
programu. V současnosti je na trhu o pět řádů vyšší verze účetního programu. Pokud
bychom neprovedli aktualizaci programu, může způsobovat problémy při případných
aktualizacích Windows. Aktualizace programu je domluvena s firmou Laneta až na
období, kdy bude naše účetní čerpat dovolenou.

4.  Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – 
nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení): v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.): 

      Dne 30. 4. MAS předložila Hlášení č. 17 o změnách. Hlášení se týkalo změny 
územního působení MAS v souvislosti přistoupení nových obcí do MAS. V současné 
době tvoří členskou základnu 97 členů, z toho 40 % tvoří veřejný sektor a 60% tvoří 
sektor podnikatelský a NNO.  Území MAS bylo rozšířeno nově o 6 obcí. 

      Došlo ke změně ve složení správní rady (programového výboru). Byli voleni dva noví 
členové. Ve správní radě nyní nově zasedá paní Dagmar Pálková, která zastupuje 
neziskové organizace a je z nového území MAS (TJ Sokol Ostrov nad Oslavou). Druhý 
člen je pan Ing. Bohumír Nikl, který obhájil své členství ve správní radě podruhé,  
zastupuje veřejný sektor. 

      MAS v Hlášení zažádala o přesun finančních prostředků ze IV. 1.1 na IV. 1.2, jedná se 
86.832,- Kč.  

5. Souhrn za projekty IV. 1.2: 

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 

V tomto období bylo přijato celkem 25 projektů do Výzvy č. 9.  

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 

Bylo posuzováno jedno Hlášení o změnách.

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:

Ve sledovaném období bylo ke kontrole podána jedna žádost o proplacení.

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace: 

Průběžně probíhal monitoring realizovaných projektů výkonným monitorovacím výborem. 
Pracovnice MAS provedly 2 kontroly na místě. Obě se týkaly Stříbrných hor. Jedna byla na 
monitoring projektu, který byl zrealizován v předhozím období (Výzva č. 2). Druhá byla 
konzultace projektu před zahájením – projekt podán do Výzvy č. 9. 
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 

telefonicky 120 konzultací, e-mailem: 65 konzultací

Počet účastí na kontrolách SZIF: 

Manažerka byla přítomna na místě těchto kontrol ze strany SZIF:

– dne 17. 1. - kontrola projektu Rekonstrukce Mateřské školky Přibyslav – Tyršova 242

– dne 24. 1. - provedli pracovníci RO SZIF Brno kontrolu projektu Obnova elektro-
instalace, vytápění a zateplení stropu evangelického kostela v Krucemburku



19. 2. provedli pracovníci RO SZIF Brno kontrolu MAS v rámci opratření IV. 1.1. 

Zaměstnanci (na IV. 1.1)
Jméno, 
příjmení

Pracovní 
smlouva/
DPP/DPČ

Úvazek/počet 
odpracovaných hodin

Náplň práce Poznámka

Jaroslava 
Hájková

Pracovní 
smlouva

8,5 hodiny/1 den Činnosti související    
s realizací SPL

Mgr. Olga 
Kodysová

Pracovní 
smlouva 

8,5 hodiny/1 den Administrativní 
pracovník SPL
a vedení účetnictví

Ing. Jiří 
Pavlíček

DPP 10 hodin v měsíci 
únoru 

Hodnocení projektů 
a zasedání Výběrové 
komise MAS

Jan Král DPP 10 hodin v měsíci 
únoru 

Hodnocení projektů 
a zasedání Výběrové 
komise MAS

Ing. Moštěk DPP 10 hodin v měsíci 
únoru 

Hodnocení projektů
a zasedání Výběrové 
komise MAS

Hana 
Bulová

DPP 10 hodin v měsíci 
únoru 

Hodnocení projektů 
a zasedání Výběrové 
komise MAS

Luboš 
Janáček

DPP 10 hodin v měsíci 
únoru 

Hodnocení projektů 
a zasedání Výběrové 
komise MAS

Jiří Grygar DPP 10 hodin v měsíci 
únoru 

Hodnocení projektů 
a zasedání Výběrové 
komise MAS

Hana 
Půžová

DPP 10 hodin v měsíci 
únoru 

Hodnocení projektů 
a zasedání Výběrové 
komise MAS

6. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ): 

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

10. 1. 2013 provedl nezávislý auditor pan Ing. Jiří Jarkovský audit činnosti MAS

25. 3. 2013 - Proveden audit účetní závěrky panem Ing. Jiřím Jarkovským

12.  2.  se  paní  Hájková  zúčastnila  zasedání  výboru  NS MAS v  Hamru  na  Jezeře  (paní 
Hájková je náhradníkem výboru NS MAS za MAS kraje Vysočina).  Protože manažerka 
MAS Hlinecko jela na jednání také, jela manažerka naší MAS pouze na Čertovinu a potom 
se svezla s paní Ing. Ondráčkovou. 

5. 3. byla manažerka MAS na jednání v Křižánkách ohledně plánovaného „Dne MAS“          
- společně s místní samosprávou, podnikateli a se zástupci spolků připravujeme letní akci 
(termín konání: pravděpodobně 17. 8.) v Křižánkách. MAS podala žádost o dotaci do 



grantového programu „Jednorázové akce 2013“ Kraje Vysočina. V případě, že žádost 
uspěje, může MAS obdržet finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč od Kraje.

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

V souvislosti s vyhlášením Výzvy č. 10 proběhne v květnu sběr žádostí, administrativní 
kontrola a kontrola přijatelnosti projektů, hodnocení projektů výběrovou komisí, veřejná 
obhajoba projektů a jejich následný výběr. V termínu daném z CP SZIF Praha budou 
vybrané projekty doručeny na RO SZIF Brno.
Jsou plánována jednání správní rady (=programového výboru), dozorčí rady, výběrové 
komise, pracovních skupin a výkonného monitorovacího výboru. 

Vyřešení problémů s účetnictvím – aktualizace (nová verze) účetního programu. 

Vydání zpravodaje.

Podání žádosti do zapojení se do MA 21 (Místní agenda 21) – dotační titul, z kterého lze 
žádat o podporu na společné drobné akce a na propagaci MAS.

Účast na LEADER Festu 2013 ve Velkém Meziříčí.

MAS bude pracovat na aktualizaci vnitřních předpisů organizace – úkol nadále trvá.

Datum: 17. 5. 2013                    Podpis: Jaroslava Hájková


