
 

Monitorovací zpráva o činnosti MAS 
 

Zpráva za období:   Od 1. 5. 2011 do 31. 8. 2011 

 

Název MAS:   Havlíčkův kraj o.p.s. 

 

Registrační číslo MAS:  07/002/41100/561/000097 

  

Zpracovatel zprávy:  Jaroslava Hájková, ředitelka o.p.s.  

 

Kontakt:    561 116 138, 774 420 913; e-mail: hajkova@havlickuvkraj.cz 

Kancelář:    Havlíčkova ulice 67, 582 23 Havlíčkova Borová 
 

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 správní radou = programovým výborem apod.), registrace projektů na RO 

SZIF 

Ve sledovaném období MAS výzvu nevyhlašovala.  

 účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, 

semináře apod.) a jejich přínos 

Dne 26. 5. 2011 se ředitelka MAS zúčastnila semináře v Pelhřimově. Jednalo se 

o seminář zaměřený na výměnu zkušeností při realizaci SPL. Zástupci 

jednotlivých MAS představili svoji činnost a vzájemně si předali zkušenosti  

z naplňování cílů SPL.    

 informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

Ve sledovaném období ředitelka připravila podklady pro tisk informačního 

letáku o MAS, pexesa a brožury o Karlu Havlíčku Borovském. Výdaje na tisk 

informačního letáku budou způsobilými výdaji ve 3. etapě, vydání pexesa 

podpořil Kraj Vysočina a brožuru o KHB vydal na své náklady Městys 

Havlíčkova Borová.  

Letošní rok je rokem významné osobnosti našeho regionu - Karla Havlíčka 

Borovského (190. výročí narození). MAS ve sledovaném období připravila 

materiály pro prezentační akci, která se uskutečnila dne 3. září 2011                       

v Havlíčkově Borové. Byly vyrobeny 4 velké oboustranné výstavní panely (180 

cm x 100 cm) pro umístění zpráv a fotografií z činnosti MAS a z realizací 

úspěšných projektů. Zároveň ředitelka MAS, společně s předsedkyní pracovní 

skupiny ŽENY Bohumilou Krčovou, oslovila podnikatele z regionu, aby na této 

akci představili své výrobky. Jednaly také s představiteli obcí o možnosti 

prezentace dobrých příkladů ze svého okolí.  

MAS úzce spolupracuje s krajským sdružením Syndikátu novinářů na přípravě 

soutěže amatérských literátů EPIGRAM 2011. Ředitelka je členkou 

hodnotitelské komise pro výběr soutěžních epigramů, které vyjdou ve sborníku  

v říjnu 2011.  

Člen výběrové komise ing. Jiří Pavlíček se svou manželkou připravili 

vědomostní kvíz pro děti navštěvující první stupeň základních škol, kde si 

mohou žáci ověřit své znalosti o naší MAS - Havlíčkově kraji. Kvíz měl svoji 

premiéru právě na prezentační akci dne 3. září. 2011 v Havlíčkově Borové.  
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 zasedání pracovních skupin a jejich závěry 

Ve sledovaném období se dvakrát sešla správní rada společnosti (= programový 

výbor). Zabývala se žádostí Obce Jitkov o přijetí za člena MAS. Správní rada 

doporučí valné hromadě, aby byla Obec Jitkov přijata za člena MAS.  

V období od 1. 5. do 31. 8. 2011 se pracovní skupina ŽENY sešla 2x  

na společném jednání (viz. přiložené zápisy). Pracovní skupina doporučuje klást 

větší důraz na prezentaci MAS.  

11. května 2011 proběhlo jednání PS Volný čas (viz. zápis). Pracovní skupina se 

zabývala přípravou prezentační akce MAS dne 3. 9. 2011.  Bylo jednáno  

o přípravě aktualizace SPL v příštím roce. Členům PS bylo doporučeno 

shromažďovat své náměty a připomínky, které by se měly do aktualizace SPL 

zapracovat.  

 další (účast na výstavách apod.) 

Ředitelka společnosti se zúčastnila celostátní výstavy Země živitelka v Českých 

Budějovicích. Ve dnech 27. - 29. 8. prezentovala naši MAS na společném stánku 

s MAS Kraje Vysočina. V pondělí 29. 8. byla přítomna zasedání výboru NS 

MAS (- jako náhradník). 

Ředitelka MAS úzce spolupracovala s MAS Královská stezka na přípravě textů 

společného banneru MAS Kraje Vysočina. Vytvořila prezentační CD, na které 

jsou prezentovány MAS Kraje Vysočina.   

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

 problémy při administraci či kontrolách projektů IV. 1.2 

Vzhledem k tomu, že v tomto období nebyla vyhlášena žádná výzva, problémy             

v administraci projektů se tudíž nevyskytly. Při administrativní kontrole nám 

vycházejí maximálně vstříc pracovníci RO SZIF Brno, po doporučení jsou drobné 

nedostatky odstraněny.  
 problémy při realizaci IV. 1. 1 

Problémy při realizaci IV. 1.1. nemáme. 

 problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů 

Problémy při vyhlašování výzev a odvolání žadatelů nemáme. 

 další 

 

3. Opatření na vyřešení problémů, případně předcházení: 

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.):  

Změny provedeny nebyly. 

Ve Fichích:  

Změny provedeny nebyly. 

 

5. Souhrn za projekty IV. 1.2.: 

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:  

V tomto období nebyly žádné nové Žádosti přijaty. 

       Projekty z předcházející výzvy (12. kolo), které byly 24. 2. 2011 na RO SZIF v Brně 

zaregistrovány, byly dne 20. 6. 2011 na CP SZIF schváleny.  

           Jedná se o projekty:   

Fiche č. 1:  

Havlíčkova Borová zemědělská a.s., Oprava komunikací a ploch v areálu Havlíčkova 

Borová zemědělská a.s., výše dotace 479.267,- Kč 

Fiche č. 4:   

Město Ždírec nad Doubravou, Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy Ždírec 

nad Doubravou, výše dotace 1.800.000,- Kč  



Fiche č. 4:  

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová, Stavební obnova hospodářské budovy  

v areálu fary Havlíčkova Borová, výše dotace 1.072.676,- Kč 

Fiche č. 4:  

Obec Slavětín, Oplocení víceúčelového hřiště, výše dotace 371.215,- Kč 

Fiche č. 4:   

Obec Oudoleň, Hasičská zbrojnice Oudoleň - výměna vrat, výše dotace 188.109,- Kč 

Fiche č. 6:   

            Městys Krucemburk, Rozšíření zpevněných ploch na katolickém hřbitově  

            v Krucemburku, výše dotace 424.602,- Kč  

           Fiche č. 7:  

Město Ždírec nad Doubravou, Lesopark Kopanina - obnova cestní sítě, II. etapa, výše 

dotace 191.200,- Kč    

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:  

Byla podána čtyři Hlášení o změnách – týkala se prodloužení termínu podání Žádosti  

o proplacení.  

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:  

Ve sledovaném období byly zkontrolovány dvě Žádosti o proplacení.  

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

 na místě realizace 

Bylo provedeno 11 návštěv na místě realizace projektů.  

 ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 

V kanceláři bylo provedeno 6 konzultací, telefonicky bylo zodpovězeno okolo 30  

dotazů. E-mailem se žadatelé obraceli méně, poskytnuto zhruba 5 konzultací. 

Nejčastěji se dotazy týkaly Pravidel PRV a kdy bude vyhlášena další výzva.  

Počet účastí na kontrolách SZIF:  

Jedna - 15. 8. účast při kontrole opatření IV. 1.2. v Podmoklanech. 

Další:  

10. 5. zajištění přístupu do Portálu farmáře na pracovišti Mze v Havlíčkově Brodě. 

V pátek 20. 5. 2011 byla ředitelka společnosti přítomna při kolaudaci přístavby 

sokolovny ve Vojnově Městci – projekt byl podpořen prostřednictvím MAS  z PRV. 

 

 

 

 

 

 

6. 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 

 

Naděžda Lédlová DPP 150 hodin/ 1 rok Vedení účetnictví  

 

 

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

např.: účast na jiných programech, podnikatelská činnost MAS 

Ve sledovaném období MAS neměla žádnou účast na jiných programech. MAS nemá 

podnikatelskou činnost. 



  

 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

V dalším období připravujeme aktualizaci fichí a dokončení střednědobého hodnocení 

(evaluaci). Pracovní skupina Volný čas má naplánovanou další schůzku na 12. 10. 

2011, která se bude týkat účasti na Divadelní Přibyslavi. Pracovní skupina ŽENY bude 

jednat o přípravě další prezentační akce MAS, která se bude konat v prosinci v 

Přibyslavi. V jednání je společná akce s Obcí Modlíkov o adventní výstavě betlémů a 

květinových vazeb.  

Vzhledem k časovému vytížení členů dozorčí rady se neuskutečnila plánovaná 

červnová schůzka. Termín byl přesunut na říjen 2011.  

Na 7. října je v Podmoklanech naplánovaný společný seminář MAS týkající se výměny 

zkušeností jednotlivých žadatelů z čerpáním dotací, představení úspěšných projektů, 

informace k Pravidlům.   

 

 

 

 

Datum: 19. 9. 2011        Podpis:  Jaroslava Hájková 

 

 


