
 
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 
 

 

Zpráva za období:    od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014  

 

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 
 

V tomto období MAS nevyhlašovala žádnou výzvu k předkládání projektů.  

 

22. 9. jsme podávali na RO SZIF Brno Žádost o proplacení výdajů z opatření IV. 1.1                 

za II. etapu 2014. 

 

Správní rada (= programový výbor) se ve sledovaném období jednání konalo 1x – 24. 11.  

zápis http://www.havlickuvkraj.cz/mas/dokumenty-mas/zapisy-z-jednani/jednani-24.11.14  

Dozorčí rada – 30. 9. se uskutečnilo jednání dozorčí rady – zápis na  

http://www.havlickuvkraj.cz/mas/dokumenty-mas/zapisy-z-jednani/dr  

 

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

apod.) a jejich přínos 
4. 9. se manažerka MAS účastnila diskusního semináře NS MAS kraje Vysočina v Jihlavě  
15. 10. až 17. 10. se manažerka MAS se zúčastnila v Konstantinových lázních konference 

Venkov 2014 

3. 11. – Praha – konference - Modlitba za domov 2014  

 27. 11. jsme se zúčastnili semináře Dotační možnosti pro veřejnost a MAS v NUTS II 

 Jihovýchod v letech 2014-2020, který se konal pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR 

 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS  
Propagační akce: 

V sobotu 6. 9. pořádala MAS v Havlíčkově Borové v rámci oslav 725. let založení obce 

propagační akci Den otevřených dveří v kanceláři MAS – Borovské listy/srpen 2014/ str. 7 

– příloha v elektronické podobě. 

 

V neděli 14. 9. se MAS prezentovala v Pohledu při dětském Havlíčkobrodském turné 

v požárním útoku. Fotografie jsou na http://www.havlickuvkraj.cz/fotogalerie/fotografie/  

 

 

V prosinci MAS pořádala  již 6. ročník výstavy Bez stromečku nejsou Vánoce, tentokrát 

v Kameničkách, 18. 12. jsme nainstalovali výstavu a 20. 12. byla výstava slavnostně 

otevřena, blíže na http://www.havlickuvkraj.cz/mistni-agenda-21/bez-stromecku-nejsou-
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vanoce-vysledky-2014 a fotografie jsou na webových stránkách na adrese: 

http://www.havlickuvkraj.cz/fotogalerie/fotografie/ Po celou dobu trvání výstavy jsme 

prezentovali MAS Havlíčkův kraj na panelech, které si mohli návštěvníci prohlédnout                  

a dozvědět se bližší informace o MAS. Použili jsme propagační bannery a rozdávali brožury, 

ve kterých propagujeme LEADER a realizované projekty v opatření IV. 1.2 za celé období.  

  

 

Informační akce: 
--- 

 

Komunitní jednání  

10. 9. účast na veřejném fóru v obci Křižánky, za MAS jsme vedli diskuzi u „dvou stolů“              

– dvě témata – rozvoj obce a zapojení mladých do dění obce.  

V rámci MA21 jsme pořádali 4 kulaté stoly a 1 fórum starostů. Místa konání byla 

rovnoměrně rozložena po celém území tak, aby byla dostupná co nejširší veřejnosti. 

Kulatých stolů se zúčastnili občané, zástupci NNO, podnikatelů a veřejné správy. Místa 

konání: Nové Veselí (18. 9.), Svratka (23. 9.), Modlíkov (25. 9.), Ždírec nad Doubravou              

(8. 10.) a Škrdlovice (fórum starostů 15. 4.). 

  

 

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry 
–  

 

- další (účast na výstavách apod.) 

            

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

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2 
Žadatel projektu reg. č. 13/019/41200/097/001897 Lenka Hospodková podala odvolání 

proti rozhodnutí CP SZIF – zamítnutí platby. 
 

-  problémy při realizaci IV.1.1 
Při realizaci IV. 1.1. se problémy nevyskytly. 

 
        problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů 

V tomto období MAS výzvu nevyhlašovala.  

 

- Další 

           23. 10. na vlastní žádost paní Ivana Vlčková ukončila administraci žádosti reg. č. 

            13/019/41200/097/001901- Přestavba hotelu U Kubínů Přibyslav 

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. 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.):  

 
Ve sledovaném období MAS neprováděla změnu SPL a Fichí.  

MAS neprováděla změny v členské základně, došlo pouze ke změně jmen některých 

statutárních zástupců obcí – vzhledem ke změnám při volbách 2014 do místních zastupitelstev.  
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Souhrn za projekty IV. 1.2:  
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:  

V tomto období nebyla přijata žádná Žádost o dotaci.  

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:  

Byla posuzována 2 Hlášení o změnách: 

25. 8. – Hlášení o změnách v projektu reg. č. 13/019/41200/097/001894 ing. Vratislava Novotného 

Znětínek  

21. 10. – Hlášení o změnách u projektu reg. č. 13/019/41200/097/001901 Ivana Vlčková – 

Přestavba hotelu U Kubínů, Přibyslav 

 
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 

Ve sledovaném období byla ke kontrole podána 1 žádost o proplacení: 

19. 11.– podání ŽoP projektu reg. č. 13/018/41200/097/000184 – Ing. Zdeněk Novotný – Nákup 

traktoru s navijákem 

 

 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům  

v kanceláři MAS  

7. 8. – konzultace k projektu reg. č. 13/019/41200/097/001901 – Ivana Vlčková, Přibyslav  

 

na místě realizace:   

Byly provedeny 3 kontroly na místě realizace projektů: 

29. 9. – Přibyslav – kontrola projektu v době udržitelnosti v Přibyslavi – žadatel ŘK farnost 

Přibyslav – Úprava zpevněných ploch a odvodnění dvora v areálu fary 
29. 9. – Podmoklany – Hudeč – kontrola projektu na místě v době udržitelnosti – žadatel pan ing. Jiří Marek 

– Nové technické vybavení provozovny 

1. 10. – Znětínek – kontrola projektu v místě realizace v průběhu realizace  – žadatel ing. Vratislav Novotný - 

Rozvoj mikropodniku v oblasti výroby nápojů II. etapa  

2. 10. – Hluboká u Krucemburku – kontrola projektu na místě v průběhu realizace – žadatel Aleš 

Pecina  

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

26 konzultací 

 

Počet účastí na kontrolách SZIF:  

Manažerka byla přítomna na místě těchto kontrol ze strany SZIF: 

4. 12.  – kontrola projektu ze strany SZIF ve Znětínku – ing. Novotný Zdeněk – projekt Nákup 

traktoru s navijákem 

 

Další: 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Zaměstnanci (na IV. 1.1) 

 

Jméno, 

příjmení 

Pracovní 

smlouva/ 

DPP/DPČ 

Úvazek/počet 

odpracovaných hodin 

Náplň práce Poznámka 

Jaroslava 

Hájková 

HPP  

Pracovní 

smlouva 

1 pracovní úvazek Vedoucí manažer MAS 

- činnosti související s 

realizací SPL 

 

Mgr. Olga 

Kodysová 

DPP 300 hodin/1 rok Vedení účetnictví  

Mgr. Hana 

Petruželková  

HPP  

Pracovní 

smlouva 

1 pracovní úvazek Manažer MAS, 

administrativní práce 

PP od 1. 11. 

2014 

Bc. Hana 

Půžová 

DPP 120 hodin Příprava zpravodaje, 

konzultace v území, 

sběr podkladů pro 

zpravodaj, jednání 

s grafikem a tiskárnou 

a zpracování podkladů, 

vytvoření seznamů pro 

distribuci zpravodaje  

 

Růžena 

Kodysová 

DPP 25 hodin Roznáška zpravodajů  

Marek Nikl DPP 19 hodin Roznáška zpravodajů  

Karolína 

Gasslerová 

DPP 5 hodin Roznáška zpravodajů  

Marie Stýblová DPP 3,1 hodin Roznáška zpravodajů  

Daniela 

Soukupová 

DPP 15 hodin Roznáška zpravodajů  

Iva 

Hauptmanová 

DPP 40 hodin/za září 2014 Ilustrace k projektu IV. 

2.1  

 

 

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

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

MAS pokračuje v naplňování a v propagaci principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji 

Vysočina.  
 

V listopadu a v prosinci Mgr. Petruželková zpracovala průběžnou evaluaci SPL. Stav naplňování 

MI SPL je vyhodnocen ke konci roku 2014. Do pololetí 2015 zbývá dokončit ještě 4 projekty 

žadatelů z opatření IV. 1.2. Evaluace je přiložena v elektronické podobě na CD k ŽoP za III. etapu.   

 

V prosinci jsme vydali Zpravodaj II/2014, který byl doručen do každé domácnosti v území MAS. 

Zpravodaj obsahuje souhrnné informace o Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, 

ose IV. LEADER, opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie a IV. 1.1 MAS. Ve 

zpravodaji jsou mimo jiné také příklady dobré praxe, zajímavosti z území, aj. Poslední strana je 

věnována dětem, pro které jsme nechali ke zpravodaji vyrobit puzzle jako propagační materiál 

vztahující se k pověstem z území. Pro děti byla do zpravodaje vytvořena soutěžní doplňovačka. 

Roznos zpravodajů jsme zajišťovali svépomocí, ve spolupráci se starosty a s roznašeči.  



 

Příprava podkladů pro standardizaci. Postupné zpracování Výroční zprávy za rok 2014, příprava 

Valné hromady MAS. 

 

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 
 

Účetní audit a audit činnosti. 

Jednání orgánů MAS a valné hromady MAS.  

Pokračování v přípravě podkladů ke standardizaci a podání žádosti o standardizaci.  

Pokračování v místní agendě (MA21), uskutečnění veřejného fóra. V únoru 2015 MAS plánuje 

podání žádosti o dotaci z Kraje Vysočina na MA21.  

V týdnu od 7. 4. 2015 se zapojí MAS do akce Čistá řeka Sázava (horní tok řeky).  

Pokračování projektu spolupráce IV. 2.1 – Poznejte zelené srdce Česka. 

Zapojení se do projektu spolupráce IV. 2.1 – Uplatňování principů Leaderu na Vysočině  

Kontrola ŽoP žadatelů z poslední výzvy. 

Kontrola projektů v době udržitelnosti.  

 

 

 

Datum: 25. 1. 2014                        Podpis: Jaroslava Hájková 


