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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. 
V průběhu období se sešla 3x Správní rada (=programový výbor), na jednáních 
se zabývala s výsledky hodnocení MAS na MZe, se střednědobým hodnocením 
MAS  (evaluací),  přípravou  aktualizace  fichí  a  rozšířením  působnosti  MAS 
na další katastrální území.  

• účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, 
semináře apod.) a jejich přínos
Dne  27.  10.  2011  se  ředitelka  MAS  zúčastnila  Konference  2011  v  Praze. 
Konference  Svoboda  je  volba?!  Aneb  20  let  svobody  na  venkově,  kterou 
uspořádala MAS Říčansko, o. p. s.  pod záštitou NS MAS ČR a ve spolupráci 
s ERC ČR, byla přínosná, neboť byla zaměřena na rozvoj venkova metodou 
LEADER,  příklady  dobré  praxe  –  práce  pro  regionální  rozkvět,  přínos  pro 
občanskou společnost. Na tyto témata pohovořili zástupci MAS, státní správy 
a samosprávy. 
  
14. října MAS pořádala v Podmoklanech seminář týkající se výměny zkušeností 
jednotlivých  žadatelů  s  čerpáním  dotací,  představení  úspěšných  projektů, 
informace k Pravidlům, informace k plánované aktualizaci fichí.

• informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
Ve období II. etapy ředitelka připravila podklady pro tisk informačního letáku 
o  MAS,  pexesa  a  brožury  o  Karlu  Havlíčku  Borovském.  Výdaje  na  tisk 
informačního  letáku  jsou  uplatňovány  jako  způsobilý  výdaj  ve  III.  etapě, 
vydání pexesa podpořil Kraj Vysočina a brožuru o KHB vydal na své náklady 
Městys Havlíčkova Borová. 
Rok  2011  byl  rokem  výročí  Karla  Havlíčka  Borovského  -  osobnosti  našeho 
regionu. Ve sledovaném období místní akční skupina pořádala prezentační akci, 
která se uskutečnila dne 3. září 2011, a zúčastnilo se jí okolo 500 návštěvníků. 
Na  akci  MAS  prezentovala  úspěšně  realizované  projekty,  obce  představily 
příklady dobré praxe, podnikatelé z regionu představili formou ochutnávky své 
vlastní produkty (Zemědělská a.s. Krucemburk – regionální produkt „Klobása 
Vysočina“, Cukrárna Fontána Přibyslav – drobné cukrářské výrobky, Družstvo 
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vlastníků půdy a majetku Slavíkov - „Český kmín“, Pribina Hesov-Přibyslav 
– mléčné výrobky, Ubytovací zařízení Jaroslava Pecinová – Štíří důl u Hluboké 
-  „štířodolské  posvícenské  koláče“,  Obec  Modlíkov  poskytla  na  ochutnávku 
moravská vína).  Akce byla velice zdařilá.  Při  akci  si  děti  navštěvující  první 
stupeň základních škol mohly ověřit své znalosti o naší MAS - Havlíčkově kraji.
Akce v Přibyslavi „Bez stromečku nejsou Vánoce“ - instalace výstavy 23. 11., 
zahájení akce 27. 11. Vánoční soutěžní společná výstava trvala až do konce roku 
2011. Bližší popis: Jednalo se již o 3. ročník společné akce MAS „o nejhezčí vánoční 
stromeček Havlíčkova kraje“  spojené s  prezentací  činnosti  MAS a realizovaných 
projektů.  K  vystavení  se  sešlo  celkem  17  stromečků  z  obcí,  od  NNO  nebo 
podnikatelů.  Celkem  bylo  odevzdáno  1 191  hlasovacích  lístků.  Po  přepočítání 
hlasovacích  lístků  sčítací  komisí,  bylo  zjištěno,  že  1 183  hlasů  bylo  platných 
a 8 neplatných ( 4 hlasovací lístky byly roztrženy na dvě části a odevzdány jako dva 
hlasy). Je nám jasné, že někteří návštěvníci nemuseli dodržet daná pravidla soutěže, 
tj.  při  své  návštěvě  hlasovat  pouze  pro  jeden  stromeček,  přesto  však  můžeme 
předpokládat, že si výstavu prohlédlo kolem jednoho tisíce zájemců. 
Prezentační akce MAS v Oudoleni – dne 2. 12. manažerka MAS ve spolupráci 
s Obcí Oudoleň nainstalovala do prostor kulturního domu prezentační panely MAS, 
na kterých byly představeny dobré příklady projektů realizovaných prostřednictvím 
MAS.  Akce  byla  jednodenní  (4.  12.)  a  byla  spojena  s  Mikulášskou  nadílkou. 
Vydařeného společného odpoledne se zúčastnilo přes 300 lidí. 
Společná propagační akce v Modlíkově – Výstava betlémů – manažerka MAS 
společně se SPOZ Modlíkov nainstalovala 16. 12. prezentační výstavu o MAS 
a  výstavu  betlémů.  Popis  akce:  Sbor  pro  občanské  záležitosti  Modlíkov,  ve 
spolupráci  s  Místní  akční  skupinou  Havlíčkův  kraj,  uspořádal  o  Vánocích  2011 
výstavu betlémů. Výstava se setkala s velkým zájmem veřejnosti. Bývalou starou 
školu v průběhu vánočních svátků navštívilo přibližně 500 lidí. Na obec, která čítá 
okolo 150 obyvatel, je to úctyhodný počet. A bylo na co se dívat. Vystaveno bylo 
celkem 64 betlémů z nejrůznějších materiálů a nejrůznějších velikostí. Nejpočetnější 
skupinu  tvořily  betlémy  od  pana  Šimonovského  z  Pohledu.  Určitě  nejvoňavější 
exponáty byly perníkové od paní Henzlové z Dobré u Přibyslavi a Vladimíra Turka 
z Chotěboře, teprve desetiletého, tedy nejmladšího vystavovatele. Věkem nejstarší, 
devadesátiletý  Jan  Poříz  z  Horního  Studence,  poskytl  vlastnoručně  zhotovený 
slaměný betlém. Pro všechny pořádající bylo asi největším oceněním to, že si lidé 
na chvilku udělali čas a přišli se podívat.  Výlet po vánočním Havlíčkově kraji si 
naplánovala  také  početná  skupina  seniorů  z  pečovatelského  domu  ze  Ždírce 
nad  Doubravou.  Plný  autobus  ždíreckých  turistů  se  vydal  nejprve  do  Přibyslavi 
na výstavu „Bez stromečku nejsou Vánoce“ a při zpáteční cestě se zastavili ve Staré 
škole  v  Modlíkově.  Senioři  si  pochvalovali  milé  přijetí.  Modlíkovští  pohostili 
návštěvníky svařeným vínem, horkým čajem, kávou a  bylo připraveno i  vánoční 
cukroví.  Předvánoční  všední  odpoledne  se  rázem  změnilo  ve  sváteční  den.  Při 
výstavě  se  prezentovala  MAS,  která  představila  úspěšně  realizované  projekty 
z Výzvy č. 6 a 7 a zároveň jednotlivé obce na území MAS vytvořily prezentační 
panely ze svých obcí.    
Představení  úspěšně  zrealizovaného  projektu  z  12.  kola  přijmu  žádostí 
– Stavební obnova hospodářské budovy v areálu fary Havlíčkova Borová – dne 
23.  12.  byl  ve  spolupráci  MAS Havlíčkův kraj,  ŘK farnosti  Havlíčkova  Borová 
a  občanského  sdružení  JenTak  Havlíčkova  Borová  –  ochotnického  divadelního 
spolku  –  představen veřejnosti  úspěšně  zrealizovaný projekt,  který  byl  podpořen 
z  opatření  IV. 1.2.  K celé  akci  ochotnický spolek připravil  divadelní  představení 
„Živí  betlém“  v  kostele  sv.  Víta  a  pak  se  návštěvníci  akce  mohli  seznámit 
s  projektem na  místě.  Bývalá  hospodářská  budova  byla  zpřístupněna  veřejnosti, 



ochotné  ženy  napekly  vánoční  cukroví,  průběh  postupné  obnovy  budovy  byl 
prezentován pomocí dataprojektoru. Sešlo se přibližně 250 lidí.  

• zasedání pracovních skupin a jejich závěry

12. října se konalo jednání  PS Volný čas. Pracovní skupina se zabývala přípravou 
na divadelní přehlídku v Přibyslavi a přípravou programu prezentační akce MAS, 
která se uskutečnila 23. 12. Bylo jednáno o přípravě aktualizace Fichí a vyhlášení 
Výzvy č. 8 (pro 15. kolo). Členům PS bylo doporučeno shromažďovat své náměty 
a připomínky, které by se měly do aktualizace SPL zapracovat. 
Ve  sledované  období  se  pracovní  skupina  ŽENY sešla  1x.  Jednání  se  týkalo 
přípravy prosincových prezentačních akcí – Bez stromečku nejsou Vánoce a výstavy 
betlémů v Modlíkově. Jednání PS 21. 11. se zúčastnili také zástupci Města Přibyslav 
a  zástupci  NNO  Přibyslav.  Na  jednáních  se  rozdělovaly  úkoly  při  prezentacích. 
V roce 2012 se chce PS zabývat více oblasti cestovního ruchu, sociálních služeb 
a dále trvá záměr rozvíjet  informovanost o působnosti MAS. Na další  jednání se 
pokusí zpracovat zpracovat podklady a připomínky pro programový výbor.
14. prosince se na schůzce sešla PS Zemědělci. Zápis z jednání přiložen. V prvním 
čtvrtletí roku 2012 se pracovní skupina rozroste o nové členy. 

• další (účast na výstavách apod.)
Účast na společenské akci dne 16. 11. v Sopotech - Sobíňově v kostele při 
slavnostním žehnání varhan – tato akce úzce souvisí s realizací SPL 
– Římskokatolická církev Sopoty žádala prostřednictvím MAS o podporu z opatření 
IV. 1.2. - pozvánka přiložena k Monitorovací zprávě 

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 kontrolách projektů nám vycházejí 
maximálně vstříc pracovníci RO SZIF Brno, vyskytnou-li  se drobné nedostatky, 
jsou dle doporučení 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 se nevyskytly. 

− další
    

3. Opatření na vyřešení problémů, případně předcházení:
Bodové  hodnocení  ze  strany  MZe a  NS MAS pozitivně  ovlivnilo  programový  výbor 
a pracovní skupiny ke zvýšení aktivit, které by vedly ke zkvalitnění integrovanosti v rámci 
území  MAS.  Např.:  nabídka  zřízení  „mini  fondu“,  z  kterého  by  mohly  žadatelé  žádat 
v případě, že budou ve spolupráci s MAS pořádat prezentační akce o MAS a projektech 
podpořených prostřednictvím MAS. Oslovení okolních obcí s nabídkou členství v MAS. 
Zvýšení propagace MAS v místních zpravodajích a regionálních periodikách. V neposlední 
řadě také zapojení se do projektů spolupráce. Přijetí nového administrativního pracovníka.

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 v SPL provedeny nebyly. Manažerka se zúčastnila několika jednání ohledně 



rozšíření  MAS  a  přijetí  nových  členů  MAS.  Oslovila  obce,  které  jsou  nejbližšími 
sousedy našeho regionu (Svazek obcí Přibyslavsko, Subregion Velké Dářko, jednotlivé 
obce, které nejsou v žádné MAS). V březnu 2012 by se měla působnost MAS rozšířit na 
katastrální  území  12  –  14  nových  obcí.  O přijetí  nových  členů bude  jednat  Valná 
hromada společnosti.  
Ve Fichích: 
Fiche byly zaktualizovány dle platných Pravidel. 

5. Souhrn za projekty IV. 1.2.:
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 
V tomto období nebyly žádné nové Žádosti přijaty.

       Žadatelé u projektů z 8. výzvy (12. kolo) dokončovali jejich realizaci.   
           Jednalo se o 7 projektů z 12. kola a jeden projekt z 11. kola.   

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 
Sedmkrát bylo zažádáno o změny:
Obec Slavětín, registrační číslo žádosti 11/012/41200/097/000309: 
Zažádáno o zrušení kódu 373 z důvodu změny technického řešení projektu. Namísto 
plánované odnimatelné sportovní ochranné polypropylénové sítě byla nainstalována 
svařovaná pozinkovaná nesnímatelná síť, která je nedílnou součástí celkového 
oplocení víceúčelového hřiště.
Havlíčkova Borová zemědělská a.s., reg. č. žádosti 11/012/41200/097/000215:
Firma podala dvě Hlášení o změnách týkající se termínu prodloužení Žádosti 
o proplacení výdajů projektu z finančních důvodů. Plánovaný termín podání ŽoP byl 
z 29. 9. 2011 tedy 2x posunut. Konečnou ŽoP firma podávala na RO SZIF Brno 
k termínu 15. 12. 2011.
Městys Krucemburk, reg. č. žádosti 11/012/41200/097/000357: 
Žadatel podal jedno Hlášení o změnách týkající se snížených nákladů na projekt. 
Žádost o proplacení podával v termínu stanoveném v Dohodě.
ŘK farnost Havlíčkova Borová, reg. č. žádosti 11/012/41200/097/000298:
Žadatel podával 2x Hlášení o změnách. Jedno se týkalo změny čísla bankovního 
účtu, ve druhém případě žádal o posunutí termínu podání ŽoP vzhledem ke zpoždění 
stavebních prací z důvodu nepříznivého počasí - špatné vysychání omítek.
Město Ždírec nad Doubravou, reg. č. žádosti 11/012/41200/097/000287:
žadatel zažádal o zkrácení termínu podání ŽoP vzhledem k tomu, že je projekt plně 
realizován.
 

Konzultace k projektům a účast na kontrolách ze strany SZIF

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 
Ve sledovaném období bylo zkontrolováno sedm Žádosti o proplacení. Jednalo se o 6 
žádostí z 12. kola a 1 žádost z 11. kola příjmu žádostí. 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:
− na místě realizace

Bylo provedeno 5 návštěv na místě realizace projektů. 
− ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)

V kanceláři bylo provedeno 15 konzultací, telefonicky bylo zodpovězeno 25 dotazů. 
E-mailem bylo poskytnuto 34 konzultací. Nejčastěji se dotazy týkaly Pravidel PRV 
a kdy bude vyhlášena další výzva. 



Počet účastí na kontrolách SZIF: 
Manažerka se zúčastnila šesti kontrol ze strany SZIF. 
Účast při kontrolách projektů těchto žadatelů: Obec Modlíkov, Městys Krucemburk, 
Havlíčkova Borová zemědělská a.s., Obec Oudoleň, ŘK farnost Havlíčkova Borová, Obec 
Slavětín.

Další: 
21. 10. navštívila naši MAS přátelská delegace tvořená z představitelů města Havlíčkův 
Brod, tyrolského Brixenu a Spišské Nové Vsi. Jednalo se o přátelskou návštěvu, kterou 
iniciovala paní poslankyně Jana Fischerová v souvislosti s výročím narození Karla Havlíčka 
Borovského.
28. 10. se manažerka zúčastnila slavnostního zahájení Divadelní přehlídky v Přibyslavi. 
MAS. MAS pro tyto účely poskytla prezentační materiály.
Z  úzké  spolupráce  MAS  s  krajským  sdružením  Syndikátu  novinářů vznikla 
k  Havlíčkovým  výročím  brožura,  kterou  přikládáme  k  Monitorovací  zprávě. 
V brožuře  je  logo  MAS.  Na  přípravě  soutěže  amatérských  literátů  EPIGRAM 2011  se 
podílela ředitelka MAS, která byla dobrovolnou členkou hodnotitelské komise pro výběr 
soutěžních  epigramů,  které  vyšly  ve  zmiňovaném sborníku  v  říjnu  2011.  Manažerka  se 
zúčastnila  31.  10.  slavnostního  vyhlášení  soutěže,  přítomni  byli  nejen  autoři  soutěžních 
epigramů,  ale  také  zástupci  Kraje  Vysočina,  zástupci  tisku,  Svatoboru,   senátorka  Jana 
Fischerová a  senátor  Petr  Pithart.  Paní  Hájková reprezentovala MAS a předávala  hlavní 
výhru soutěže. 
15. 11. paní Hájková v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě prezentovala MAS 
a osobnost Havlíčkova kraje Karla Havlíčka Borovského pro profesionální knihovníky 
Kraje Vysočina 

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 MAS plánuje aktualizaci SPL. Rozšíření území o nové obce, zapojení 
se do projektů spolupráce. V březnu se bude konat Valná hromada společnosti. 

Datum: 23. 1. 2012   Podpis:  Jaroslava Hájková


