VÝROČNÍ

ZPRÁVA o činnosti Místní akční skupiny Jemnicko, o.p.s.

Období: 2006
Na počátku roku byla zpracována žádost o poskytnutí podpory záměru MAS s názvem „Leader
nezná hranice“ z Leader ČR MZe na léta 2006 a 2007. Ta byla podána dne 13.3.2006 na MZe. Po
zamítnutí této žádosti vypracovala MAS Jemnicko na základě rozhodnutí správní rady žádost o finanční
pomoc z OP Zemědělství na projekt „Budování kapacity MAS Jemnicko“. Tato byla předložena na
SZIF v Brně dne 28.4.2006. Dne 11.9.2006 bylo rozhodnuto o poskytnutí finanční podpory z OP
Zemědělství ve výši 630.000,- Kč. Dne 9.11.2006 byly podepsány podmínky poskytnutí výše uvedené
podpory. Poté podala MAS Jemnicko žádost o úvěr od ČS, a.s. ve výši 630.000,- Kč.
V průběhu února upozornila účetní MAS Jemnicko pí. Božena Gliganičová na přemíru
pracovních cest manažera p. Zdeňka Kamana. Kontrolou bylo zjištěno, že jmenovaný si vykazoval
neuskutečněné cesty a tím MAS Jemnicko poškodil o částku nejméně 73.089,50 Kč. Proto s ním byl
s okamžitou platností podle ust. § 53 odst. 1 písm. b) zákoníku práce zrušen pracovní poměr. Na
zasedání správní a dozorčí rady MAS Jemnicko dne 30.3.2006, svolané na přání p. Kamana, podepsal
pan Kaman dohodu o ukončení pracovního poměru ke dni 31.3.2006 a dohodu o narovnání. Dne
17.5.2006 byla celá záležitost předána Policii ČR jako trestní oznámení.
Dne 8.3.2006 byla uzavřena Dohoda o příslušnosti k MAS mezi spol. MAS Jemnicko, o.p.s.,
International Education and Consultation Centre, o.p.s. Moravské Budějovice (dále MAS IECC) a
Sdružení pro plynofikaci obcí Dešovska sdružení právnických osob – dobrovolný svazek obcí Dešov.
Statutární zástupci se dohodli, že obce Dešov, Hornice a Kojatice a oprávnění žadatelé se sídlem na
území těchto obcí v případě přiznání podpory MAS IECC budou žadateli u MAS IECC, o.p.s. V případě
přiznání podpory MAS Jemnicko budou výše uvedené obce a oprávnění žadatelé z podpory vyřazeni.
Na základě problémů s překrýváním území MAS IECC a MAS Jemnicko z důvodu členství Sdružení
pro plynofikaci obcí Dešovska v MAS Jemnicko, byla dne 25.6.2006 podána žádost o ukončení členství
ZD Dešov v MAS Jemnicko.
Dne 23.3.2006 podepsal předseda správní rady prohlášení o partnerství při realizaci projektu
„Profesionálové pro venkov Vysočiny“ předložený Národní observatoří venkova. Na základě tohoto
prohlášení byla dne 28.10.2006 podepsána smlouva o partnerství mezi Národní observatoří venkova a
MAS Jemnicko. Finanční příspěvek pro MAS Jemnicko z projektu ve výši 798.200,- Kč je určen na
realizaci činností daných smlouvou.
Ve dnech 18. – 23.6.2006 byl pořádán Travelling workshop – cestující dílna Národní observatoře
venkova. Jednou z navštívených MAS byla i MAS Jemnicko. Skupinu mezinárodních zástupců vedl
Prof. Michael Dower a přivedl ji Ing. Jan Fiala. Členům delegace byla představena MAS Jemnicko i
jednotlivé projekty realizované v rámci Leader ČR 2005 formou prezentace, kterou provedl Ing. Alois
Adam. Následovala diskuse v restauraci manželů Adamových v Dešné za účasti správní rady MAS
Jemnicko a manažera partnerské rakouské MAS pana Rollanda Deyssiga. Skupina si v Jemnici
prohlédla mobilní pódium a vybavení pro pořádání akcí, navštívili školu a ordinaci dětského lékaře
v Polici a prohlédli si rekonstruovanou tělocvičnu v Dešné.
Dne 19.10.2006 byl založen Venkovský parlament kraje Vysočina jako volné sdružení místních
akčních skupin, jehož členem je i MAS Jemnicko.
Po přiznání výše zmiňované podpory z Leader + bylo na základě rozhodnutí správní rady MAS
Jemnicko vypsáno výběrové řízení na nového manažera MAS Jemnicko. Bylo přihlášeno 5 zájemců.
Nejlepší hodnocení získala Ing. Monika Ledecká a dne 30.11.2006 s ní byla podepsána pracovní
smlouva od 1.12.2006. Manažerka je zaměstnancem MAS Jemnicko, ale z 50i % plní úkoly dané
smlouvou o partnerství s Národní observatoří venkova a stejný podíl její mzdy tvoří finance
z přiznaného podílu v rámci projektu „Profesionálové pro venkov Vysočiny“.
Manažerka paní Ledecká se během prosince zúčastnila školení zprostředkovaného E
consultingem u Ing. Jana Fialy a semináře „Strategické plánování“ pořádaného v rámci projektu
„Vzdělávání pro jihočeský venkov se zaměřením na MAS“. Seminářů v rámci zmíněného projektu se
bude manažerka zúčastňovat i v příštím roce.
V závěru roku proběhla příprava na vyhodnocení dotace z Fondu Vysočiny z grantového
programu Leader Vysočiny na projekt „Zabezpečení financí MAS na rok 2006“, které má být
předloženo do konce ledna 2007.

