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I. Informace o MAS Jemnicko, o.p.s.
Název:

Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.

Sídlo:
Kancelář:
IČO:

Husova 103, 675 31 Jemnice
Husova 2, 675 31 Jemnice
26943573

Běžný účet:
Telefon:
E-mail:
Web:

1473232359/0800
602779923
masjemnicko@seznam.cz
www.jemnicko.cz

Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. vznikla dne 27. října 2004 zapsáním do rejstříku obecně
prospěšných společností. Je to nezisková organizace, která má zájem na rozvoji venkova regionu
MAS.

Členské obce MAS:
Bačkovice, Báňovice, Bítov, Budíškovice, Budkov, Dešná, Chotěbudice, Chvalatice, Jemnice,
Jiratice, Kdousov, Korolupy, Kostníky, Lančov, Lesná, Lhotice, Lomy, Lovčovice, Lubnice,
Menhartice, Mladoňovice, Onšov, Oponěšice, Oslnovice, Pálovice, Písečné, Podhradí nad Dyjí,
Podmyče, Police, Rácovice, Radotice, Slavíkovice, Slavonice, Stálky, Starý Petřín, Šafov,
Štěpkov, Štítary, Šumná, Třebelovice, Třebětice, Uherčice, Vranov nad Dyjí, Vratěnín,
Vysočany, Zálesí, Zblovice.
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II. Zakladatelé, orgány a pracovníci společnosti
(řazení jednotlivých orgánů a zástupců je dle zápisu u Rejstříkového soudu; stav k 31.12.2014)
A – Zakladatelé
Jemnický mikroregion

Božena Gliganičová

Město Jemnice

Zdeněk Kounek

Obec Budkov

Základní škola Lubnice

Obec Kdousov

SWN Moravia, s.r.o.

Obec Police

Zemspol Dešná, s.r.o.

Obec Třebětice

ZEOBS, spol. s r.o.

Obec Vratěnín

Zemědělské družstvo Budkov

Ing. Alois Adam

ZD Police, družstvo

František Bláha

Zemědělské družstvo Třebelovice

B - Partneři MAS
Jan Bastl

OnLine, družstvo

Slavonická renesanční společnost, o.s.

Miroslav Vrbka

Jezdecký klub Apanači, o.s.

TJ Sokol Slavonice

Ing. arch. Petr Vítek – Architekt

Město Slavonice

Myslivecké sdružení Mladoňovice

Obec Písečné

„Agentura Free Time Jemnice, o.s.“

Moravský rybářský svaz MO

C - Orgány společnosti

-

Správní rada




Jan Chloupek – do června 2014
Božena Gliganičová – do června 2014
Martin Kincl
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-

-

Dozorčí rada




Ing. Jaroslav Nekula – předseda od května 2013
Karel Janoušek – od května 2013
Ing. Alois Adam – od května 2013
Ing. Miloš Křivan – od června 2014
Ing. Jan Koutný – od června 2014

Jiřina Bláhová
Vlasta Karásková
Josef Blažek – od května 2013

Výběrová komise

Ing. Arch. Petr Vítek – od května 2013

Bc. Zdeněk Hopian – od prosince 2011

Mgr. Milan Havlíček – od srpna 2011

Jaroslav Pokorný – od května 2013

Miroslav Vrbka – od května 2013

Ing. Petr Novotný – od května 2013

Josef Urban – od května 2013

C- Pracovníci/ Zaměstnanci MAS

Ředitel (manager SPL)

Ing. Lenka Gliganičová (leden 2013 – současnost)

Administrativa

Jana Karásková (listopad 2012 – současnost)

III. Zpráva o hospodaření a činnosti

V roce 2014 byla pro MAS Jemnicko, o.p.s. převedena zbývající alokace z roku 2012 a 2013
v celkové výši 449.074,- Kč. Dále byla převedena částka z osy IV.1.2. na IV.1.1. v celkové výši
252.901,87 Kč. Tyto částky byly využity na provoz kanceláře MAS.

V roce 2014 MAS Jemnicko, o.p.s. nevypsala žádnou výzvu na projekty, pouze administrovala
12 žádostí o proplacení z předchozích výzev.
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Členské příspěvky ve stanovené výši 10 Kč na 1 obyvatele a rok byly obdrženy v celkové výši
143.760,- Kč.

Finanční dary pro MAS v roce 2014 činily celkem 168.725,- Kč.

7

Hospodaření společnosti v roce 2014
Rozvaha

Aktiva ( v Kč)
Aktiva celkem

k 1.1.2014

k 31.12.2014

1.581.585,36

2.618.880,69

Samostatné movité věci

0,00

357.529,00

Umělecká díla a sbírky

425.000,00

425.000,00

0,00

0,00

905,00

2.621,00

7.000,00

5.637,00

245.998,26

557.483,43

Peníze na cestě

0,00

0,00

Odběratelé

0,00

45.000,00

Poskytnuté provozní zálohy

29.076,00

31.200,00

Pohledávky za zaměstnanci

0,00

0,00

Ostatní dotace

0,00

0,00

1.858,10

1.495,04

871.748,00

1.192.915,22

k 1.1.2014

k 31.12.2014

Nedokončený DHM
Pokladna
Ceniny
Bankovní účet

Náklady příštích období
Příjmy příštích období

Pasiva (v Kč)
Pasiva celkem

1.581.585,36

1.588.394,36

0,00

5.000,00

517,00

705,00

Zaměstnanci
Závazky k institucím SP a
ZP
Ostatní přímé daně

24.176,00

43.257,00

13.768,00

21.949,00

3.360,00

6.795,00

Dohadné účty pasivní

29.076,00

0,00

226.024,65

226.024,65

0,00

1.284.663,71

Dodavatelé
Ostatní závazky

Základní kapitál
Účet zisků a ztrát
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Výsledek hospodaření ve
schvalovacím řízení

1.284.663,71

0,00

Výkaz zisků a ztrát

Náklady (v Kč)
Náklady celkem

k 31.12.2014
1.608.181,88

Spotřeba materiálu

52.604,00

Cestovné

52.538,00

Náklady na reprezentaci

724

Ostatní služby

530.642,28

Mzdové náklady

684.718,00

Zákonné sociální pojištění

229.818,00

Zákonné sociální náklady

20.482,00

Dary

5.000,00

Ostatní finanční náklady

21.655,60

Ostatní mimořádné náklady

10.000,00

Výnosy (v Kč)
Výnosy celkem
Tržby
Ostatní provozní výnosy

k 31.12.2014
2.638.668,21
274.400,00
1.342.915,22
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Úroky

132,99

Ostatní finanční výnosy

708.735,00

Přijaté příspěvky obcí

143.760,00

Ostatní mimořádné výnosy

168.725,00

Výsledek hospodaření

0
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IV. Aktivity MAS Jemnicko, o.p.s.
MAS Jemnicko, o.p.s., v roce 2014 administrovala 12 žádostí o proplacení na RO SZIF v Brně
(projekty z výzvy č. 10. /18. kolo PRV/ a z výzvy č. 11. /19. kolo PRV/.

Seznam administrovaných projektů MAS Jemnicko, o.p.s. podpořených v 10. výzvě, které
podaly žádost o proplacení v roce 2014
Výzva

Žadatel

Název projektu

Dotace

X /3

Město Slavonice

Oprava vybraných úseků chodníků v okolí
městského kulturního střediska

348.200,-

X /6

Lenka Bauerová

Pořízení obraceče a shrnovače na údržbu pícnin

200.000,-

X /7

Karásek Pavel

Pořízení zemědělské techniky

584.000,-

X /8

OBEC BUDKOV

Víceúčelové hřiště

775.575,-

X /16

Obec Menhartice

Výstavba chodníků v obci Menhartice

174.050,-

Celkem za administrované projekty z 10. Výzvy

2.081.825,-

Seznam administrovaných projektů MAS Jemnicko, o.p.s. podpořených v 11.Výzvě, které
podaly žádost o proplacení v roce 2014
Výzva Žadatel

Název projektu

Dotace

XI/1

Obec Vratěnín

Restaurování sochy sv. Floriána ve Vratěníně

85.239,-

XI/2

SDH Police

Soutěžíme, hrajeme si a bavíme se za každého
počasí

134.550,-

XI/3

Slavonická
renesanční, o.p.s.

Spolkový dům Slavonice - vybavení pro
environmentální programy

122.139,-

XI/4

SDH Menhartice

Vybavení a zázemí pro SDH Menhartice

53.100,-

XI/5

OBEC
Zlepšení venkovního zázemí MŠ Mladoňovice
MLADOŇOVICE

XI/6

Obec Pálovice

Obnova kulturních památek obce Pálovice –
Pamětní kámen, Pomník padlým, Kamenný kříž

126.717,-

71.532,11

XI/7

Město Slavonice

Výměna vrat budovy společenského centra a
pořízení herních prvků na dětské hřiště v
Mutišově.

Celkem za 11. Výzvu

24.038,-

617.315,-

* * *
Ing. Lenka Gliganičová, ředitelka MAS Jemnicko, o.p.s., se zúčastnila školení k Virtuální
univerzitě třetího věku, které se konalo 22.1.2014 v Třešti.
Pracovnice MAS Jemnicko, o.p.s. se zúčastnily dne 29.1.2014 školení na CRR ČR v Brně.
Ve dnech 20.-22.2. se pracovnice MAS zúčastnily exkurze, kterou pořádala MAS Mikroregionu
Telčsko v rámci projektu Regionem Renesance zdravě.
MAS Jemnicko, o.p.s. se účastnila „Setkání MAS v kraji Vysočina“, které se konalo v obci Luka
nad Jihlavou dne 10.4.2014.
Ředitelka MAS Ing. Lenka Gliganičová se zúčastnila ve dnech 12. a 13. března Valné hromady
Národní sítě MAS ČR.
V květnu, 27.5. proběhlo komunitní setkání na území Vranovského regionu, kde se jednalo o
přístupu území Vranovska do Místní akční skupiny Jemnicko.
Ve dnech 3.-4.6. proběhl seminář k SCLLD v Hlinsku, jehož se pracovnice MAS zúčastnily.
Zástupci MAS svolali dne 16.6.2014 zasedání Valné hromady MAS Jemnicko, o.p.s., které se
konalo v Restauraci Maják v Budkově.
Ve dnech 26.-.28.6. se pracovnice MAS aktivně zúčastnila cyklojízdy v rámci udržitelnosti
projektu.
V průběhu měsíců duben, červen a červenec proběhlo školení k novému webu Regionu
Renesance.
MAS se aktivně zúčastnila výstavní akce venkovského prostoru, a to výstavy Země Živitelka
2014 v Českých Budějovicích ve dnech 30. a 31.8. V rámci této akce se MAS prezentovala
společně s ostatními MAS Kraje Vysočina.
Dne 4.9. proběhl diskuzní seminář pro MAS Kraje Vysočina ke standardizaci místních akčních
skupin na Krajském úřadě v Jihlavě.
Dne 6.10 proběhlo krajské setkání v Radostíně nad Oslavou.
Zaměstnanci MAS se zúčastnili Národní konference Venkov 2014 v Konstantinových Lázních, v
termínu 15.-17. října 2014. Z řady tematicky zaměřených workshopů se účastnili oblasti
ŠKOLA.
Ředitelka MAS se účastnila setkání KS MAS Vysočina k hodnocení strategií SPL v Okříškách,
dne 11.11.2013. Rovněž se v listopadu zúčastnila výměny zkušeností v MAS Luhačovské Zálesí
a Šumperský venkov, kde načerpala nové zkušenosti.

12

Dne 4.11. se ředitelka MAS zúčastnila semináře pro pravidla IV. 2.1. Realizace projektů
spolupráce platných pro výzvu v rámci 22. kola příjmu žádostí o dotaci.
Ing. Lenka Gliganičová se rovněž zúčastnila setkání manažerů MAS projektu OP LZZ –
efektivní chod úřadů, které se konalo v Pardubicích dne 11.11.
Dne 12.11. se zaměstnanci MAS zúčastnili školení členské základny na téma Vhodné fungování
a zapojení nástrojů územních politik.
Ve dnech 1.-3.12.se uskutečnilo společné předávání zkušeností pro MAS Kraje Vysočina,
exkurze probíhala v regionu MAS Vyhlídky, z.s. a MAS Hradecký venkov. Pracovnice MAS se
předávání zkušeností účastnily.

V. Projekty spolupráce
Regionem Renesance zdravě
Regionem Renesance zdravě je jeden ze společných projektů Místní akční skupiny Jemnicko,
Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko a Místní akční skupiny Třešťsko. Projekt je zaměřen
na podporu zdravého životního stylu obyvatelstva, ať již se jedná o sport, zdravou stravu či
ekologické cítění. V rámci projektu bylo v roce 2014 uspořádáno 53 měkkých akcí (zelené
slavnosti, Hry bez hranic, závod dračích lodí, třídenní cyklojízda, farmářské trhy, Zdravé dny,
přednášky pro školy, exkurze) a byly zakoupeny venkovní cvičební prvky pro seniory. Zbývající
4 akce – Zdravé dny budou uspořádány v průběhu ledna a února 2015.

MAS se zapojila do dalších dvou projektů:

„Síť dalšího vzdělávání na venkově“ CZ.1.07/3.1.00/50.0106
Nositelem projektu je Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlove ve
spolupráci s MAS Jemnicko, o.p.s., MAS Živé pomezí Jevišovsko-Krumlovsko z.s. a Mas
Společnost pro rozvoj Humpolecka z.s.
Cílem vzdělávací akce je podpora vzdělanosti dospělého venkovského obyvatelstva v obecných
a odborných kompetencích, pro zvýšení jeho kvalifikace/profesních kompetencí a znalostí
nezbytných v běžném životě každého člověka.
Další vzdělávání je v současné době považován za nutnost, a to především v souvislosti s
potřebou neustále aktualizovat své dovednosti a vědomosti pro schopnost obstát v životě
profesním, společenském i soukromém.
Výuka byla vedena formou prezenčního studia za aktivního zapojení účastníků vzdělávací akce.
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V roce 2014 se uskutečnili vzdělávací programy v obcích Budkov, Vratěnín, Dešná. V roce 2015
bude projekt pokračovat v dalších čtyřech obcích Police, Mladoňovice, Třebětice, Menhartice.

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny do 4 vzdělávacích programů:
1. Základní ICT dovednosti
2. Finanční gramotnost
3. Spotřebitelská gramotnost
4. Základy podnikání

„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043
V regionu MAS Jemnicko, o.p.s. byl od 1. 9. 2014 zahájen nový projekt s názvem „MAS jako
nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu je Sdružení místních
samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu
(ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční
skupina (MAS) Jemnicko, o.p.s. je partnerem. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v
lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů
v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o
spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13
krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy.

Cílem projektu je získat představu o dosavadní úrovni spolupráce obcí na platformě MAS
Říčansko a hledat nová řešení v oblasti veřejné správy s návazností na budoucí spolupráci obcí.
Za podpory místní akční skupiny dojde ke zvýšení kvality a efektivnějšímu výkonu veřejné
správy.
Projektem SMS ČR bylo vyhlášeno 5 pilotních témat spolupráce obcí s využitím platforem
MAS. Na základě dotazníkového šetření mezi starosty a vypracované strategie MAS Krásný
svět, byla vybrána 3 nejdůležitější.

Jde o: Zaměstnanost
Odpadové hospodářství
Protipovodňová opatření a krizové řízení
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Během projektu vznikne:


Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího
výkonu formou spolupráce.



Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU.



Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v MAS Jemnicko



Dodatek Strategie MAS Jemnicko



Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené v regionu MAS Jemnicko



Koncepční návrh legislativních řešení zaměřených na oblast MAS

Do projektu je zapojeno přes 1903 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České
republiky.

Další činnost MAS v roce 2014
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. založila na podzim 2013 konzultační středisko Jemnice,
které organizuje kurzy pro seniory v rámci Virtuální univerzity třetího věku (VU3V), jejímž
garantem je Česká zemědělská univerzita v Praze. Jedná se o vzdělávání seniorů v regionu, kteří
se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek (např. zdravotní důvody,
vzdálenost, atd.). Výuka je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu.
Studenti se scházejí 1x za 14 dní v konzultačním středisku, kde je jim zástupce střediska pustí
videopřednášku a společně vypracují test.

V první polovině roku 2014 proběhl kurz Čínská medicína v naší zahrádce. Kurz absolvovalo 10
studentů. Od září 2014 probíhal kurz Pěstování a využití jedlých a léčivých hub, jehož se
zúčastnilo celkem 6 studentů, kteří kurz úspěšně ukončili.
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VI. Ukázka zrealizovaných projektů za rok 2014
OBEC BUDKOV – Víceúčelové hřiště
Popis projektu: V obci Budkov je v současné době pouze hřiště, které je součástí základní školy
a dětského domova. Hřiště je velmi malé a neodpovídá současným požadavkům na širší
sportovní aktivity a místní občané jej nemohou využívat, neboť je v době mimo školní vyučování
zavřené. Zastupitelé obce Budkov proto na zasedání rozhodli, že vybudují nové víceúčelové
hřiště, které bude sloužit všem občanům, a také i mateřské a základní škole a dětskému domovu.
Hřiště bude vybudováno na pozemcích p. č. 104/1, 104/2 104/3, vlastníkem je obec. Jeho
rozměry budou 44 x 23 m s povrchem umělým, bude oploceno z dřevěných mantinelů o výšce
1m, na kterou bude navazovat plastová sít do výšky 5m. Vstup na hřiště bude zajištěn vjezdovou
bránou. Osvětlení bude provedeno pomocí dvou stožárů osazených na protilehlých stranách
hřiště.
Podaná žádost: 31.01.2013
Realizace projektu:
15.07.2013 – 28.2.2014
Financování projektu
Výše dotace: 775.575,- Kč
Spoluúčast žadatele: 1.657.416,- Kč
Celkové náklady projektu: 2.432.991,- Kč

OBEC MLADOŇOVICE - Zlepšení venkovního zázemí MŠ Mladoňovice
Popis projektu: V rámci projektu došlo ke zlepšení venkovního zázemí MŠ. V rámci projektu
došlo k odstranění ovocných stromů, skácení 3 ks smrků, rekonstrukci pískoviště, terenní úpravě
zpevněných ploch. Dále byly pořízeny herní prvky – houpací zvířátko a věž, došlo rovněž k
ozelenění zahrady dřevinami.

Podaná žádost: 07.05.2013
Realizace projektu:
16.06.2013 – 31.10.2013
Financování projektu
Výše dotace: 126.717,- Kč
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Spoluúčast žadatele: 76.868,- Kč
Celkové náklady projektu:203.585,-Kč

Obec Pálovice - Obnova kulturních památek obce Pálovice – Pamětní kámen, Pomník
padlým, Kamenný kříž
Popis projektu: V rámci projektu došlo k restaurování tří památek, které jsou zapsané v
seznamu kulturních památek obce Pálovice.

Podaná žádost: 07.05.2013
Realizace projektu:
01.04.2014 – 30.06.2014
Financování projektu
Výše dotace: 71.532,- Kč
Spoluúčast žadatele: 19.870,- Kč
Celkové náklady projektu: 91.402,- Kč

Město Slavonice - Oprava vybraných
úseků chodníků v okolí městského
kulturního střediska
V rámci projektu došlo k opravě chodníků
při Městském kulturním středisku ve
Slavonicích v celkové délce 264 m. Jedná se
významnou komunikaci zpřístupňující
objekty základní občanské vybavenosti
města.
Podaná žádost: 30.01.2013
Realizace projektu:
01.04.2014 – 30.06.2014
Financování projektu
Výše dotace: 348.200 ,- Kč
Spoluúčast žadatele: 557.590,- Kč
Celkové náklady projektu: 905.790,- Kč
Obec Vratěnín - Restaurování sochy sv. Floriána ve Vratěníně
17

Cílem projektu je rekonstrukce nemovité kulturní památky sochy sv. Floriána. Rekonstrukce této
památky umožní zachovat její historickou, architektonickou a kulturní hodnotu dalším
generacím. Zrekonstruovaná socha byla přemístěna do horní části návsi, kde původně stála.
Podaná žádost: 03.05.2013
Realizace projektu:

01.10.2013-28.05.2014

Financování projektu
Výše dotace: 85.239,- Kč
Spolufinancování: 9.471,- Kč
Celkové náklady projektu: 94.710,- Kč
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