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  1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE  

když budu tvrdit, že rok 2014 byl pro všech-
ny místní akční skupiny velmi rušný a plný 
změn, nebudu určitě lhát. V uplynulém roce 
jsme vstoupili tak trochu do nové řeky. Od-
startovali jsme nové programové období 
a začali jsme vyjednávat podmínky čerpá-
ní dotací z operačních programů. To vše 
jednoduše proto, abychom mohli uplatnit 
metodu LEADER i v dalších operačních pro-
gramech, a ne pouze v Programu rozvoje 
venkova, jako tomu bylo doposud. V nad-
cházejících letech tak budeme moci podpo-
řit i projekty řešící nezaměstnanost, sociální 
začleňování nebo sociální podnikání a vzdě-
lávání.

Mohlo by se zdát, že se všemi těmito změ-
nami skončil i zmiňovaný Program rozvo-
je venkova ČR 2007–2013. Ve skutečnosti 
tomu tak není, neboť se uplatňuje pravidlo 
N+2, které nám říká, že všechny již přijaté 
závazky musí být splněny do dvou let od 
jejich přijetí. Pro nás to tedy znamená, že 
realizace Strategického plánu LEADER MAS 
Třešťsko bude pokračovat až do konce červ-
na roku 2015. Do té doby musí být dokon-
čeny všechny projekty, kterým byla „přik-
lepnuta“ dotace.

V lednu 2014 vyhlásila MAS Třešťsko výzvu 
k předkládání žádostí o dotaci. Uvolnili jsme 
na ni přes půl milionu korun, které jsme 
ušetřili z podpořených projektů v minulém 
programovém období. Z těchto peněz jsme 
nakonec podpořili dva zajímavé projekty. 
Celkem jsme vybrali k realizaci za uplynulé 
programové období 73 projektů.

Dalším střípkem do mozaiky našich aktivit 
byl projekt Regionem Renesance zdravě. 
Uskutečnili jsme jej ve spolupráci s dalšími 
dvěma místními akčními skupinami. Náš re-
gion jsme obohatili o celou řadu akcí, které 
se nesly v duchu zdravého životního stylu. 
Do čtyř obcí byly navíc pořízeny venkovní 
fi tness stroje.

A když už je řeč o spolupráci, nesmíme za-
pomenout na Mikroregion Třešťsko, s nímž 
jsme úspěšně rozvíjeli aktivity na projektech 
Cestujeme po Regionu Renesance a Strate-
gie rozvoje Regionu Renesance. S městem 
Třešť jsme zase spolupracovali na projektu 
DY-THA rail.

Jaký by to byl rok, kdybychom se nevydali 
mezi veřejnost a nepropagovali naši míst-

Vážení partneři a příznivci Místní akční skupiny Třešťsko,

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY TŘEŠŤSKO, o.p.s.
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ní akční skupinu. Představili jsme se napří-
klad na Zemi živitelce v Českých Budějovi-
cích nebo na veletrhu Regiontour v Brně. 
O našich aktivitách a dění kolem nás jsme 
pravidelně informovali čtenáře ve Zpravo-
daji MAS Třešťsko. Zorganizovali jsme také 
několik kulturních akcí a na dalších jsme se 
podíleli jako partner. Dobrou zprávou také 
je, že ani loni jsme nevynechali účast na akci 
Čistá Vysočina, během níž jsme se s dobro-
volníky zapojili do jarního úklidu okolí silnic.

Zvláštní pozornost si pak zaslouží i naše 
intenzivní práce na analytické a strategické 
části Strategie komunitně vedeného míst-
ního rozvoje území MAS Třešťsko. V tomto 
směru se nám mimo jiné povedlo zaktua-
lizovat nově dostupné statistické údaje ve 
všech dotčených oblastech. Celý dokument 
jsme předali k připomínkování partnerům 
MAS a místním aktérům, jejichž poznámky 
a podněty jsme následně zapracovali. Nyní 
máme před sebou zpracování implemen-
tační části.

Jak nastavit strukturu obecně prospěšné spo-
lečnosti, aby splnila podmínky standardizace 
MAS? I tímto úkolem jsme se v loňském roce 
zabývali. Zřídili jsme proto organizační slož-
ku společnosti, která má vlastní orgány, a to 
rozhodovací a kontrolní orgán, a výběrovou 
komisi. Tyto orgány si zvolilo fórum složené 
ze všech partnerů MAS. Uvedené změny ve 
struktuře společnosti byly nezbytné. Bez nich 
bychom totiž v novém programovém období 
nemohli čerpat dotace.

Na závěr patří zpravidla poděkování. Ani 
tentokrát neudělám výjimku, protože bez 
dobře odvedené práce všech spolupracov-
níků a bez aktivního přístupu partnerů MAS 
Třešťsko bychom těžko mohli napomáhat 
rozvoji regionu a naplňovat naše cíle tak, jak 
se nám to daří dnes. Věřím, že i nadcházející 
programové období bude pro rozvoj naše-
ho regionu příznivé.

Josef Křepela, 
ředitel Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.
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Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s., vznikla jako obecně prospěšná společnost 1. srp-
na 2007. Jejím cílem je podpora rozvoje regionu, o což se snaží prostřednictvím realizova-
ných projektů. Dále vytváří strategii regionu, poskytuje informační služby a poradenskou 
činnost pro veřejnost a partnery, spolupracuje s dalšími odpovídajícími subjekty v ČR i za-
hraničí, vydává publikace a propaguje všechny výše uvedené aktivity.

Její náplní je sdružovat obce, neziskové organizace, malé i střední podnikatele za účelem 
rozvoje regionu ve smyslu zlepšování kvality života ve venkovských oblastech. 

Pro zajištění činnosti, kterou je na vymezeném území navrhována a prováděna Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje, byla Správní radou Místní akční skupiny Třeš-
ťsko, o.p.s., 11. listopadu 2014 zřízena organizační složka společnosti pod názvem MAS 
Třešťsko. Téhož dne byli na jednání fóra partnerů MAS Třešťsko jmenováni jednotliví part-
neři do povinných orgánů organizační složky. Způsob začlenění organizační složky MAS 
Třešťsko do Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., je patrný z grafi cky znázorněného organi-
gramu společnosti. Úprava organizační struktury byla nedílnou součástí probíhajícího pro-
cesu standardizace MAS, která upravuje fungování společnosti v novém plánovacím období 

  2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

Název Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.
Sídlo Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť
Kancelář Palackého 429, 589 01 Třešť
IČ 27739309
Právní forma obecně prospěšná společnost (o.p.s.)
Zapsáno Rejstřík obecně prospěšných společností, vedený
 Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 333
Běžný účet 1474276329/0800
E-mail mas-trestsko@seznam.cz
Internetové stránky www.mas-trestsko.cz
Telefonický kontakt 725 774 709
 725 774 708
 727 883 087

o MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ TŘEŠŤSKO, O.P. S., A MAS Třešťsko

EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: Evropa investuje do venkovských oblastí.
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2014–2020 z pohledu řídicích orgánů, jejich volebních období a schvalovacích pravomocí. 
Změny se dotýkají i systémů výzev a alokací. 

Pro zřízení organizační složky, jakožto nositele dotačních titulů, bylo nutné odsouhlasit zá-
kladní dokumenty o chodu Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., a zaregistrovat aktualizo-
vané dokumenty do obchodního rejstříku. V praxi se jednalo o schválení upraveného znění 
Statutu a Zakládací smlouvy Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., která byla uzpůsobena pro 
fungování organizační složky MAS Třešťsko. Před podáním žádosti o standardizaci na SZIF 
byla se všemi partnery MAS Třešťsko podepsána rámcová partnerská smlouva a jednotlivé 
obce na území působnosti vyjádřily svůj souhlas se zařazením svého území do území pů-
sobnosti Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., na období 2014–2020. 

SLOVNÍČEK POJMŮ
Integrovaná strategie rozvoje území formuje představy o hospodářském, kulturním a so-
ciálním rozvoji na území Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. 

MAS Třešťsko  je organizační složkou Místní akční skupiny, o.p.s., a představuje partnerství 
mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném subregionálním území, 
pro něž navrhuje a provádí SCLLD. 

Standardizace Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., upravuje organizační strukturu spo-
lečnosti na plánovací období 2014–2020. Čerpání dotací v tomto období je podmíněno 
splněním standardů a získáním certifi kace.
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1 Batelov 2 324 4 268

2 Bílý Kámen 266 513

3 Boršov 153 257

4 Brtnička 107 310

5 Cejle 480 1 268

6 Cerekvička – Rosice 146 899

7 Čížov 249 709

8 Dlouhá Brtnice 382 1 143

9 Dolní Cerekev 1 292 1 583

10 Dudín 192 836

11 Dušejov 432 487

12 Dvorce 180 350

13 Hladov 162 584

14 Hojkov 154 643

15 Hubenov 131 256

16 Hybrálec 430 1 050

17 Jezdovice 262 557

18 Ježená 127 447

19 Kalhov 123 486

20 Kostelec 892 892

21 Milíčov 128 653

22 Mirošov 203 413

23 Opatov 189 675

24 Otín 74 717

25 Plandry 193 183

26 Rančířov 377 646

27 Rantířov 467 274

28 Rohozná 385 1 142

29 Stonařov 1 059 1 356

30 Suchá 262 1 148

31 Šimanov 205 623

32 Švábov 74 500

33 Třešť 5 805 4 696

34 Ústí 228 914

35 Větrný Jeníkov 634 1 222

36 Vílanec 300 1 358

37 Vyskytná nad Jihlavou 822 2 121

38 Zbilidy 194 1 043

39 Zbinohy 84 397

č. název obce počet
obyvatel

rozloha
(ha)č. název obce počet

obyvatel
rozloha

(ha)

celkem 20 167 37 619

V územní působnosti MAS Třešťsko se nachází 39 obcí. 
Celková rozloha území překračuje 37 tisíc hektarů. Po-
slední významné rozšíření území MAS proběhlo v roce 
2012, kdy se území rozrostlo o 14 nových obcí, ty na-
jdeme v severní části obvodu. 

Celkem na území žilo v roce 2014 přes 20 tisíc oby-
vatel. Nachází se zde město Třešť, městys Batelov, 
Dolní Cerekev, Stonařov a Větrný Jeníkov, kte-
ré tvoří přirozená centra území. Dále na území 
MAS najdeme 34 obcí s činnými spolky či sbory 
dobrovolných hasičů.

2.1 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST MAS TŘEŠŤSKO 
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Batelov Cejle Dlouhá 
Brtnice

Dolní 
Cerekev

Dvorce Hybrálec Jezdovice Kalhov

Kostelec Opatov Plandry Rančířov Rantířov Rohozná Stonařov Suchá

Šimanov Švábov Třešť Ústí Větrný 
Jeníkov

Vyskytná
nad Jihlavou

Zbilidy

2.2 CÍLE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY TŘEŠŤSKO, o.p.s.
Místní akční skupina má široké spektrum činností, patří k nim především:

 podpora rozvoje regionu MAS,
 vytvoření strategie regionu MAS,
 příprava a realizace projektů přispívajících k rozvoji regionu,
 informační služby a poradenská činnost pro členy MAS,
 vzájemná spolupráce s dalšími subjekty v ČR i zahraničí,
 vydávání publikací a propagace zaměřená na podporu výše uvedených aktivit.

Výše uvedené cíle naplňovala Místní akční skupina Třešťsko nejen svými dlouhodobějšími 
projektovými záměry, ale v podstatě svou každodenní činností. Prioritou společnosti je 
trvale udržitelný rozvoj celého, prakticky venkovského, regionu spoluprací s obcemi, ne-
ziskovými organizacemi, místními podnikateli a s dalšími subjekty v územní působnosti. 
Společným rovnítkem projektů, které jsou realizovány prostřednictvím místní akční skupi-
ny, je snaha o zkvalitnění života ve venkovské oblasti a ochrana kulturního a historického 
dědictví regionu. Samozřejmě je dáván důraz i na ochranu životního prostředí a zachování 
krajinného rázu území. 

Společnost zároveň poskytuje poradenskou činnost pro své partnery – jednak ve formě 
konzultací k projektům, ale také pořádáním vzdělávacích seminářů. Stěžejní je i partnerství 
s místními akčními skupinami a okolními mikroregiony. Výstupem této spolupráce jsou 
společné projekty, propagace celého území především v oblasti cestovního ruchu nebo 
podpora místních kulturních a sportovních akcí. Bližší popis jednotlivých aktivit najdete 
v dalším textu výroční zprávy.  
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2.3 ZAMĚSTNANCI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY TŘEŠŤSKO, o.p.s.
O chod Místní akční skupiny Třešťsko, realizaci a udržitelnost projektů, konzultace, pořádání 
akcí či prezentaci regionu se v roce 2014 starali tři zaměstnanci. Tým doplňuje externí účet-
ní, která zaštiťuje hladký průběh všech fi nančních náležitostí. 

Ředitel Josef Křepela
Administrativní pracovnice Ing. Kamila Drastichová, Ph.D.
 Ing. Zuzana Pátková
Účetní Hana Pažitná

V návaznosti na novou organizační strukturu společnosti bylo nutné jmenovat do funkce 
manažera pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD, který řídí 
projektovou kancelář organizační složky MAS Třešťsko. Členové Rozhodovacího orgánu 
MAS Třešťsko do této funkce zvolili Josefa Křepelu. 

Široké spektrum činností Místní akční skupiny Třešťsko pomáhají zajišťovat další zaměst-
nanci na krátkodobý pracovní úvazek. V roce 2014 takto s MAS spolupracovalo sedm členů 
výběrové komise, kteří hodnotili projekty ve Výzvě 2014, dále Michaela Padrtová, která pro 
MAS zajišťuje činnosti spojené s grafi kou a publicitou. Následně na krátkodobé úvazky pra-
covali zaměstnanci zajišťující zdárný průběh projektů „Expozice Svět modelů“ a „Zkvalitnění 
nakládání s bioodopady na Třešťsku“. Dále se jedná o pana Ferdu, který pomáhal zajišťovat 
realizaci farmářských trhů v rámci projektu „Regionem Renesance zdravě“ a o pracovníky, 
kteří měli v rámci tohoto projektu na starosti stavění pódia a stánků. V neposlední řadě 
poskytovala pro MAS právní a poradenské služby Mgr. Švehlová. 
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  3. ZAKLADATELÉ, PARTNEŘI  A ORGÁNY SPOLEČNOSTI  

Město Třešť
Městys Batelov
Městys Dolní Cerekev
Městys Stonařov
Obec Cejle
Obec Jezdovice
Obec Kostelec
Obec Otín
Obec Rohozná

Obec Suchá
Obec Švábov
Obec Vílanec
Podzimek a synové, s.r.o.
Jiří Drastich
Roman Musil
Tělovýchovná jednota Slavoj Třešť, o.s.
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.

V následujícím textu najdete informace o zakladatelích společnosti, o jednotlivých partne-
rech a o orgánech Místní akční skupiny Třešťsko a také o nově vzniklých povinných orgá-
nech organizační složky MAS Třešťsko. 

3.1 ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI
Veškeré změny v organizační struktuře společnosti byly zaneseny v úplném znění zakládací 
smlouvy ve znění dohody o změně. Toto znění prošlo připomínkováním ze strany zakladatelů a 
právní kontrolou.  Všemi 17 zakladateli Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., bylo 11. listopadu 
2014 podepsáno toto aktualizované znění zakládací smlouvy (dříve zakladatelské smlouvy).

3.2 PARTNEŘI MAS TŘEŠŤSKO
S každým partnerem MAS Třešťsko (dříve členem) byla v druhé polovině roku 2014 uzavře-
na rámcová partnerská smlouva, která upravuje vzájemná práva a povinnosti. Partnerské 
smlouvy navazují na přihlášky ke členství, které MAS v dřívějších letech přijala a schválila. 
Nadále však platí, že partnerská základna MAS Třešťsko čítá různorodé zastoupení fyzic-
kých a právnických osob nebo sdružení, které jsou přímo spjaty s regionem, a je dodržen 

a její organizační složky  

Zakladatelé Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., v roce 2014:

V roce 2014 došlo po vzájemné dohodě k odstoupení pěti zakladatelů Místní akční sku-
piny Třešťsko, o.p.s. Jmenovitě se jedná o Iva Mišáka, Petra Hawerlanda, Ladislava Ligače, 
Vítězslava Maška a společnost FOWA Batelov, s.r.o. Současný počet zakladatelů Místní akční 
skupiny Třešťsko, o.p.s., je 17.
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1 Batelov náměstí Míru 148, 588 51 Batelov

2 Bílý Kámen Bílý Kámen 12, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

3 Brtnička Brtnička 10, 675 27 Předín

4 Cejle Cejle 100, 588 51 Batelov

5 Cerekvička – Rosice Cerekvička 30, 588 33 Cerekvička – Rosice

6 Čížov Čížov 3, 586 01 Jihlava

7 Dlouhá Brtnice Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice

8 Dolní Cerekev Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev

9 Dudín Dudín 26, 588 05 Dušejov

10 Hladov Hladov 71, 588 33 Stonařov

11 Hybrálec Hybrálec 69, 586 01 Jihlava

12 Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

13 Kalhov Kalhov 56, 588 42 Větrný Jeníkov

14 Kostelec Kostelec 87, 588 61 Kostelec

15 Mikroregion Dušejovsko Dušejov 109, 588 05 Dušejov

16 Otín Otín 24, 588 33 Stonařov

17 Plandry Plandry 30, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

18 Rančířov Rančířov 36, 586 01 Jihlava

19 Rantířov Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

20 Rohozná Rohozná 113, 588 44 Rohozná u Jihlavy

21 Stonařov Stonařov 232, 588 33 Stonařov

22 Suchá Suchá 1, 588 33 Stonařov

23 Šimanov Šimanov 58, 588 42 Větrný Jeníkov

24 Švábov Švábov 37, 588 51 Batelov

25 Třešť Revoluční 20, 589 01 Třešť

26 Ústí Ústí 88, 588 42 Větrný Jeníkov

27 Větrný Jeníkov Větrný Jeníkov 5, 588 42 Větrný Jeníkov

28 Vílanec Vílanec 56, 588 35 Vílanec

29 Vyskytná nad Jihlavou Vyskytná nad Jihlavou 67, 888 41 Vyskytná nad Jihlavou

30 Zbilidy Zbilidy 14, 588 42 Větrný Jeníkov

Veřejný sektor

poměr veřejného a soukromého sektoru, kdy podíl veřejné sféry může být maximálně 
49 procent. V roce 2014 měla MAS Třešťsko celkem 68 partnerů, z toho 32 zastupovalo 
veřejný sektor ( jedná se primárně o členské obce MAS) a zbylých 36 partnerů představo-
valo sektor neveřejný. Poměr veřejného a neveřejného sektoru představuje 46 procent / 
54 procent. Všech 36 partnerů za neveřejný sektor můžeme dále rozdělit na 18 podnikatelů, 
12 neziskových organizací a šest fyzických osob.
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1 Bednařík Jiří Cejle 151, 588 51 Batelov

2 Drastich Jiří Váňovská 60/39, 589 01 Třešť

3 KAMILA CHOCOLATES, s.r.o. Vyskytná nad Jihlavou 126, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

4 Kružíková Ladislava, Ing. Telečská 41, 586 01 Jihlava

5 Morkus Jan Jungmannova 994, 589 01 Třešť

6 Musil Roman Dolní Cerekev, Nový Svět 73, 588 51 Batelov

7 Novák František Puchýrna 361, 589 01 Třešť

8 Novák Libor Dudín 40, 588 05 Dušejov

9 Padrtová Michaela, Bc. Revoluční 40/17, 589 01 Třešť

10 Podzimek a synové, s.r.o. Váňovská 528/22, 589 01 Třešť

11 Pokorná Lucie, Mgr. Dolní Cerekev, Nový Svět 55, 588 51 Batelov

12 Radkovský Lukáš Havlíčkova 977, 589 01 Třešť

13 Rod Jaroslav Stonařov 72, 588 33 Stonařov

14 Řezníčková Věra Rohozná 36, 588 44 Rohozná u Jihlavy

15 Skála Tomáš Za Tratí 460/6, 588 51 Batelov

16 Smetanová Markéta Luční 1063/24, 589 01 Třešť

17 Zahradník Lukáš Buková 10, 589 01 Třešť

18 ZD Rácov Rácov 15, 588 51 Batelov

1 Bateláček, o.s. Nad Potokem 104/10, 588 51 Batelov

2 BRASS QUINTET, o.s. Na Oboře 225, 588 51 Batelov

3 Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Chlumova 3, 586 01 Jihlava

4 DS Stonařov Stonařov 127, 588 33 Stonařov

5 Ekoinfocentrum ZO ČSOP 59/12 kancelář Škrétova 5, 586 01 Jihlava

6 JK ranč Pohádka Rohozná 44, 588 44 Rohozná u Jihlavy

7 Komunitní škola Dušejov, o.s. Dušejov 86, 588 05 Dušejov

8 Okrašlovací spolek Jezdovice, o.s. Jezdovice 102, 589 01  Třešť

9 TJ Slavoj Třešť, o.s. Dr. Konarovského 1046/14, 589 01  Třešť

10 TJ Sokol Třešť nám. Svobody 412/15, 589 01 Třešť

11 Vzdělávací agentura Vysočiny, o.s. Cejle 88, 588 51 Batelov

12 ZVONY 2007 o.s. Vyskytná nad Jihlavou 148, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou 

Neziskové organizace

31 Zbinohy Zbinohy 13, 588 42 Větrný Jeníkov

32 SSČ AV ČR, v.v.i. Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

Pozn.: Mikroregion Dušejovsko, který je členem MAS Třešťsko, sdružuje celkem 10 obcí, a to obce 
Boršov, Cejle, Dušejov, Dvorce, Hojkov, Hubenov, Ježená, Milíčov, Mirošov a Opatov.

Podnikatelé
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Všichni partneři MAS Třešťsko byli nově rozděleni do zájmových skupin v návaznosti na 
převažující oblast zájmu či převažující činnost. Rozhodovací orgán MAS Třešťsko ke dni 
11. listopadu 2014 ustanovil celkem šest zájmových skupin, z nichž žádná nesmí převládat 
a přesáhnout tak svými hlasovacími právy 49 procent. Od zájmových skupin se očekává 
aktivní činnost v dané oblasti, získávání informací a jednotnost v postupech a cílech vychá-
zejících z IS území Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. 

1 Dvořáček Antonín Dolní Cerekev 212, 588 51 Batelov

2 Mišák Ivo Jezdovice 102, 589 01 Třešť

3 Musilová Iva, DiS. Dušejov 160, 588 05 Dušejov

4 Požárová Eva, Ing. Barvířská 111/16, 589 01 Třešť

5 Štumar Michal Partlicova 315, 589 01 Třešť

6 Vopálenská Lucie Vílanec 19, 588 35 Vílanec

Fyzické osoby

Název zájmové skupiny Počet partnerů ve skupině

1 Vzdělávání a školství 8 partnerů

2 Infrastruktura obcí 13 partnerů

3 Služby občanům 11 partnerů

4 Péče o krajinu a ŽP 12 partnerů

5 Zemědělství a lesnictví 11 partnerů

6 Kultura a volný čas 13 partnerů

Zájmové skupiny MAS Třešťsko

3.3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA TŘEŠŤSKO, o.p.s.
Mezi stěžejní orgány Místní akční skupiny Třešťsko patří správní rada, dozorčí rada, progra-
mový výbor, výběrová komise a monitorovací výbor. Tato struktura platila do 11. listopa-
du 2014, než byl systém orgánu vznikem organizační složky MAS Třešťsko uzpůsoben pro 
její fungování. Po tomto datu pro Místní akční skupinu Třešťsko, o.p.s., stále platí ustanovení 
zákona o obecně prospěšných společnostech a z něho vyplývající kompetence, kdy nejvyš-
ším orgánem Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., je správní rada, kterou společně s dozorčí 
radou jmenují zakladatelé. 

3.3.1 Správní rada
 Ing. Vladislav Hynk – předseda správní rady
 Mgr. Ivan Šulc – místopředseda správní rady
 Ing. Jaroslav Matula
 Roman Musil
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 Ing. Pavel Formáček
 PaedDr. Václav Trnka
 Zdeňka Tajovská
 Ivo Mišák
 Martin Hamták

Správní rada Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., se v roce 2014 sešla celkem čtyřikrát. Správ-
ní rada má ve své působnosti rozhodování o předmětu a činnostech společnosti, schvaluje 
účetní dokumenty, organizační předpisy a strategické materiály a následně je oprávněna 
k upravování dalších podmínek a pravidel. V roce 2014 byla její činnost významná též z po-
hledu probíhající standardizace společnosti, se kterou se pojily úpravy stěžejních dokumentů.

3.3.2 Dozorčí rada
 Štěpánka Štefl ová – předsedkyně dozorčí rady
 Mgr. Lucie Pokorná
 Jana Bulantová

Dozorčí rada Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., jednala v průběhu roku 2014 dvakrát. Do-
zorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na vývoj společnosti v souladu 
se zákonem, zakladatelskou smlouvou a statutem, přičemž k tomu volí ty nejhospodárnější 
postupy.

3.3.3 Programový výbor
 Mgr. Ivan Šulc – předseda programového výboru
 Věra Řezníčková
 Zdeněk Jirsa
 Ing. Eva Požárová
 Jaroslav Rod

Programový výbor Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., jednal v roce 2014 dvakrát. Pro-
gramový výbor je zodpovědný za přípravu a aktualizaci SPL a navrhuje rozdělení fi nanční 
alokace mezi jednotlivé Fiche. Kompetence programového výboru přecházejí od 11. listo-
padu 2014 pod orgán organizační složky – Kontrolní a monitorovací výbor MAS Třešťsko.

3.3.4 Výběrová komise
 Ing. Karel Kříž – předseda výběrové komise
 Ing. Miroslava Bártů
 Antonín Dvořáček
 Ivo Mišák
 Petr Böhm
 Martin Hamták
 Ing. Ladislava Kružíková
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Zasedání Výběrové komise Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., bylo v roce 2014 svoláno 
celkem třikrát. Výběrová komise zodpovídá za proces, výběr a hodnocení podaných pro-
jektů. Kompetence tohoto orgánu od 11. listopadu 2014 přecházejí pod orgán organizační 
složky – Výběrová komise MAS Třešťsko.

3.3.5 Monitorovací výbor
 Ing. Ladislava Kružíková – předsedkyně monitorovacího výboru
 Ing. Jiří Doležal
 Jaroslav Rod

Setkání Monitorovacího výboru Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., proběhlo v roce 2014 
dvakrát. Monitorovací výbor provádí monitoring ukazatelů SPL a jeho vyhodnocení a eva-
luaci činnosti MAS. Kompetence monitorovacího výboru přecházejí od 11. listopadu 2014 
pod orgán organizační složky – Kontrolní a monitorovací výbor MAS Třešťsko.

3.4 ORGÁNY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MAS TŘEŠŤSKO 
Nejvyšším orgánem organizační složky MAS Třešťsko je fórum partnerů, které 11. listopa-
du 2014 jmenovalo partnery do povinných orgánů, tedy do rozhodovacího orgánu, výběro-
vé komise a kontrolního a monitorovacího výboru MAS Třešťsko.  

3.4.1. Rozhodovací orgán MAS Třešťsko 
 » rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS (delegovaná pravomoc 
 nejvyššího orgánu), 
 » schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména 
 výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS (delegovaná 
 pravomoc nejvyššího orgánu), 
 » schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím 
 zaměstnancem (manažerem) pro realizaci SCLLD, 
 » schvaluje výzvy k podávání žádostí,
 » schvaluje monitorovací ukazatele,
 » vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě 
 návrhu výběrového orgánu,
 » vymezuje zájmové skupiny,
 » svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát ročně. 

Funkční období Rozhodovacího orgánu MAS Třešťsko je tříleté.

 TJ Sokol Třešť: Martin Hamták soukromý neziskový sektor
 Komunitní škola Dušejov, o.s.: Zdeňka Tajovská  soukromý neziskový sektor
 TJ Slavoj Třešť, o.s.: PeadDr. Václav Trnka soukromý neziskový sektor
 Ivo Mišák soukromý neziskový sektor
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 Roman Musil soukromý podnikatelský sektor
 Město Třešť: Ing. Vladislav Hynk veřejný sektor
 Městys Stonařov: Mgr. Ivan Šulc veřejný sektor
 Obec Kostelec: Ing. Jaroslav Matula veřejný sektor
 SSČ AV ČR, v.v.i.: Ing. Pavel Formáček veřejný sektor

Rozhodovací orgán MAS Třešťsko byl v roce 2014 svolán pouze jedenkrát, a to za účelem 
schválení zájmových skupin, partnerské základny a jmenování manažera pro realizaci SCLLD.

3.4.2 Výběrová komise MAS Třešťsko 
 » boduje jednotlivé projektové žádosti v rámci realizace strategie, navrhuje
 jejich pořadí podle předpokládaného přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD,
 » činí předvýběr projektů.

Funkční období Výběrové komise MAS Třešťsko je jeden rok.

 Antonín Dvořáček soukromý neziskový sektor
 Ing. Karel Kříž soukromý neziskový sektor
 BRASS QUINTET, o.s.: Bc. Jiří Cába soukromý neziskový sektor
 Bc. Iva Musilová, DiS.  soukromý neziskový sektor
 Obec Vyskytná nad Jihlavou: Petr Böhm veřejný sektor
 Obec Suchá: Ing. Miroslava Bártů veřejný sektor
 Ing. Ladislava Kružíková  soukromý podnikatelský sektor

3.4.3. Kontrolní a monitorovací výbor MAS Třešťsko 
 » projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
 » dohlíží na to, zda MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly,
 standardy MAS a SCLLD, 
 » nahlíží do účetních knih a jiných dokladů společnosti týkajích se činnosti MAS
 a kontroluje tam obsažené údaje.
 » svolává mimořádné jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, 
 jestliže to vyžadují zájmy MAS,
 » zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD.

Funkční období Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Třešťsko je tříleté.

 Veronika Novotná Hájková soukromý neziskový sektor
 Jaroslav Rod soukromý podnikatelský sektor
 Bc. Michaela Padrtová soukromý podnikatelský sektor
 Obec Rohozná: Štěpánka Štefl ová veřejný sektor
 Mikroregion Dušejovsko: Jana Bulantová veřejný sektor



16

  4. AKTIVITY  

4.1 ÚČAST V PROGRAMU LEADER

4.1.1 Schválené projekty
V souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., byla vy-
hlášena 8. ledna Výzva 2014. Na výzvu byly fi nanční prostředky k dispozici díky ukončení 
administrace jednoho z podpořených projektů a zároveň díky úsporám z realizovaných pro-
jektů v minulých letech. Výzva 2014 byla vypsána na projekty z Fiche 5: Občanské vybavení 
a služby. Celková alokace byla ve výši 547 674 korun. 

Do Výzvy 2014 se ke dni 4. února 2014 přihlásilo pět projektů, avšak hodnotily se pouze 
čtyři z nich. Všechny projekty měly příznivý dopad na komunitní život na venkově, na místní 
skupiny a spolky, ale i na širokou veřejnost. Jednotlivé projekty byly následně 18. února 
ohodnoceny Výběrovou komisí Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.

 Projekt obce Opatov „Kulturní, vzdělávací a informační centrum Opatov“ spočíval ve vy-
bavení prostor bývalé klubovny nábytkem a promítací technikou, kdy nově vzniklé centrum 
bude poskytovat zázemí pro aktivity spolků a další zájmové a kulturní činnosti občanů Opa-
tova. Na projekt bylo požádáno o dotaci ve výši 120 600 korun.

 Projekt Komunitní školy Dušejov, o.s., „Úprava objektu č. p. 113 v obci Dušejov pro využití 
aktivit Komunitní školy, o.s.“ popisoval, že z dotace budou opraveny rozvody vody i topení, 
sociální zařízení a nábytek. Další podstatnou část projektu tvořilo vybavení pro rukodělné 
a řemeslné kurzy. Na realizaci projektu bylo požádáno o dotaci ve výši 450 000 korun.

Vzhledem k výši alokace pro Výzvu 2014 byl podpořen projekt obce Opatov a projekt Ko-
munitní školy Dušejov. Oba projekty byly předány k registraci na SFIZ, který následně roz-
hodl o jejich podpoře. 

Další přijaté, nicméně nepodpořené projekty:
 Projekt Rodinného centra Bateláček, o.s.: „Rekonstrukce a vybavení rodinného centra Bateláček“ 
 Projekt Jezdeckého klubu Třešť, obč. sdružení dětí a mládeže: „Prázdniny na Vysočině“ 

Místní akční skupiny TŘEŠŤSKO, O.P.S.
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1 Město Třešť Oprava lesní cesty v Čenkově 561 476 Kč 207 930 Kč

3 Městys Stonařov
Obnova křížové cesty na Kalvárii 
ve Stonařově

582 991 Kč
196 825 Kč

4 Obec Rantířov
Výstavba chodníku pro pěší podél silnice 
III. třídy Rantířov-Damle

1 190 157 Kč 450 000 Kč

4 Obec Plandry
Úprava manipulační plochy 
u požární nádrže

129 735 Kč 96 497 Kč

4 Městys Stonařov
Stonařov, výstavba chodníku 
v lokalitě Pastviny – VII. etapa

225 319 Kč 167 583 Kč

4 Městys Batelov
Výměna veřejného osvětlení 
v ul. Třešťská v Batelově

658 978 Kč 248 999 Kč

5 Obec Bílý Kámen Výstavba multifunkčního sportoviště 1 832 950 Kč 449 949 Kč

5 Jezdecký klub Třešť Bezpečný jezdecký sport 325 891 Kč 277 904 Kč

5 Obec Švábov Vybavení obecního domu „Vily“ 282 726 Kč 221 769 Kč

5 Obec Kostelec
Oprava elektrorozvodů a topení 
v sále KD Horal

1 428 028 Kč 246 101 Kč

5 Obec Vyskytná n. J.
Dětská hřiště Vyskytná nad Jihlavou 
a Jiřín

445 601 Kč 331 438 Kč

5 Město Třešť Novostavba sportovního hřiště v Bukové 615 557 Kč 449 175 Kč

6 OS 1. FC Batelov
Rekonstrukce ubytovacího zařízení 
objektu č. p. 575 Batelov

1 427 670 Kč 434 292 Kč

7
Římskokatol. farnost 
Dolní Cerekev

Renovace vnějšího vzhledu fary 
v Dolní Cerekvi

156 593 Kč 140 933 Kč

7 Obec Rohozná
Obnova objektu kaple: III. etapa – vnitřní 
odvlhčovací kanál a dlažba v interiéru

390 680 Kč 282 038 Kč

7 Městys Stonařov
Obnova zastavení křížové cesty 
na Kalvárii ve Stonařově

200 049 Kč 148 797 Kč

Fiche Žadatel Název projektu Celkové 
náklady Dotace

4.1.2 Realizované projekty v roce 2014
V roce 2014 se podařilo zrealizovat 16 projektů, které byly zařazeny do šesti různých Fiche. 
Přibližně 45 procent alokovaných prostředků všech realizovaných projektů patřilo do Fiche 5 
týkající se vybavenosti a služeb.  Druhý nejvyšší podíl prostředků směřoval na podporu pro-
jektů z Fiche 4, která se dotýká obnovy a rozvoje vesnic. Tyto projekty zkvalitnily především 
technické vybavení obcí.

Fiche č. 1: Lesnická infrastruktura  l  Fiche č. 3: Neproduktivní investice v lesích  l  Fiche č. 4: 
Obnova a rozvoj vesnic  l  Fiche č. 5: Občanské vybavení a služby  l  Fiche č. 6: Ubytování 
a sport  l  Fiche č. 7: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
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Podíl přidělených dotací napříč jednotlivými podporovanými 
oblastmi (Fiche) u realizovaných projektů v roce 2014

Fiche 1

Kč
207 930

Kč
196 825

Kč
963 079

Kč
1 976 336

Kč
434 292

Kč
571 768

Fiche 3 Fiche 4

Fiche 5 Fiche 6 Fiche 7
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  FOTOGALERIE REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ    v roce 2014  

MĚSTO TŘEŠŤ
Oprava lesní cesty v Čenkově

Obec Rantířov
Výstavba chodníku 

pro pěší podél silnice III. třídy 
Rantířov-Damle

MĚSTYS STONAŘOV
Výstavba chodníku 

v lokalitě Pastviny – VII. etapa

MĚSTYS STONAŘOV
Obnova křížové cesty 
na Kalvárii ve Stonařově

OBEC PLANDRY
Úprava manipulační 
plochy u požární nádrže
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MĚSTYS BATELOV
Výměna veřejného osvětlení 

v ul. Třešťská v Batelově

JEZDECKÝ KLUB TŘEŠŤ
Bezpečný jezdecký sport

OBEC KOSTELEC
Oprava elektrorozvodů 

a topení v sále KD Horal

OBEC BÍLÝ KÁMEN
Výstavba multifunkčního 
sportoviště

OBEC ŠVÁBOV
Vybavení obecního 
domu „Vily“



21

OBEC VYSKYTNÁ N. J.
Dětská hřiště 

Vyskytná nad Jihlavou a Jiřín

FARNOST DOLNÍ CEREKEV
Renovace vnějšího vzhledu 

fary v Dolní Cerekvi

MĚSTYS STONAŘOV
Obnova zastavení křížové

cesty na Kalvárii ve Stonařově

MĚSTO TŘEŠŤ
Novostavba sportovního 
hřiště v Bukové

OBEC ROHOZNÁ
Obnova objektu kaple: 
III. etapa – vnitřní odvlhčovací 
kanál a dlažba v interiéru
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4.2. VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE

4.2.1 Národní spolupráce

Celý rok 2014 se nesl v duchu projektu 
„Regionem Renesance zdravě“, který byl 
projektem národní spolupráce Místní akční 
skupiny Třešťsko, Telčsko a Jemnicko. Kvality 
tohoto spojenectví dokázaly tyto organi-
zace už v projektu „Za sochami Regionem 
Renesance“. 

Celý projekt se věnoval zdravému životnímu 
stylu, ať se již jedná o sport, zdravou stravu 
či ekologické cítění. Na území Místní akční 
skupiny Třešťsko, konkrétně v Třešti, Stona-
řově, Kostelci a Vyskytné nad Jihlavou, byly 
instalovány venkovní fi tness stroje. V rám-
ci celého projektu bylo realizováno i několik 
měkkých akcí, čímž se rozumí akce, které 
jsou zaměřené na veřejnost a přináší jí ze-
jména nemateriální hodnoty.

Jak již bylo zmíněno, projekt byl zaměřen 
i na sport, a proto byly v červenci uspořá-
dány závody dračích lodí a také série soutěží 
Hry bez hranic, kde mezi sebou poměřily síly 

družstva z území Regionu Renesance. Vítěz 
klání vzešel v září z velkého fi nále v Třešti. 

Podpořeno bylo i vzdělávání dětí, kterým 
byla formou přednášek a divadel přiblížena 
environmentální problematika.
Třešť: 18. 3.
Dušejov: 19. 9. 

Projekt kladl důraz na zdraví, které podpořil 
pořádáním farmářských trhů s výrobky regi-
onálních prodejců. 
Třešť: 10. 5, 5. 7. a 13. 9. 
Stonařov: 30. 8.

Zároveň proběhly dvě akce s názvem Zdravý 
den, které přinesly spoustu aktivit a infor-
mací z oblasti zdravého životního stylu.
Třešť: 22. 11.
Vyskytná nad Jihlavou: 24. 1. 2015 

V neposlední řadě byl projekt zaměřen 
na podporu aktivit místních organizací 

REGIONEM RENESANCE ZDRAVĚ
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a spolků. Do těchto akcí vnesl prvky zelené 
slavnosti jako alternativu k tradičním akcím.

Vyskytná nad Jihlavou 
Dětská šampionáda: 17. 5. 

Třešť 
Zábavné odpoledne pro děti: 18. 5. 
Pohádkový les: 1. 6. 
Městská slavnost: 13. 9.

Hybrálec
Prezentace spolků a podnikatelů: 23. 8. 

Stonařov
Městská slavnost: 30. 8. 

Kostelec u Jihlavy
Sportovní odpoledne pro děti: 28. 9.

Dále se v rámci projektu zaměstnanci a čle-
nové zmíněných MAS zúčastnili v únoru 
2014 třídenní exkurze, jejímž cílem bylo 
načerpání zkušeností s pořádáním zelených 
slavností v Rakousku, ale i výměna zkuše-
ností s pořádáním akcí v dalších českých 
místních akčních skupinách.

MASky SPOLU
Místní akční skupina Třešťsko se společně s dalšími sedmi MAS z Kraje Vysočina zapojila 
do projektu národní spolupráce „MASky SPOLU“ v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů 
spolupráce Programu rozvoje venkova ČR. Cílem projektu je posílit vzájemnou spolupráci 
MAS v předávání správné praxe a postupů. Výstupem projektu bude metodika přidané 
hodnoty spolupráce, která bude vycházet z dosavadních zkušeností s projekty spolupráce 
z různých operačních programů. 

Zapojené MAS:

 MAS Rokytná
 Místní akční skupina Jemnicko
 Místní akční skupina Třešťsko
 Místní akční skupina Šipka

 Královská stezka
 Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko
 MAS Oslavka
 MAS Zubří země
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ZA SOCHAMI REGIONEM RENESANCE
Projekt „Za sochami Regionem Renesance“ je společný projekt tří místních akčních skupin 
(MAS Třešťsko, MAS Mikroregionu Telčsko a MAS Jemnicko), který byl dokončen v září 2013. 
Celkem bylo na území Regionu Renesance vytvořeno 25 uměleckých děl, pět z nich se na-
chází na území MAS Třešťsko. Sochy podporují rozvoj turistického ruchu v regionu, neboť 
jsou častým cílem mnoha turistů nebo cyklistů. 

REGIONEM RENESANCE NEJEN PO STOPÁCH HISTORIE
„Regionem Renesance nejen po stopách historie” je název projektu národní spolupráce 
místních akčních skupin Telčsko, Třešťsko a Jemnicko. V rámci tohoto projektu vznikla síť 
devíti tematicky zaměřených expozic na území Regionu Renesance, konkrétně v obcích Dol-
ní Cerekev, Stonařov, Třešť, Hodice, Mrákotín, Kostelní Myslová, Radkov, Dešná a Vratěnín.

Expozice byly postupně otevírány v průběhu léta 2012. Součástí projektu bylo i pořízení 
vitrín a panelů prezentační techniky. Mnohdy docházelo i ke stavebním úpravám objektů. 
Otvírání jednotlivých expozic bylo často spojeno s dalšími obecními akcemi, jako jsou výročí 
nebo setkání rodáků. U této příležitosti bylo navíc zakoupeno i vybavení, mimo jiné pódium, 
rozkládací stany s posezením či ozvučovací technika.

HLEDÁNÍ KOŘENŮ EVROPY
„Hledání kořenů Evropy“ je projekt mezinárodní spolupráce, jehož celý název je „Searching 
for the Roots of Europe – International Leader Performing Arts Project“. Jeho realizace od-
startovala MAS Třešťsko v roce 2012 společně s fi nskou místní akční skupinou LAG Mansikka 

ry a pokračovala do září roku 2013. Projekt je zaměřený 
na kulturní interakci a výměnu zkušeností, která probíhala 
mezi divadelníky z Divadelního souboru Stonařov a fi n-
skými ochotníky ze souboru Teaterri Lumo.
 
V roce 2014 běžel první rok udržitelnosti tohoto projektu. 
Úspěšně navázal na akce spojené s rozvojem kulturního 
života, které proběhly v rámci „Ztřeštěného léta“. Tyto 
kulturní akce zpříjemnily prázdninové víkendy a zpestřily 
volný čas nejen místních obyvatel. Jmenovitě se jednalo 
například o Dřevořezání, Jednorožné rožnění, Schum-
peter Open Air Theater, Made in Třešť, Dostaveníčko 
s dechovkou, Třešťský brnkot a Zábavné odpoledne pro 
děti. Zároveň se uskutečnilo setkání českých a fi nských 
divadelníků v Praze a divadelní představení DS Stonařov 
„Muži v offsidu“. 

4.2.2 Mezinárodní spolupráce  
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CESTUJEME PO REGIONU RENESANCE
Mikroregion Třešťsko se zapojil v rámci Programu Evropské územní spolupráce Rakousko 
– Česká republika 2007–2013 do projektu s názvem „Cestujeme po Regionu Renesance“. 
Projekt spojuje čtyři mikroregiony Regionu Resance, a to Mikroregion Třešťsko, Telčsko, 
Dačicko a Jemnicko, dalším partnerem projektu je obec Písečné a přeshraničního partnera 
tvoří město Gross Siegharts. 

Projekt si klade za cíl zlepšit postavení regionu v oblasti turistiky a volnočasového vyžití. 
Konkrétně pro Mikroregion Třešťsko realizace projektu přinesla vyznačení tří nových na-
učných stezek, a to v Třešti, Batelově a Stonařově. Dále se umístily mobiliáře, tzv. relaxační 
zastávky, podél tras hojně užívaných cyklisty. Jmenovitě se jednalo o Třešť, Batelov, Hodice, 
Kostelec, Panenskou Rozsíčku, Růženou a Stonařov. V rámci projektu byl též natočen pro-
pagační videosnímek o území Regionu Renesance a Thayalandu. Pro turisty bude zajímavý 
i nový mobilní průvodce po trasách RR. 

STRATEGIE ROZVOJE REGIONU RENESANCE
V rámci projektu Strategie Regionu Renesance (Program Evropské územní spolupráce Ra-
kousko – Česká Republika 2007–2013) byla vypracována Strategie rozvoje Regionu Rene-
sance na období let 2014–2020. Region Renesance se skládá ze čtyř českých mikroregionů 
a jednoho rakouského: Mikroregion Telčsko, Mikroregion Třešťsko, Jemnický mikroregion, 
Mikroregion Dačicko a region Zukunftsraum Thayaland. Strategie usiluje o identifi kaci poten-
ciálu přeshraniční oblasti a o co nejkomplexnější uchopení regionu z pohledu udržitelného 
rozvoje s důrazem na rozvoj zaměstnanosti a další přeshraniční, regionální a místní témata.

Dotační management u obou projektů spravovala Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.

4.2.3 Spolupráce na projektech Mikroregionu Třešťsko  

„ZKVALITNĚNÍ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ NA TŘEŠŤSKU“
Mikroregion Třešťsko a MAS Třešťsko podaly na jaře 2014 žádost 
na kontejnery o objemu 1 100 litrů do výzvy programu OPŽP – 
oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady. Do žádosti 
o nádoby na separovaný odpad se zapojilo celkem 18 obcí, jež 
vznesly požadavky na 267 kontejnerů. Konkrétně jsme žádali 
o 89 kontejnerů na plast, 72 kontejnerů na papír, 57 kontejnerů 
na barevné sklo a 49 kontejnerů na bílé sklo. S koncem roku 
2014 putovaly kontejnery do jednotlivých obcí.
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ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY NA TŘEŠŤSKU
V prosinci 2013 byla podána žádost o dotaci z OPŽP na projekt „Zkvalitnění nakládání s bi-
oodpady na Třešťsku“, jinak též známý jako „Kompostéry“. Do projektu se zapojilo celkem 
16 obcí, jejichž občané požádali celkem o 561 kompostérů. V roce 2014 byly učiněny admi-
nistrativní kroky spojené s projektem a byla podepsána smlouva se SFŽP. Hodnota projektu 
je 2 079 844 korun, rozdávání kompostérů proběhlo na jaře 2015. 
 

MÍSTNÍ AGENDA 21  
Místní agenda 21 neboli MA 21 je metodologický postup místního a akčního plánování. 
Mezi hlavní cíle MA 21 patří zkvalitnění veřejné správy odpovědné veřejnosti, dále partner-
ství veřejného a neveřejného sektoru, udržitelný rozvoj regionu a další. Správní rada MAS 
schválila 31. října 2013 vstup MAS do MA 21. V návaznosti na tento krok byla MAS zapsána 
v kategorii Zájemci MA 21, ve které setrvávala i v roce 2014.  

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY TŘEŠŤSKO 
Integrovaná strategie území (ISÚ) je stěžejním dokumentem pro fungování místní akční 
skupiny pro období let 2014–2020. V roce 2014 byla dokončena pracovní verze analytic-
ké a strategické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční 
skupiny Třešťsko, o.p.s. Zaktualizovaly se zejména nově dostupné statistické údaje ve všech 
dotčených oblastech a projektové záměry obcí, škol, mateřských škol, SOŠ a SOU, podni-
katelů a neziskových organizací. Poté byl dokument předán k připomínkování partnerům 
MAS a místním aktérům. Došlé připomínky byly zapracovány do stávajícího dokumentu. 
V návaznosti na změny ve fungování MAS byla v ISÚ aktualizována organizační struktura 
společnosti a její partnerská základna. Dále podle dostupných informací a metodických 
pokynů řídicích orgánů probíhá kontinuálně příprava implementační části strategie.

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ
V regionu Místní akční skupiny Třešťsko byl od 1. září zahájen nový projekt s názvem „MAS 
jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“, CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Nositelem 
projektu je Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo fi nanční podporu 
z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost 
(OP LZZ). Místní akční skupina Třešťsko se tak stala partnerem projektu. 

Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1 069 
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.

4.2.4 Ostatní projekty a aktivity MAS  
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Cílem projektu je získat předsta-
vu o dosavadní úrovni spolupráce 
obcí na platformě MAS 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 pět pilotních témat spolupráce obcí s využitím platforem 
MAS. Na základě dotazníkového šetření mezi starosty a vypracované strategie Místní akční 
skupiny Třešťsko byla vybrána tři nejdůležitější témata:
Zaměstnanost – Doprava a veřejná dopravní obslužnost – Odpadové hospodářství

Během projektu vznikne:
 » studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího
 výkonu formou spolupráce, 
 » zásobník dobré praxe – kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU, 
 » metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v MAS Třešťsko,
 » dodatek Strategie Místní akční skupiny Třešťsko,
 » pakt o spolupráci a partnerství uzavřený v regionu Místní akční skupiny Třešťsko,
 » koncepční návrh legislativních řešení zaměřených na oblast MAS. 

Do projektu je zapojeno přes 1 903 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů ČR.

4.3 KONZULTACE A SEMINÁŘE
Místní akční skupina Třešťsko dbá na vzdělání svých zaměstnanců, partnerů, žadate-
lů o dotaci a příjemců dotace. MAS poskytla především žadatelům/příjemcům o dotace 
v roce 2014 téměř sedm desítek konzultací v kanceláři, dále proběhly tři desítky návštěv na 
místě a počty telefonických konzultací lze počítat na stovky. 

Dne 11. listopadu 2014 pořádala MAS vzdělávací seminář pro partnery MAS Třešťsko 
ohledně fungování MAS v novém plánovacím období. O den později připravila společně 
s Krajským sdružením NS MAS Kraje Vysočina školení s názvem „Vhodné fungování a zapo-
jení nástrojů územních politik“. Ke všemu uspořádala pro partnery MAS Třešťsko 11. listo-
padu 2014 vzdělávací seminář zaměřený na problematiku životního prostředí.  

Mezi stěžejní semináře a setkání, kterých se pracovníci MAS zúčastnili, můžeme zařadit:
 22. 1. Seminář Seznamte se, Erasmus+, České Budějovice

 29. 1. Seminář pro příjemce, Brno

 26. 2. Informační seminář Erasmus+: Grundtvig, Praha

 12. 3. Seminář Příprava strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
 a její jednotlivé aspekty, Týnec nad Sázavou
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 13. 3. Valná hromada NS MAS ČR, Týnec nad Sázavou

 10. 4.  Seminář Setkání krajské sítě MAS Kraje Vysočina, o.p.s., Luka nad Jihlavou

 3.–4. 6. Seminář Školení společné metodiky tvorby SCLLD včetně její implementace, 
 Hlinsko

 4. 7. Společné setkání k problematice IPRÚ, Jihlava 

 31. 7. – 1. 8. Předávání zkušeností s realizací SPL – projekty spolupráce a jejich přidaná
 hodnota pro MAS a realizaci SPL, Kletečná 

 6. 10. Setkání Krajského sdružení NS MAS ČR Kraje Vysočina, Radostín nad Oslavou

 15.–17. 10. Národní konference VENKOV, Konstantinovy Lázně 

 20.–21. 10. Seminář Rozvoj a spolupráce v obcích v Kraji Vysočina neboli dvoudenní 
 seminář pro realizátory MA21, Luka nad Jihlavou

 30. 10. 6. setkání pracovní skupiny s názvem Regionální strategie rodinné politiky, 
 KÚ Kraje Vysočina v Jihlavě

 30. 10. Aktuální možnosti fi nancování obnovy a uchování kulturního dědictví, 
 KÚ Kraje Vysočina v Jihlavě

 26. 11. Konference Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi, České Budějovice

 27. 11. Slavnostní kulatý stůl v rámci projektu Rovnost na Vysočině v kontextu
 tvorby koncepce rodinné politiky kraje, KÚ Kraje Vysočina v Jihlavě

4.4 PROPAGACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY TŘEŠŤSKO, o.p.s.
Místní akční skupina a její činnost se dostává do povědomí obyvatel regionu MAS, ale i šir-
šího okolí prostřednictvím mnoha komunikačních cest. 

O svých aktivitách pravi-
delně informuje v elek-
tronickém Zpravodaji 
Místní akční skupiny 
Třešťsko, který vychází 
každý měsíc. MAS píše 
taktéž do regionálního 
tisku. Je pravidelným 
přispěvatelem měsíčníku 
Naše město, který vydává 
město Třešť. Zde vyšla mimo jiné série článků na pokračování o nových muzejních expo-
zicích a sochách v Regionu Renesance. Řada informací o činnosti MAS je dále k dohledání 
i v krajském tisku. O MAS se psalo například v souvislosti s anketou Zlatá jeřabina, což je 
cena Kraje Vysočina za kulturní počin daného roku, do níž byl zařazen i projekt „Za sochami 
Regionem Renesance“. V neposlední řadě informace o MAS najdete v propagační brožuře 
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LEADER v Kraji Vysočina, kterou vydala KS MAS Kraje Vysočina. Další komunikační tok před-
stavuje internet včetně průběžně aktualizovaných webových stránek: www.mas-trestsko.cz. 
Dalším způsobem propagace je grantový program Místní akční skupiny Třešťsko „Podpo-
ra kulturního života na venkově“. Od 7. dubna 2014 probíhal příjem žádostí na akce, které 
napomáhají utužit obecní pospolitost a tradice života na venkově. MAS byla spolupořada-
telem všech těchto podpořených akcí.

První akcí tohoto typu byl 18. května Jezdecký den v Třešti 2014. Společně s jezdeckými zá-
vody probíhala i propagační akce MAS. Závodů se zúčastnili jezdci všech věkových kategorií 
na amatérské úrovni. 

Další akce se uskutečnila 12. července ve Švábově. Z příspěvku MAS byl hrazen pronájem 
veřejného prostranství a doprovodný program při slavnostním představení zrekonstruo-
vaného obecního domu Vila a jeho nového vybavení, jež mohlo být pořízeno díky dotaci 
získané prostřednictvím MAS Třešťsko. 

Další v pořadí byla 7. září propagační akce v Dolní Cerekvi, která byla spojena se setkáním 
dechových hudeb. Ve Vílanci se 13. září konala soutěž „O pohár starostky v požárním spor-
tu“. Září bylo na propagační akce bohaté, další se uskutečnila 28. září v Rohozné, kde se 
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světila místní kaple. Ta prošla výraznou rekonstrukcí, navíc část oprav byla realizována díky 
MAS (Obnova objektu kaple: III. etapa – vnitřní odvlhčovací kanál a dlažba v interiéru). Mezi 
poslední propagační akci MAS v roce 2014 můžeme zmínit ofi ciální otevření KVIC Opatov, 
které se uskutečnilo 25. října. Projekt kulturního, vzdělávacího a informačního centra v Opa-
tově byl taktéž realizován z dotací získaných přes místní akční skupinu.

Čistá Vysočina je projekt Krajského úřadu Kraje Vysočina, který patří v aktivitách Místní 
akční skupiny Třešťsko mezi stálice. Šestý ročník úklidu veřejného prostranství a přírody 
proběhl pod taktovkou MAS 8. dubna. Akce se zúčastnilo několik dobrovolníků, kterým se 
podařilo posbírat a vytřídit odpadky v okolí silnic vedoucích z Třeště směrem na Hodice, 
Pavlov a Čenkov. 

Tak jako každý rok představila místní akční skupina svoji činnost i na veletrhu Země živi-
telka, který hostilo Výstaviště v Českých Budějovicích. MAS se zúčastnila výstavy ve dnech 
29.–30. srpna, kde jednak propagovala region MAS a zároveň si vyměňovala zkušenosti 
s dalšími zúčastněnými skupinami. Stánek Krajské národní sítě MAS, kde měla i třešťská 
MAS své místo, navštívil mimo jiné ministr zemědělství Marian Jurečka. MAS se zúčastnila 
fotosoutěže pořádané Ministerstvem zemědělství a Celostátní sítí pro venkov, v níž obdrže-
la 1. cenu za fotografi i z divadelního představení v Loučkách (Projekt mezinárodní spoluprá-
ce „Hledání kořenů Evropy“) v kategorii „Projekty rozvoje venkova“. 
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  5. ZPRÁVA  

Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s., alokovala v roce 2014 dotační prostředky na podpoře-
né projekty Výzvy 2014, na které byla přidělena částka 547 674 korun. Finanční prostředky 
na projekty konečných žadatelů a provoz kanceláře byly získány prostřednictvím Státního 
zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR. Další dotační titul zís-
kala MAS v roce 2014 od Kraje Vysočina a Ministerstva pro místní rozvoj (více viz bod 5.3). 

Místní akční skupina Třešťsko v rámci grantového programu na podporu místní kultury 
a tradic poskytla dotace na kulturní akce v Třešti, Švábově, Dolní Cerekvi, Vílanci, Rohozné 
a Opatově. Kulturní akce byly rovněž propagačními akcemi MAS.

Místní akční skupině byly v roce 2014 poskytnuty dary ve výši 246 180 korun. Finanční 
prostředky byly použity na provoz kanceláře MAS, předfi nancování projektů a na dofi nan-
cování vlastního podílu MAS na realizovaných projektech. 

o hospodaření
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Výnosy v Kč

tržby z prodeje služeb 772 933,00 Kč

úroky 551,42 Kč

ostatní provozní výnosy 48 826,00 Kč

jiné ostatní výnosy – MAS 49 201,00 Kč

přijaté příspěvky/dary 246 180,00 Kč

přijaté členské příspěvky 207 170,00 Kč

provozní dotace 1 248 137,00 Kč

celkem VÝNOSY 2 523 797,42 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -139 359,95 Kč

Záporný výsledek hospodaření společnosti je způsoben předfi nancováním III. etapy 2014 
– tedy provozu společnosti v poslední třetině roku 2014, ve výši 471 333 korun. Stejně 
tak je výsledek spojen s realizací projektu „Regionem Renesance zdravě“, která probíhala 
v roce 2014, celkem bylo do projektu investováno 920 830,60 korun. Projekt bude dokon-
čen v roce 2015 a následně bude teprve podána žádost o jeho proplacení. 

5.1 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

Náklady v Kč

spotřeba materiálu 512 618,58 Kč

spotřeba energie 35 507,00 Kč

opravy a udržování 19 838,10 Kč

náklady na reprezentaci 33 992,95 Kč

ostatní služby 809 727,24 Kč

mzdové náklady MAS 900 828,00 Kč

zákonné sociální pojištění 247 821,00 Kč

zákonné sociální náklady 4 760,00 Kč

daň silniční 1 560,00 Kč

jiné ostatní náklady 4 190,50 Kč

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 23 734,00 Kč

poskytnuté příspěvky 10 000,00 Kč

dary 5 000,00, Kč

daň z příjmů právnických osob 53 580,00 Kč

celkem NÁKLADY 2 663 157,37 Kč
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5.2 ZPRÁVA AUDITORA
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5.3 PŘIJATÉ DOTACE V ROCE 2014

Místní akční skupina Třešťsko získala v roce 2014 dotace ze tří zdrojů. Činnosti a projekty, 
které MAS realizuje, by bez dotačních programů nebyly možné. 

 LEADER
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Výše dotace: 547 674 Kč

 Neinvestiční dotace na provoz MAS
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Výše dotace: 901 062 Kč

 Neinvestiční dotace na provoz MAS
Poskytovatel: Kraj Vysočina
Výše dotace: 70 663 Kč

 OPTP
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Výše dotace: 276 412 Kč
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Rok 2014 byl ve znamení intenzivních příprav na nové programové období. Vysokou 
pozornost jsme věnovali procesu standardizace MAS, zpracování IS území MAS a získá-
vání informací o procesu přípravy čerpání dotačních titulů prostřednictvím MAS. Oslovili 
jsme partnery MAS a požádali je o zaslání projektových záměrů, které by byly relevantní 
z pohledu podporovaných oblastí. 

  6. INFORMACE O NOVÉM PLÁNOVACÍM OBDOBÍ  2014–2020

Nové plánovací období by mohlo být ve znamení 
následujících podporovaných oblastí:

Operační program Podporovaná oblast

Integrovaný regionální operační program (IROP) Nemotorová doprava 

Integrovaný regionální operační program (IROP) Veřejná doprava

Integrovaný regionální operační program (IROP) Sociální služby

Integrovaný regionální operační program (IROP) Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program (IROP) Odborné učebny ve školách 

Program rozvoje venkova Podnikatelské projekty nezemědělské

Program rozvoje venkova Péče o krajinu

OP Výzkum, Vývoj, Vzdělávání Bude upřesněno
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