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1 Základní údaje  

Název: Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. 

Právní forma: Zapsaný spolek 

Sídlo: Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec 

Kancelář: Hradská 285, 396 01 Humpolec 

Registrace: č.j. VS/1-1/59411/04 - R 

Vznik: 16. prosince 2004 

Statutární zástupce – předseda:   PTL, s. r. o. – PhDr. Ing. Vít Skála Ph.D. (od 28. 11. 2016) 

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Hrala, manažer MAS 

Telefon: +420 739 426 320, +420 607 690 513 

E-mail: info@humpolecko.cz, manager@humpolecko.cz  

IČ: 269 84 423 

Bankovní spojení: 3624490339/0800 Česká spořitelna 

Webové stránky: www.humpolecko.cz  

 

Statut spolku 

Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. vznikla registrací Ministerstvem vnitra dne 16. 12. 2004 
a v souladu s §3045 občanského zákoníku je považována za spolek. Je zapsána ve spolkovém 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou L4018. 

Dne 19. 02. 2015 bylo potvrzeno z Krajského soudu v Českých Budějovicích přepsání 
občanského sdružení na zapsaný spolek a bylo také přepsáno sídlo spolku na adresu Horní 
náměstí 300, Humpolec.  

 

Územní působnost MAS Humpolecka 

Spolek je místní akční skupinou (dále též „MAS“). Sdružuje fyzické a právnické osoby na území 
okresu Pelhřimov. Jeho území je celistvé a netvoří ho izolované územní celky. Jde o partnerství 
mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném území, pro něž navrhuje 
a provádí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD – Community-Led Local 
Development Strategy). 

Územní obvod MAS je tvořen 25 obcemi, z nichž 21 obcí je sdruženo ve Svazku obcí 
mikroregionu Zálesí. Jedinou obcí se statutem města na území MAS je město Humpolec, 
ostatní jsou obce. Mezi obce v území MAS patří: Budíkov, Bystrá, Čejov, Hojanovice, Horní 
Rápotice, Hořice, město Humpolec, Ježov, Jiřice, Kaliště, Kejžlice, Koberovice, Komorovice, 
Mladé Bříště, Mysletín, Píšť, Proseč, Řečice, Sedlice, Senožaty, Staré Bříště, Syrov, Vojslavice, 
Vystrkov a Želiv. Území MAS je totožné se správním obvodem ORP Humpolec. 

mailto:info@humpolecko.cz
mailto:manager@humpolecko.cz
http://www.humpolecko.cz/
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Celkem se jedná o území 22 791,2 ha, kde žije 17 488 obyvatel (ke dni 1. 1. 2017). Hustota 
obyvatel v tomto regionu činí 77 obyvatel/km2. 

2 Účel a činnosti spolku 

Účel a činnosti spolku jsou popsány v článku III. stanov spolku. Účelem spolku je přispívat  
k udržitelnému všestrannému rozvoji regionu a uchování jeho historických, kulturních  
a přírodních hodnot a podporovat vzájemnou spolupráci občanů a spolků, obcí, podnikatelů  
a dalších subjektů z veřejného i soukromého sektoru vedoucí k naplňování tohoto účelu. 

3 Členové  

Stav členské základny MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka se v roce 2017 snížil. Na začátku 
roku 2017 měla MAS 26 členů. V prosinci odstoupil ze spolku Jezdecký klub Samba Humpolec 
zastoupený Františkem Hávou z důvodu ukončení činnosti klubu. Ke konci roku 2017 měla 
MAS 25 členů. 

Obce a města = zájmová skupina Obce 

 Město Humpolec 
 Obec Želiv 
 Obec Senožaty 
 Obec Hojanovice 
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Komerční firmy = zájmová skupina Podnikatelé 

 Agroklub, s.r.o. 
 Hotel Kotyza, s.r.o. Humpolec  
 Minilázně Veronika a obchod Zdravínek 
 Profil nábytek, a.s. Humpolec  
 PTL, s.r.o. Senožaty 
 Zemědělské obchodní družstvo Hořice 

 

Fyzické osoby = zájmová skupina Občané (fyzické osoby) 

 Mgr. Pavel Hrala, Humpolec 
 Ing. Tereza Machková, Humpolec 
 Ing. Patrik Sukdolák, Mladé Bříště 

 

Zájmová skupina Neziskové organizace 

 AUTOMOTO KLUB ZÁLESÍ V AČR HUMPOLEC 
 Castrum, o.p.s. Humpolec 
 Čtveráci, z.s. Mladé Bříště 
 Medou, z.s. 
 Sbor dobrovolných hasičů Píšť 
 Soutěže podkovy o.p.s. 
 TJ Jiskra Humpolec 

 

Zájmová skupina Veřejné organizace 

 Městské kulturní a informační středisko Humpolec 
 ZŠ Hálkova Humpolec 
 ZUŠ G. Mahlera Humpolec 

 

Zájmová skupina Církev  

 Kanonie premonstrátů v Želivě 
 Římsko-katolická farnost, děkanství Humpolec 
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4 Organizační struktura 

 

 

Orgány spolku jsou: 

 Valná hromada 

 Rada spolku 

 Výběrová komise 

 Kontrolní a monitorovací výbor 

 Předseda / místopředseda Rady spolku 
 

Členové Rady spolku, Kontrolního a monitorovacího výboru a předseda Rady spolku musí být 
voleni z členů spolku. Členem Výběrové komise může být i subjekt, který není členem spolku. 
Každý člen spolku může být kromě Valné hromady členem pouze jednoho orgánu spolku. Je-li 
členem Rady spolku, Výběrové komise a Kontrolního a monitorovacího výboru fyzická osoba, 
musí být bezúhonná a svéprávná. Je-li členem orgánu právnická osoba, musí splňovat tuto 
podmínku ten, kdo právnickou osobu zastupuje.  

Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku, přičemž veřejný 
sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Toto 
pravidlo se naplňuje v účasti členů na zasedání Valné hromady. K zajištění tohoto pravidla lze 
poměrným způsobem upravit váhu hlasu tak, aby bylo vyhověno této podmínce. Více o Valné 
hromadě je popsáno ve článku VI. stanov spolku. 

Rada spolku 

Rada spolku je rozhodovacím orgánem MAS podle Metodiky pro standardizaci MAS, který  
za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Jménem Rady spolku jedná předseda Rady spolku, 
případně místopředseda. Více o Radě spolku je popsáno v článku VII. Stanov spolku.  
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Devítičlenná Rada spolku byla v současném složení zvolena na Valné hromadě dne 7. 12. 2015. 

 

Složení Programového výboru – Rady spolku v roce 2017 

Jméno člena Organizace Sektor 
Zájmová 
skupina 

Ing. Lenka Bartáková Město Humpolec Veřejný Obce 

Ing. František Dolejš Obec Želiv  Veřejný Obce 

Josef Jirků ZUŠ G. Mahlera Humpolec Veřejný 
Veřejné 
organizace 

Ing. Vít Skála PTL, s.r.o., Senožaty Podnikatelský  Podnikatelé 

Jan Ságl 
Profil nábytek a.s., 
Humpolec 

Podnikatelský Podnikatelé 

Ing. Patrik Sukdolák 
Fyzická osoba, Mladé 
Bříště 

Soukromý Občané 

Jiří Šimek TJ Jiskra Humpolec Neziskový  
Neziskové 
organizace 

P. Mgr. Hroznata Pavel 
Adamec, OPraem. 

Římsko-katolická farnost 
Humpolec 

Neziskový 
Neziskové 
organizace 

Zuzana Žaloudková Medou,z.s. Neziskový 
Neziskové 
organizace 

 

Složení Výběrové komise  

Výběrová komise je volena na 1 rok. Složení Výběrové komise, které platilo po většinu roku 
2017, bylo zvoleno Valnou hromadou dne 28. 11. 2016 a mělo 9 členů. Dne 4. 12. 2017 
proběhlo na Valné hromadě nové zvolení členů Výběrové komise. Nyní má komise 7 členů a 4 
náhradníky, kteří budou nahrazovat řádné členy v případě jejich střetu zájmů se žadateli či při 
jejich neúčasti na jednání. 

 

Složení Výběrové komise ke konci roku 2017 

Jméno člena Organizace Sektor Zájmová skupina 

Mgr. Zdeněk Vaněk - 
předseda 

Obec Senožaty veřejný sektor Obce 

Ing. František Novák ZOD Hořice podnikatelský sektor Podnikatelé 

Ing. Jan Mácha 
Soutěže podkovy 
o.p.s. 

neziskový sektor Neziskové organizace 

Miroslav Jirků Obec Jiřice veřejný sektor Obce 

Jiří Koubek Čtveráci, z.s. neziskový sektor Neziskové organizace 

Mgr. Václav Strnad ZŠ Hálkova veřejný sektor Veřejné organizace 

Josef Jelínek, DiS. 
Sbor dobrovolných 
hasičů Píšť 

neziskový sektor Neziskové organizace 
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Náhradníci: 

Pavel Koubek Castrum o.p.s. neziskový sektor Neziskové organizace 

Ing. Mgr. Václav Honzl Obec Staré Bříště veřejný sektor Obce 

Mgr. Irena Krčilová Mgr. Irena Krčilová soukromý sektor Fyzické osoby 

Obec Kejžlice Václav Zástěra veřejný sektor Obce 

 

Složení Kontrolního a monitorovacího výboru (KMV) 

Členové Kontrolního a monitorovacího výboru byli zvoleni na zasedání Valné hromady dne  
28. 11. 2016. Složení KVM je: Jaroslav Němeček (obec Hojanovice), Ing. Tereza Machková 
(fyzická osoba) a Marcela Kubíčková (Městské kulturní a informační středisko v Humpolci). 
Předsedou Kontrolního a monitorovacího výboru je Ing. Tereza Machková. 

Předseda a místopředseda spolku  

Zvolení předsedy a místopředsedy spolku proběhlo na jednání Rady dne 28. 11. 2016. 
Předsedou Rady spolku byla zvolena společnost PTL, s. r. o. ze Senožat zastoupená panem 
PhDr. Ing. Vítem Skálou, Ph.D. Místopředsedou bylo zvoleno Město Humpolec zastoupené Ing. 
Lenkou Bartákovou. Toto složení platilo i v roce 2017. 

Manažer MAS a administrativní pracovník 

V roce 2017 byl nadále ve funkci manažera MAS a zároveň vedoucího pracovníka pro realizaci 
SCLLD pan Mgr. Pavel Hrala. Na pozici administrativní pracovnice byla Bc. Monika Krčilová. 

Dne 1. 9. 2017 nastoupila na pozici projektové manažerky Ing. Eliška Matulová, která byla 
vybrána ve výběrovém řízení, které se konalo v průběhu léta 2017. 

Účetní MAS  

Na pozici účetní MAS nastoupila od roku 2017 nová externí účetní. Stala se jí paní Radka Petrů, 
která nahradila paní Ing. Evu Kubíčkovou, jenž účetnictví doposud vedla. MAS také nadále 
využívá externího poradce na účetní služby zahrnující personální a mzdové poradenství.  

5 Jednání orgánů spolku v roce 2017 

5.1 Rada spolku 

Rada spolku se v roce 2017 sešla celkem 4x, z toho jednou hlasovala per rollam, tj. přes e-mail. 

 

Rada spolku 21. 3. 2017 

Na začátku byl přivítán na jednání a byl členům představen nový zástupce Římsko-katolické 
farnosti Humpolec, P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec OPraem. Přítomným členům Rady byly 
představeny činnosti kanceláře MAS z konce roku 2016 a na začátku roku 2017. Zazněly 
informace o průběhu hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), kdy 
byly zapracovávány připomínky jednotlivých ministerstev k programům PRV, OPZ a IROP. 

Rada byla informována o poskytování administrativní pomoci obcím při podávání žádostí  
o dotaci, o zpracovávání Programů rozvoje obcí, o účasti na školeních a setkáních KS MAS  
a účasti na Valné hromadě NS MAS, kde proběhla volba nového předsedy, kterým se stal Ing. 
Jiří Krist z MAS Opavsko. 
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Kancelář MAS informovala Radu, že ve spolupráci s PhDr. Ing. Vítem Skálou, Ph.D. a Ing. 
Josefem Fialou z Odboru zdravotnictví a sociálních věcí města Humpolec byla podána žádost 
o dotaci do výzvy č. 063 z OPZ na vytvoření komunitního plánu sociálních služeb v ORP 
Humpolec. Bylo požádáno o necelé 2 mil. Kč. Cílem tohoto projektu bude popsat, zmapovat  
a navrhnout nový akční plán v oblasti sociálních služeb z hlediska toho, po čem je v území ORP 
Humpolec poptávka a co by se mohlo nově realizovat. 

Dále zazněla informace o změně účetní, kterou se od začátku roku 2017 stala paní Radka Petrů. 

V dalším bodě jednání bylo stanoveno rozdělení alokace mezi jednotlivá opatření IROP, PRV  
a OPZ a byla projednána změna hodnot indikátorů, ke kterým se MAS zaváže, jejichž nutnost 
vyplynula z připomínek jednotlivých ministerstev. 

Poté bylo projednáno znění jednotlivých preferenčních kritérií MAS pro PRV, která budou moci 
být použita pro hodnocení žádostí o dotaci podaných na MAS. 

Zazněla informace o stavu žádosti na režie MAS (tzv. dotace na provoz), kdy byla tato žádost 
na začátku března schválena. Následně bude podána Zjednodušená žádost o platbu (ŽoP)  
za červenec 2015 – prosinec 2016 a současně se ŽoP bude podána Zpráva o realizaci (ZoR) této 
žádosti na režie. 

Členové Rady spolku byli informováni o aktuální finanční situaci MAS, kdy MAS neměla 
dostatek finančních prostředků a bude muset požádat o půjčku od obcí. Problémy 
s financováním přestanou až po proplacení žádosti o platbu. 

 

Rada spolku 28. 8. 2017 

Rada spolku byla informována o schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  
ze dne 23. 8. 2017. MAS tak již brzy bude moci vyhlašovat své první výzvy. Rada dále vzala  
na vědomí, že MAS byly v červnu proplaceny žádost na režie za období 2015–2016 a výdaje 
z 1. ZŽoP, která byla podána na výdaje do dubna 2017. Dále byla podána 2. zjednodušená 
žádost o platbu (ZŽoP). Po proplacení režií již nebyl problém s financováním MAS a jednotlivé 
půjčky mohou být splaceny. 

V červenci 2017 proběhlo výběrové řízení na nového zaměstnance MAS. Na jednání byla 
představena Ing. Eliška Matulová, která dne 1. 9. 2017 nastoupila na pozici projektové 
manažerky a má na starosti také projekt Komunitní plán rozvoje sociálních služeb, který bude 
MAS realizovat. 

Rada vzala na vědomí informace o jednání Kontrolního a monitorovacího výboru, které 
proběhlo 12. 6. 2017. Rada schválila aktualizaci směrnice č. 01/2016 na vedení pokladny  
a směrnici č. 01/2017 na evidenci majetku. Dále byla schválena směrnice č. 02/2017 na užívání 
osobního automobilu, který MAS pořídí na operativní leasing. 

Rada byla informována, že MAS bude realizovat projekt Komunitní plán sociálních služeb, na 
který získala podporu z výzvy č. 063 z OPZ s názvem Podpora procesu plánování sociálních 
služeb na obecní úrovni. Projekt bude ve spolupráci s Městem Humpolec realizován  
od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. V rámci projektu byl stanoven realizační tým: koordinační 
skupina, řídící skupina a 4 pracovní skupiny, které budou sbírat data potřebná pro vytvoření 
plánu sociálních služeb. Výstupem projektu bude dokument, který shrne stav sociálních služeb 
na Humpolecku, jaká je nabídka sociálních služeb a jaká je poptávka od uživatelů po sociálních 
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službách. Dále se v rámci projektu naváže komunikace s Krajem Vysočina a s Ministerstvem 
práce a sociálních věcí. 

Rada spolku schválila směrnici č. 02/2018 na užívání osobního automobilu.  

V dalším bodě jednání byl schválen harmonogram výzev MAS z IROP na rok 2017, který byl 
následně zaslán na Centrum regionálního rozvoje (CRR). Pavel Hrala informoval, že kancelář 
chce co nejdříve, po schválení Interních postupů, vyhlásit výzvu na památky a na vypracování 
územních studií. V roce 2018 je v plánu vyhlásit výzvu pro školy. Vyhlášení výzvy z PRV je 
v plánu v prosinci, po otevření Portálu farmáře, přes který se žádosti o dotaci podávají. Plánuje 
se vyhlášení třech Fichí: 1 – zemědělci, 2 - zemědělské produkty, 3 – lesnická infrastruktura a 
4 – podnikatelé. 

Poté proběhlo schválení znění interních postupů pro PRV a IROP, vč. etického kodexu pro PRV, 
kterými se budou zaměstnanci kanceláře, členi Výběrové komise i Rada spolku, řídit  
při výzvách MAS. 

Následně bylo schváleno připravené avízo výzvy PRV, které bude zveřejněno na webu, aby byli 
žadatelé včas informováni o předběžných podmínkách výzvy. 

Byly projednány Fiche PRV a to Fiche č. 1 pro zemědělce, Fiche č. 3 na lesní cesty a č. 4  
pro podnikatele a znění jednotlivých preferenčních kritérií a jejich obodování. 

Radě byla přestavena Výroční zpráva MAS shrnující důležité události za rok 2016, která bude 
schválena na jednání Valné hromady. 

Byl vyřazen zastaralý a nefunkční majetek MAS – notebook a mobilní telefon z roku 2006. 

 

Rada spolku 2. 10. 2017 

Radě byl předložen dosavadní rozpočet za rok 2017, plánovaný rozpočet do konce roku  
a rozpočtový výhled na rok 2018. Rozpočty byly po projednání Radou schváleny. Dále byly 
znovu podrobně projednány jednotlivé Fiche, jejich preferenční kritéria a proběhlo jejich 
schválení. 

Byl znovu přestaven a schválen harmonogram výzev OPZ a IROP na rok 2018 a byly podrobněji 
představeny jednotlivé plánované výzvy a podporované aktivity. 

Byla projednána a schválena aktualizace směrnice č. 03/2013 Směrnice pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu podle pravidel IROP. 

Na základě potřeby změny kompetencí jednotlivých orgánů MAS byl projednán návrh změny 
stanov MAS, jejichž změnu musí schválit Valná hromada. 

 

Rada spolku 14. 12. 2017 

Z důvodu nedostatku času ke konci roku bylo rozhodnuto, že jednání Rady bude výjimečně 
provedeno per rollam. Členové schválili 1. výzvu PRV, kde bylo rozhodnuto o vyhlášení Fiche 
č. 2 – Investice do konkurenceschopnosti zpracování zemědělských produktů (potravináři). 
Tato Fiche byla tímto projednáním také schválena. Dále byla schválena 1. i 2. výzva IROP 
(památky, územní studie) a jejich přílohy. 
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5.2 Valná hromada 

Valná hromada se v roce 2017 sešla jedenkrát 4. prosince 2017.  

Valná hromada – 4. 12. 2017 

Valná hromada byla seznámena s personální situací v kanceláři MAS a s přijetím nové 
zaměstnankyně. Vzala na vědomí informaci o Strategii komunitně vedeného rozvoje, která 
byla schválena po několika kolech hodnocení, byla informována o proplácení žádostí o platbu 
u projektu a o žádosti o změnu u žádosti na režie, kde byl upraven finanční plán a bude 
změněna délka jednotlivých etap žádosti. VH vzala na vědomí informaci o schválení interních 
postupů pro IROP a o přípravě prvních výzev MAS. Členové MAS vzali na vědomí rozpočet MAS 
do konce listopadu 2017 a plánovaný výhled na rok 2018 a byly představeny jejich jednotlivé 
položky. 

Na jednání zazněla informace o realizaci projektu Komunitní plán sociálních služeb v ORP 
Humpolec. Jako každý rok proběhla volba členů Výběrové komise. Nově má komise 7 řádných 
členů a 4 náhradníky, kteří budou zastupovat řádné členy v případě střetu zájmů či 
nepřítomnosti. 

Byla podána informace o kontrole Kontrolního a monitorovacího výboru, o inventarizaci 
majetku MAS. Následně byla schválena Výroční zpráva MAS za rok 2016. Valná hromada byla 
informována o Interních postupech MAS pro IROP a PRV a o jejich schválení. Dále VH schválila 
změnu stanov, která již byla předjednána na Radě spolku. 

Poté byl představen plánovaný harmonogram výzev IROP, PRV a OPZ na rok 2018. 

Nakonec byly schváleny členské příspěvky ve výši 500 Kč a byla podána informace, že MAS 
bude podávat žádost na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II), kde bude 
muset být zapojena většina, tj. 70 %, škol z území. 

 

5.3 Kontrolní a monitorovací výbor 

Kontrolní a monitorovací výbor jednal dne 12. 6. 2017. Zkontroloval účetní závěrku za ro 2016, 
faktury, účetní a pokladní doklady za rok 2016. MAS bylo doporučeno stanovit limit hotovosti 
v pokladně na 5.000 Kč. Proběhla kontrola bankovního účtu a úvěrového účtu za rok 2016. 
Byla projednána Výroční zpráva za rok 2016 a byla doporučena ke schválení Valné hromadě. 
KMV zkontroloval vypracované směrnice MAS a zápisy z jednání MAS. 

KMV našel některé nedostatky: MAS nemá stanovený limit hotovosti v pokladně, nebyla 
provedena inventarizace pokladny ke konci roku 2016, nebyla provedena inventarizace 
majetku a pokladny. 

MAS do konce roku zajistila nápravu všech těchto zjištění. 
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6 Činnost MAS v roce 2017 

Vyhlášení výzvy MAS z PRV 

První výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka v programovém období 2014–2020 byla 
vyhlášena z Programu rozvoje venkova, a to dne 15. prosince 2017. Výzva byla určena pro čtyři 
Fiche, a to: 1 – Investice do konkurenceschopnosti místních zemědělců, 2 – Investice do 
konkurenceschopnosti zpracování zemědělských produktů, 3 – Rozvoj lesnické infrastruktury, 
4 – Podpora nezemědělského podnikání. Celková alokace výzvy činila 9.960.000 Kč. Příjem 
žádostí o dotaci probíhal v lednu 2018. 

Vyhlášení výzev z IROP 

Dne 22. 12. 2017 byly vyhlášeny dvě výzvy MAS z IROP – výzva Kulturní dědictví s vazbou na 
výzvu č. 55 IROP a výzva Územní studie s vazbou na výzvu č. 45 IROP. Pro první výzvu na 
kulturní dědictví byla vyčleněna alokace 3.000.000 Kč, pro územní studie pak 500.000 Kč. 
Příjem žádostí o podporu v těchto výzvách probíhal v roce 2018. 

Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec 

Od 1. září 2017 realizuje MAS projekt s názvem Komunitní plán sociálních služeb v ORP 
Humpolec. Projekt je realizován v rámci OP Zaměstnanost a jeho účelem je 
vytvoření komplexního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP 
Humpolec pro období 2019 – 2021 a následný akční plán na roky 2019 a 2020. Projekt si klade 
za cíl zmapovat potřeby regionu v sociálních službách a zajistit takový systém sociálních služeb, 
který odpovídá zjištěným místním potřebám. 

Projekt je realizován metodou komunitního plánování, tzn. se zapojením zadavatelů, 
poskytovatelů, uživatelů sociálních služeb a veřejnosti. V rámci projektu byly stanoveny 4 
pracovní skupiny  - Aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných, Rozšíření služeb pro seniory a 
zdravotně postižené, Rozvoj ostatních sociálních služeb a Rozvoj spolupráce s Krajem 
Vysočina. Dále byla ustanovena Řídicí skupina a Koordinační skupina. 

Od září do prosince 2017 prováděla MAS ve spolupráci se členy realizačního týmu analýzu 
území a stávajícího stavu sociálních služeb v regionu. Celkem byla zorganizována čtyři jednání 
pracovních skupin, jedno jednání koordinační skupiny a dvě jednání řídicí skupiny. 

Pomoc obcím s administrací žádostí 

MAS pomáhá obcím s podáváním žádostí o dotaci do národních dotačních programů. Hojně 
využívaný je program Ministerstva pro místní rozvoj s podprogramem Podpora obnovy a 
rozvoje venkova, dále pak program Ministerstva zemědělství Údržba a obnova kulturních a 
venkovských prvků. V těchto programech jsou podávány žádosti především na opravu kapliček 
a křížků, výstavbu odpočinkových míst a víceúčelových i dětských hřišť či opravu místních 
komunikací. 

V případě úspěšnosti dotace následuje pomoc při administraci dokumentů po realizaci akce, 
které jsou potřebné pro podání žádosti o platbu. 

Program rozvoje obce 

MAS zpracovává pro zájemce z řad obcí Program rozvoje obce (PRO), který by obec měla mít 
pro podání žádosti o dotaci např. do národních programů MMR. MAS zpracovala PRO v tomto 
roce pro obce Hořice, Kaliště, Jiřice, Sedlice a Želiv. 
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7 Hospodaření 

Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Zdrojem majetku jsou zejména: 

 dary a příspěvky právnických a fyzických osob, 

 výnosy majetku, 

 členské příspěvky, 

 granty a dotace. 

Za hospodaření spolku odpovídá Rada spolku, která každoročně předkládá Valné hromadě 
zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. Uskutečňuje se podle ročního rozpočtu 
schváleného Radou spolku. 

Příjmem je zisk z vedlejší hospodářské činnosti spolku. Veškeré získané prostředky (zisk) musí 
být využívány ve smyslu stanov spolku. Prostředky musí být použity k financování hlavních 
činností spolku naplňujících účel spolku a k úhradě nákladů na správu spolku.   

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu:  

Bilance hospodaření MAS Humpolecka k 31. 12. 2018 v tis. Kč – oprava 27. 8. 2018 – po 
auditu 

Rozvaha 

Aktiva Běžné účetní období v roce 2017 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 1362 

Dlouhodobý finanční majetek 0 

Oprávky k dlouhodobému majetku 1362 

Dlouhodobý majetek celkem 0 

Zásoby celkem 0 

Pohledávky celkem 616 

Krátkodobý finanční majetek celkem 530 

Jiná aktiva celkem 6 

Krátkodobý majetek celkem 1152 

Aktiva celkem 1152 

Pasiva Běžné účetní období v roce 2017 

Jmění 0 

Výsledek hospodaření 191 

Vlastní zdroje celkem 191 

Rezervy 0 

Dlouhodobé závazky 18 

Krátkodobé závazky 943 

Jiná pasiva 0 

Cizí zdroje celkem 961 

Pasiva celkem 1152 
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Výkaz zisku a ztrát MAS Humpolecka k 31. 12. 2018 v tis. Kč – oprava 27. 8. 2018 – po auditu 

Výsledovka 

Náklady Běžné účetní období v roce 2017 

Spotřebované nákupy 102 

Služby 198 

Osobní náklady 1099 

Daně a poplatky 1 

Ostatní náklady 28 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek 

1271 

Poskytnuté příspěvky 15 

Daň z příjmů 0 

Náklady celkem 2714 

Výnosy Běžné účetní období v roce 2017 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 206 

Změna stavu vnitroorganizačních zásob 0 

Aktivace 0 

Ostatní výnosy 1274 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek 

0 

Přijaté příspěvky 13 

Provozní dotace 1246 

Výnosy celkem 2739 

Výsledek hospodaření před zdaněním 25 

Výsledek hospodaření po zdanění 25 

 

Přijaté dotace v roce 2017 

V roce 2017 získala MAS dotaci od Kraje Vysočina ve výši 76.000 Kč. V roce 2018 pak proběhlo 
její vyúčtování a vratka a konečná dotace byla ve výši 73.043 Kč.  

Dále MAS získala dotaci na Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec, kde obdržela 
zálohu 799.630 Kč. 

Byla průběžně proplácena dotace na režijní náklady MAS z IROP. V roce 2017 byla podána 
v Žádost o platbu za první etapu, tj. období 2015–2016 a také podány čtyři Zjednodušené 
žádosti o platbu za rok 2017. 
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8 Přehled majetku 

8.1 Dlouhodobý hmotný majetek 

Inv. 
číslo 

Název DDHM poř. cena zařazeno 

7/2006 Termovazač 1 190,- 13. 1. 2006 

8/2006 Kroužkový vazač 2 319,- 13. 1. 2006 

9/2006 Projektor BenQ 25 290,- 13. 1. 2006 

1/2013 Multifunkční tiskárna Brother  8 351,- 30. 7. 2013 

1/2014 Notebook Lenovo typ B50 11 520,- 23. 12. 2014 

2/2014 Mobilní telefon Blackberry classic 11 490,- 29. 12. 2014 

3/2014 Fotoaparát Nikon Coolpix L830 5 600,- 30. 12. 2014 

1/2016 Tiskárna Brother 13 275,- 9. 5. 2016 

2/2016 Notebook Lenovo Idea Pad G50-70 12 438,- 28. 6. 2016 

Celkem  91 473,-  
 

Inv. 
Číslo Samostatné movité věci poř. cena zařazeno 

1/2013 Mobiliář Stezka poznání  1 271 250,-   

Celkem  1 271 250,-  

8.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Inv. 
Číslo Název DDNM poř. cena zařazeno 

    

 

Výroční zpráva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. za rok 2017 byla schválena Valnou 
hromadou MAS dne 3. 12. 2018. 

 

 

.........................………………..…………………….. 

Předseda spolku společnost PTL, s. r. o., 

zastoupená PhDr. Ing. Vítem Skálou, Ph.D. 


