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1 Základní údaje  

Název: Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s. 

Právní forma: Občanské sdružení 

Sídlo: Senožaty 166, 394 56 Senožaty 

Kancelář: Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec 

Registrace: č.j. VS/1-1/59411/04 - R 

Vznik: 16. prosince 2004 

Statutární zástupce – předseda:   Josef Jirků 

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Hrala, manažer MAS 

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

E-mail: info@humpolecko.cz  

IČ: 26984423 

Bankovní spojení: 200497314/0300 Pošt. spoř.;  3624490339/0800 Česká spoř. 

Webové stránky: www.humpolecko.cz  

 

Předmět činnosti 

 rozvoj měst, obcí, podnikatelských subjektů, sociálních, kulturních a sportovních 

organizací atd. 

 vytváření koncepce regionálního rozvoje v souladu s programy rozvoje České 

republiky 

 koordinace mezi subjekty pracujícími v oblasti rozvoje regionu 

 zvýšení informovanosti občanů a institucí o významu regionu a nutnosti jeho rozvoje 

 navrhovat a vyhlašovat výzvy na realizaci projektů týkajících se rozvoje, 

zkvalitňování služeb a další dle požadavků a potřeb obcí, členů společnosti, fyzických 

i právnických osob 

 poradenství v oblasti získávání dotací a grantů z různých krajských, státních nebo 

evropských zdrojů 

 propagace regionu 

 soustřeďování finančních prostředků formou dotací na financování cílů společnosti 

 přerozdělování finančních prostředků dle vyhlašovaných schémat (výzev) k podání 

žádostí o podporu 

 spolupráce se subjekty se stejnou nebo podobnou náplní činnosti 

 

Územní působnost MAS Humpolecka 

Územní obvod MAS je tvořen 25 obcemi, z nichž 21 obcí je sdruženo ve Svazku obcí 

mikroregionu Zálesí a 4 obce sdružuje Mikroregion Želivka. Jedinou obcí se statutem města 

na území je město Humpolec, ostatní jsou obce. Mezi obce 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. 

mailto:info@humpolecko.cz
http://www.humpolecko.cz/
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Celkem se jedná o území 22 791,2 ha, kde žije 17 430 obyvatel (ke dni 1. 1. 2014). Hustota 

obyvatel v tomto regionu činí 75 obyvatel/km2. 

2 Cíl sdružení 

Cílem sdružení je přispívat k udržitelnému všestrannému rozvoji regionu a uchování jeho 

historických, kulturních a přírodních hodnot a podporovat vzájemnou spolupráci občanů a 

občanských sdružení, obcí, podnikatelů a dalších subjektů z veřejného i soukromého sektoru 

vedoucí k naplňování tohoto cíle. 

3 Členové  

Stav členské základny MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka se v roce 2013 rozšířil 

z původního počtu 16 členů na 22, kdy byli ke dni 21. 6. 2013 přijati 4 členové Obec 

Hojanovice, Zemědělské obchodní družstvo Hořice, Bc. Marek Kolman a Castrum o.p.s. Dne 

06. 11. 2013 byli přijati 2 členové Čtveráci o.s. Mladé Bříště a SDH Píšť.  

Obce a města 

 Město Humpolec 

 Obec Želiv 

 Obec Senožaty 

 Obec Hojanovice 

Neziskové subjekty 
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 Městské kulturní a informační středisko Humpolec  

 ZŠ Hálkova Humpolec  

 ZUŠ G. Mahlera Humpolec  

 Školní statek Humpolec  

 Jezdecký klub Samba Humpolec 

 Římsko-katolická farnost, děkanství Humpolec 

 Česká identita, o. s. Senožaty 

 Castrum o.p.s. Humpolec  

 Čtveráci, o.s. Mladé Bříště  

 Sbor dobrovolných hasičů Píšť  

Komerční firmy 

 PTL, s.r.o. Senožaty 

 Profil nábytek, a.s. Humpolec  

 Hotel Kotyza, s.r.o. Humpolec  

 Zemědělské obchodní družstvo Hořice 

Fyzické osoby 

 MVDr. Miroslav Pospíšil CSc., Senožaty 

 Ing. Patrik Sukdolák, Mladé Bříště 

 Mgr. Pavel Hrala, Humpolec 

 Bc. Marek Kolman, Humpolec 

4 Organizační struktura 

Organizační struktura byla nově ustanovena a navolena na jednání Valné hromady dne 16. 9. 

2013. Organizační strukturu znázorňuje toto schéma:  

 
 

Valná hromada 

Programový 
výbor 

= Rada sdružení 

Předseda 
sdružení 

Manažer MAS Účetní 

Místopředseda 
sdružení 

Revizní komise Kontrolní komise 

Výběrová 
komise 
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Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení. Svolávána 

je dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to 

požádá nejméně třetina členů sdružení. 

 Valná hromada zejména: 

o rozhoduje o změnách stanov sdružení, 

o schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, 

rozpočet a roční závěrku hospodaření, 

o volí členy rady sdružení, 

o rozhoduje o počtu členů rady sdružení, 

o rozhoduje o zrušení členství, 

o rozhoduje o zrušení sdružení 

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech hlasů sdružení. 

Každý člen – fyzická osoba má jeden hlas, počet hlasů člena – právnické osoby určuje valná 

hromada. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro 

něj hlasuje prostá většina přítomných hlasů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení 

je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech hlasů sdružení. 

 

Programový výbor = Rada sdružení 

Náplň činnosti  

 koordinovat činnost sdružení  

 zpracovávat záměr místní akční skupiny a strategii rozvoje regionu Humpolecka  

 schvalovat žádost o dotaci místní akční skupiny   

 schvalovat výběrová kritéria a výběr projektů provedený výběrovou komisí  

 provádět pravidelné aktualizace strategie a přezkoumávání nastaveného systému na 

základě zpětné vazby a změny podmínek  

 jmenovat členy kontrolní komise  

 jmenovat členy revizní komise  

 pověřovat členy kontrolní komise provedením kontroly u konkrétního subjektu  

 vykonávat další činnosti vyplývající ze stanov sdružení 

 

Složení Programového výboru - Rady sdružení 

Jméno člena Organizace 

Mgr. Roman Brzoň Město Humpolec 

Ing. Vít Skála PTL, s.r.o. Senožaty 

Ing. František Dolejš Obec Želiv 

Marcela Kubíčková Městské kulturní a informační středisko Humpolec 

Jan Ságl PROFIL NÁBYTEK, a.s. Humpolec 

Josef Jirků ZUŠ G. Mahlera Humpolec 

Ing. Patrik Sukdolák Fyzická osoba, Mladé Bříště 
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Složení Výběrové komise – složení výběrová komise bylo zvoleno Valnou hromadou dne 16. 

09. 2013. Výběrová komise si za svého předsedu zvolila dne 14. 10. 2013 pan Mgr. Zdeňka 

Vaňka.  

Jméno člena Organizace Sektor 

Mgr. Zdeněk Vaněk - předseda obec Senožaty veřejný sektor 

Ing. František Novák ZOD Hořice podnikatelský sektor 

Pavel Koubek Castrum o.p.s. neziskový sektor 

 

Složení Kontrolní komise – členové Kontrolní komise byli jmenování radou sdružení dne 06. 

11. 2013. Členy Kontrolní komise se stali pánové Bc. Marek Kolman a Ing. František Dolejš.  

Složení Revizní komise - členové Revizní komise byli jmenování radou sdružení dne 06. 11. 

2013. Členy Revizní komise se stali paní Zdeňka Augustová a pan MVDr. Miroslav Pospíšil.  

Předseda a místopředseda sdružení – Rada sdružení dne 04. 03. 2013 zvolila nového 

předsedu pana Josefa Jirků, místopředsedou zůstal pan Ing. Vít Skála.  

Manažer MAS – dne 01. 05. 2013 byl jmenován do funkce manažera MAS pan Mgr. Pavel 

Hrala.  

Účetní MAS – účetnictví MAS vede externí účetní paní Ing. Eva Kubíčková.  

5 Jednání orgánů sdružení v roce 2013 

5.1 Valná hromada 

Valná hromada se sešla v roce 2013 celkem 2x. 

Z obsahu jednání. 

Valná hromada - 4. 3. 2013 

Na zasedání byli navoleni členové Rady sdružení, byl zvolen předseda a místopředseda 

sdružení. Po rezignaci pana Mgr. Romana Brzoně na funkci předsedy sdružení, byl nově 

zvolen předseda MAS Josef Jirků a místopředseda pan Vít Skála. Byly probrány informace o 

podání žádosti o dotaci na Kraj Vysočina a Státní zemědělský intervenční fond.  

Valná hromada – 16. 9. 2013 

Byly schváleny nový Jednací řád MAS, Jednací a organizační řád výběrové komise MAS, 

etický kodex člena výběrové komise. Nově proběhla volba členů Výběrové komise MAS a 

zvolili se jiní členové rady sdružení z důvodu dodržení podmínek zastoupení veřejného a 

soukromého sektoru. Představen byl návrh na složení revizní a kontrolní komise.  

 

5.2 Rada sdružení 

Rada sdružení se v roce 2013 sešla celkem 3x. 
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Z obsahu jednání: 

Rada sdružení – 12. 8. 2013 

Rada sdružení se zabývala návrhem tréninkové výzvy a probrala jednotlivé body výzvy. 

Projednán byl návrh jednacího řádu MAS, návrh Jednacího a organizačního řádu výběrové 

komise MAS, návrh etického kodex člena výběrové komise. Představeny byly návrhy členů 

výběrové komise, revizní a kontrolní komise. Byl stanoven termín uskutečnění Valné 

hromady. Manažer informoval o distribuci dotazníků. Předneseny byly informace o podání 

žádosti o dotaci v rámci grantového programu Města Humpolec.  

Rada sdružení – 26. 8. 2013 

Rada sdružení probrala, upravila a schválila navržená preferenční kritéria tréninkové výzvy. 

Rada sdružení schválila Směrnice pro vyhlašování výzvy a schválila znění tréninkové výzvy 

III.4.1. Byly projednány návrhy členů revizní a kontrolní komise MAS a projednal se návrh 

jednacího řádu MAS před schválením valnou hromadou.  

Rada sdružení 6. 11. 2013 

Rada sdružení schválila navýšení alokace tréninkové výzvy a schválila vybrané projektů. Byla 

upravena a poté schválena smlouva pro žadatele. Nově byli přijati členové MAS – Čtveráci 

o.s. Mladé Bříště, SDH Píšť. Jmenováni byli členové revizní a kontrolní komise. Rada 

schválila směrnici Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Prodiskutovány 

byly možnosti komunitního plánování. Představeno bylo školení pro žadatele a vyhodnocení 

dotazníků. 

5.3 Výběrová komise 

Výběrová komise se v roce 2013 sešla celkem 2x. 

Výběrová komise -14.10.2013 

Na první ustavující schůzi byl zvolen předseda výběrové komise. Členové výběrové komise 

souhlasili a podepsali etický kodex člena výběrové komise. Rozlosovaly se přijaté žádosti. 

Proběhlo školení členů VK o preferenčních kritériích a způsobu hodnocení žádostí.  

Výběrová komise – 21.10.2013 

Proběhlo konečné bodování jednotlivých žádostí, na základě kterého byl sestaven a schválen 

seznam vybraných/nevybraných žádostí. Poté bylo doporučeno Radě sdružení navýšení 

alokace tréninkové výzvy.  

6 Činnost MAS v roce 2013 

Stezka poznání 

Společnost pro rozvoj Humpolecka v rámci spolupráce s MAS Královská stezka o.p.s. a MAS 

Podhůří Železných hor o.p.s. realizovaly v předchozích letech (2011, 2012) projekt na 

vytvoření naučné stezky v délce 130 Km spojující území těchto MAS a jejich obyvatel. 

Celkové náklady projektu činily 3.457.500 Kč, díky spolupráci 3 MAS z Vysočiny přitekla do 
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oblasti dotace ve výši 3.111.030 Kč. Pro region Humpolecka získala naše MAS částku 

1.138.500 Kč. Podrobnější informace o projektu, mapové podklady, informace o jednotlivých 

zastávkách a další naleznete na adrese http://www.stezkapoznani.cz. Přiznaná dotace byla 

připsána na účet MAS v dubnu 2013.  

Osvojováni schopností 

Díky dotaci z Programu rozvoje venkova v opatření III. 4.1 Získávání dovedností, animace a 

provádění mohla MAS Humpolecka zaměstnat od května 2013 do pracovního poměru 

manažera MAS Pavla Hralu. V rámci tohoto programu byla vyhlášena tzv. tréninková výzva 

MAS na dotace pro společenské, kulturní, vzdělávací a sportovní akce. Přihlášeno bylo 

dohromady 7 projektů s celkovou požadovanou výší dotace 81 958,- Kč, z nichž výběrová 

komise schválila k podpoře 4 projekty. Konkrétně se jednalo o Městské kulturní a informační 

středisko Humpolec s projektem Věda v muzeu, obec Jiřice s Rozsvěcením vánočního stromu, 

Ing. Helena Kottová s Rozsvěcením vánočního stromu MŠ a Ing. arch. Monika Čermáková s 

projektem ,,LABORATOŘ“ kulturní a společenské oživení města. Mezi vybrané projekty 

bude následně rozděleno 50.600 Kč. Pro tuto výzvu byla nově sestavena výběrová komise 

MAS, proběhlo školení členů výběrové komise a také se uspořádalo školení pro vybrané 

žadatele. Rovněž byly ve dnech 16.8. a 20.9. 2013 uspořádány 2 propagační akce MAS 

během farmářských trhů, při kterých byly zájemcům podány informace o tréninkové výzvě 

MAS a proběhl sběr dotazníků pro občany.  

Dotazníkové šetření MAS 

V rámci přípravy strategie bylo zorganizováno dotazníkové šetření mezi občany. Dotazníkové 

šetření se zaměřilo na bodování jednotlivých aspektů kvality života, na tematické oblasti ke 

zlepšení úrovně infrastruktury, aspekty cestovního ruchu atd. Dotazníkové šetření probíhalo 

od srpna do září 2013 a to jak elektronickou, tak papírovou formou. Celkem se ho zúčastnilo 

366 respondentů, což odpovídá 2,1 % obyvatelstva regionu. Metoda distribuce dotazníku byla 

založena na možnosti vyplnit si papírovou formu dotazníku na Městském úřadě v Humpolci, 

v budově Městského kulturního informačního střediska v Humpolci a v Poliklinice 

Humpolec. V dalších 22 obcích byla tištěná podoba dotazníku šířena buď formou roznosu do 

domovních schránek, nebo možnost vyplnění na vhodných místech v obcích – na obecních 

úřadech, v knihovnách, v obchodech, v hostincích, při schůzích občanů apod. Dále měli 

občané možnost vyplnit dotazník během 2 propagačních akcí MAS, které proběhly na Horním 

náměstí v Humpolci při farmářských trzích. Vyplnění elektronické podoby dotazníku bylo 

možné na webových stránkách MAS, města Humpolec, informačního střediska a webu 18 

obcích. Elektronický odkaz na dotazník byl také šířen pomocí facebookového profilu MAS 

Humpolecka, jenž byl hodnocen jako jedna z nejúčinnějších forem propagace dotazníku. 

Vyhodnocení dotazníku je plánováno v roce 2014 a jeho výsledky budou použity pro 

analytickou část strategie MAS.  

 

http://www.stezkapoznani.cz/
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7 Hospodaření 

Rozvah ve zjednodušeném rozsahu:  

Bilance hospodaření MAS Humpolecka k 31. 12. 2013 v tis. Kč. 

Rozvaha 

Aktiva Běžné účetní období v roce 2013 

Dlouhodobý nehmotný majetek 7 

Dlouhodobý hmotný majetek 1384 

Dlouhodobý finanční majetek 0 

Oprávky k dlouhodobému majetku -120 

Dlouhodobý majetek celkem 1271 

Zásoby 0 

Pohledávky 299 

Krátkodobý finanční majetek 231 

Jiná aktiva celkem 0 

Krátkodobý finanční majetek celkem 530 

Aktiva celkem 1801 

Pasiva  Běžné účetní období v roce 2013 

Jmění 1271 

Výsledek hospodaření -27 

Vlastní jmění celkem 1244 

Rezervy 0 

Dlouhodobé závazky 0 

Krátkodobé závazky 57 

Jiná pasiva 500 

Cizí zdroje celkem 557 

Pasiva celkem 1801 

 

Výsledovka  

Výkaz zisku a ztrát MAS Humpolecka k 31. 12. 2013 v tis. Kč. 

Rozvaha 

Náklady Běžné účetní období v roce 2013 

Spotřebované nákupy 12 

Služby 40 

Osobní náklady 292 

Daně a poplatky 0 

Ostatní náklady 0 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 0 
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opravných položek 

Poskytnuté příspěvky 7 

Daň z příjmů 0 

Náklady celkem 351 

Výnosy  Běžné účetní období v roce 2013 

Tržby za vlastní výkony a za zboží  0 

Změna stavu vnitroorganizačních zásob 0 

Aktivace 0 

Ostatní výnosy  0 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 

opravných položek 
0 

Přijaté příspěvky 0 

Provozní dotace 344 

Výnosy celkem 344 

Výsledek hospodaření před zdaněním -7 

Výsledek hospodaření po zdanění -7 

 

Přijaté dotace v roce 2013 

Společnost pro rozvoj Humpolecka získala v roce 2013 celkem 2 dotace. První dotace ve výši 

40.000,- Kč získala na provozní výdaje od Kraje Vysočina. Z této dotace byla nakoupeno 

multifunkční tiskové zařízení pro MAS, nakoupeny bylo drobné kancelářské vybavení, byl 

zaplacen nájem kanceláře, zaplacena byla účetní MAS, splacen členský příspěvek NS MAS 

ČR, telefon a doména MAS.  

Od května roku 2013 byla čerpána dotace SZIF jejíž celková potenciální výše je až 500.000,- 

Kč. V roce 2013 bylo zúčtováno do výnosů na této dotaci 262.458,- Kč proti souvisejícím 

nákladům projektu. Inkaso peněžních prostředků nastane až v roce 2014.  

8 Přehled majetku  

8.1 Dlouhodobý hmotný majetek 

Inventární číslo Název DHM Pořizovací cena Datum zařazení 

1/2006 Tiskárna HP 27.993,- 13.1.2006 

2/2006 Notebook Acer 20.874,-  

3/2006 Mobilní telefon 2.002,-  

4/2006 Flipchart 2.141,-  

5/2006 Skartovací stroj HSM 4.759,-  

6/2006 Stojan na tiskopisy 4.997,-  
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7/2006 Termovazač 1.190,-  

8/2006 Kroužkový vazač 2.319,-  

9/2006 Projektor BenQ 25.290,-  

10/2006 Fotoaparát Olympus -  

2013 

1/2013 Tiskárna Brother  8.351,- 30. 7. 2013 

2/2013 Propagační plachty MAS 1.634,- 11. 9. 2013 

 

8.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Inventární číslo Název DNM Pořizovací cena Datum zařazení 

10/2006 MS Office 2003 6.947,-  

 

 

 

 

Výroční zpráva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka byla schválena Valnou hromadou 

MAS dne  

 

 

 

…..…………………….. 

Josef Jirků, předseda o.s. 

 

 

 

 


