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1 Informace o občanském sdružení 

MAS Telčsko je občanské sdružení, které vzniklo v roce 2004 v intencích programu LEADER+ s cílem 

rozvoje regionu formou realizace společných projektů a získávání dotací z ČR a EU. Místní akční 

skupina pracuje na principu spolupráce veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru.  

Základním posláním sdružení je podporovat své členy i ostatní okolní organizace v regionu 

v jednotlivých aktivitách a projektech tak, aby byl zajištěn trvale udržitelný rozvoj celého území 

maximálním využitím potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů. Veškeré aktivity jsou 

postaveny na základě partnerství a vzájemné spolupráce. Hlavním nástrojem naplňované těchto cílů 

je strategický plán LEADER a tzv. projektů Spolupráce, které s přispěním prostředků Evropské Unie a 

státního rozpočtu ČR umožňují realizaci a finanční podporu rozvojových projektů na Telčsku. 

 

2 Základní údaje o území MAS 

 

Rozloha: 33 094 ha 

Počet obyvatel:  15 164 

Zájmové území je tvořeno 49 obcemi, ty se dále skládají ze 63 místních částí.  

Obce území MAS: Bohuslavice, Borovná, Černíč, Červený Hrádek, Dolní Vilímeč, Doupě, Dyjice, 

Hodice, Horní Myslová, Hostětice, Jindřichovice, Knínice, Kostelní Myslová, Krahulčí, Krasonice, 

Lhotka, Markvartice, Mrákotín, Mysletice, Mysliboř, Nevcehle, Nová Říše, Olšany, Olší, Ořechov, 

Panenská Rozsíčka, Pavlov, Radkov, Rozseč, Růžená, Řásná, Řídelov, Sedlatice, Sedlejov, Stará Říše, 

Strachoňovice, Svojkovice, Telč, Třeštice, Urbanov, Vanov, Vanůvek, Vápovice, Volevčice, 

Vystrčenovice, Zadní Vydří, Zdeňkov, Zvolenovice, Žatec.  

 

K 31. 12. 2012 podala obec Červený Hrádek žádost o vystoupení z Mikroregionu Telčsko a z Místní 

akční skupiny. Důvodem vystoupení je připojení k nově vzniklé Místní akční skupině Česká Kanada 

v Jihočeském kraji. 

K 1. 1. 2013 vystupuje obed Červený Hrádek z Mikroegionu Telčsko a z Místní akční skupiny 

Miroregionu Telčsko. 

 

Tabulka 1 - Členové MAS Telčsko (k 31. 12. 2012) 

Název subjektu FO/FOP/PO Sektor 
Zástupce subjektu pro 

MAS 
1. Agrika Tour Telč, k.s. PO soukormý Ing. Petr Novák 

2. Bohumil Novák FOP soukormý  

3. Luboš Nosek FOP soukormý  

4. TIRAD, s.r.o. PO soukormý Ing. Stanislav Veselý 

5. Jiří Ondráček FOP soukormý  

6. Zemědělské družstvo Telč PO soukormý Ing. Miroslav Nosek  



  

7. Ing. Miroslav Peichl FOP soukormý  

8. Marie Prknová            FOP soukormý  

9. Hosova obchodní společnost, spol. s r.o. PO soukormý Ing. František Hos     

10. Ing. Roman Kadlec           FOP soukormý  

11. MVDr. Petr Hawerland FOP soukormý  

12. Mgr. A. Vladimír Sequens FOP soukormý  

13. SHR Ludmila Škarková FOP soukormý Ludmila Škarková 

14. SHR Antonín Brychta FOP soukormý  

15. SHR Jana Cechová FOP soukormý  

16. Mgr. Vít Lojka  FO soukormý  

17. Služby Telč, spol. s r.o. PO veřejný Radovan Bock 
18. Mikroregion Telčsko PO veřejný Mgr. Roman Fabeš 

19. Obec Horní Myslová PO veřejný Ing. Rostislav Čermák 

20. Město Telč PO veřejný Hana Müllerová 

21. Myslivecké sdružení Telč PO neziskový  

22. Záchranná stanice volně žijících zvířat PO neziskový Pavel Dvořák      

23. Archivní kronikářský spolek PO neziskový Slavomír Pavlásek 

24. Sportovní klub Mrákotín PO neziskový Miroslav Vaňoušek 

25. Krteček – klub maminek Telč PO neziskový Ing. Renata Šimánková 

26. Rozvojové sdružení Zdeňkov PO neziskový Miroslav Požár 
 

Obrázek 1- Umístění Mikroregionu Telčsko v rámci ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Obrázek 2 - Obce náležící do Mikroregionu Telčsko – vymezení území MAS 

Název     Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o. s. 

Sídlo    Náměstí Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč 

IČ    269 85 870 

Právní forma   občanské sdružení (o. s.) 

Telefon    567 223 235 

E – mail    mas@telcsko.cz 

Internetové stránky  www.telcsko.cz/mas 

mailto:mas@telcsko.cz
http://www.telcsko.cz/mas


  

3 Orgány MAS Telčsko  

3.1 Výkonná rada 

 Mgr. Roman Fabeš 

 Ing. Stanislav Veselý 

 Bohumil Novák 

 

3.2 Výběrová komise 

Po uplynutí tříletého funkčního období členů výběrové komise byla jmenovaná nová výběrová komise  

a programový výbor 

 Ing. Renata Šimánková – předseda  

 Ing. František Hos 

 Jana Cechová 

 Luboš Nosek 

 Radovan Bock 

 

3.3 Programový výbor 

 Ing. Petr Novák - předseda 

 Mgr. A. Vladimír Sequens 

 Hana Müllerová 

 

3.4 Dozorčí rada 

 Miroslav Požár – předseda 

 Ing. Petr Novák 

 Luboš Nosek 

 

3.5 Přehled jednání orgánů MAS 

Tabulka 2 - Orgány MAS 

Orgány MAS Datum Předmět jednání 

Členská schůze 28. 11. 2012 Výzva 2013, projekty MAS, příprava na další plánovací 
období, schválení přijetí půjčky, rozpočet na rok 2013 

8. 10. 2012 Schválení přijetí úvěru, informace o průběhu I. výzvy 2012, 
projekty MAS – muzea, farmářské trhy, nohejbalový turnaj, 
sochy v krajině, příprava dalšího projektu spolupráce, 
hodnocení MAS 2012, příprava dalšího plánovacího období 



  

23. 1. 2012 Schválení rozpočtu za rok 2012, informace o hodnocení 
MAS, informace o střednědobém hodnocení MAS, 
aktualizace SPL a Fichí, informace o průběhu II. výzvy 2011, 
příprava výzvy 2013, schválení výroční zprávy, Informace o 
žádosti o dotaci z MMR, propagace MAS 

Výkonná rada 28. 11. 2012 Výzva 2013, projekty MAS, příprava na další plánovací 
období, schválení přijetí půjčky, rozpočet na rok 2013 

8. 10. 2012 Schválení přijetí úvěru, informace o průběhu I. výzvy 2012, 
projekty MAS – muzea, farmářské trhy, nohejbalový turnaj, 
sochy v krajině, příprava dalšího projektu spolupráce, 
hodnocení MAS 2012, příprava dalšího plánovacího období 

25. 6. 2012 Schválení výběru projektů výzvy I. 2012, schválení dotační 
smlouvy na Mikroregionální turnaj v nohejbale, projekty 
MAS 

3. 5. 2012 Výběrové řízení „Pořízení vybavení: nůžkových stanů, pivních 
setů a zastřešeného podia“, poptávka na dodání zvukové a 
světelné aparatury, projekty MAS 

2. 4. 2012 Výběrové řízení „Pořízení vybavení: nůžkových stanů, pivních 
setů a zastřešeného podia“, výběr projektů i. Výzvy na 
pořádání kulturních akcí na území MAS Telčsko, smlouva o 
poskytnutí dotace MAS Telčsko – Kraj Vysočina, dar NS MAS, 
projekty MAS 

19. 3. 2012 Smlouva o pronájmu se SŽDC (muzeum Hodice), projekt 
spolupráce „ Za sochami Regionem Renesance“, 
Mikroregionální turnaj v nohejbale 

2. 2. 2012 Schválení výběru dodavatele 

23. 1. 2012 Smlouva o pronájmu se SŽDC (muzeum Hodice), rozpočet na 
rok 2012, hodnocení MAS, aktualizace SPL a Fichí, informace 
o průběhu II. výzvy 2012, výroční zpráva 2011 

Výběrová komise 18. 6. 2012 Losování projektů hodnocení, Výběr projektů výzvy 1/2012 

Programový výbor 19. 1. 2012 Aktualizace SPL, výběr a aktualizace Fichí pro výzvu 2012/1 

 

3.6 Zaměstnanci MAS 

Eva Skálová – manažer SPL 

Ing. Petra Karásková  - manažer SPL 

Ing. Petra Šalandová – účetní 

 

3.7 Struktura MAS 

 

 

 

 

 



  

4 Realizace Strategického plánu LEADER  

4.1 Základní informace 

MAS Telčsko od roku 2009 naplňuje vlastní Strategický plán LEADER (dále jen SPL) popisující cíle, 

nástroje a opatření vhodná k rozvoji Telčska. Díky podpoře získané v rámci Osy IV. LEADER Programu 

rozvoje venkova ČR (dále jen PRV) přijde do regionu do roku 2013 zhruba 10 milionů korun. Program 

umožňuje žadatelům po splnění podmínek získat dotaci na své projekty, které jsou v souladu s cíli 

PRV a se SPL MAS Telčsko. Na základě každoročně vyhlášených veřejných výzev (1 - 2x ročně) přijímá 

MAS žádosti o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. „Realizace místní rozvojové 

strategie“ Programu rozvoje venkova ČR (dále jen Žádosti). Žádosti jsou podávány v jednotlivých 

fichích (opatření), což jsou závazné dokumenty, které určují oprávněné příjemce dotace, cíle, kritéria 

a další podmínky jednotlivých oblastí.  

 

Tabulka 3- Fiche dle SPL 

  Název Fiche Oprávnění žadatelé Míra dotace 

1 Přidávání hodnoty zemědělským a 
potravinářským produktům 

Zemědělec, výrobce potravin nebo surovin 
pro lidskou spotřebu, výrobu krmiv 

50% 
 

2 Podpora cestovního ruchu Zemědělský podnikatel, podnikatel s max. 
dvouletou historií v oblasti cest. ruchu 

40-60% 

3 Obnova a rozvoj vesnic Obce, svazky obcí, NNO, církve, zájmová 
sdružení 

90% 

4 Občanské vybavení a služby Obce, svazky obcí, NNO, církve, zájmová 
sdružení 

40-90% 

5 Ochrana a rozvoj kulturního 
dědictví venkova 

Obce, svazky obcí, NNO, církve, zájmová 
sdružení 

90% 

6 Podpora zakládání podniků a 
jejich rozvoje 

Fyzické a právnické osoby i bez historie 
v kategorii mikropodnik, žadatel nesmí být 
zemědělský podnikatel 

60% 

 

4.2 Příprava na vyhlášení výzvy 

 

První výzvu Programu LEADER vyhlásila Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o. s. v roce 2009. 

Od té doby již získala mnoho zkušeností. 

 

Tabulka 4 - Přidělená alokace na rok 2012 

Celková alokace přidělena na rok 2012 4 016 864 Kč 

Zázemí realizace SPL (opatření IV.1.1. PRV)    803 372 Kč 

Částka na projekty (opatření IV.1.2.PRV) 3 520 217 Kč 

 



  

4.3 Vyhlášení 1. výzvy 2012, sběr žádostí 

12. 4. 2012 byla vyhlášena první výzva roku 2012 pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci 

projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER, podávání žádostí bylo ukončeno 11. 5. 

2012. Výzva byla vyvěšena na úředních deskách obcí regionu a na webových stránkách 

www.telcsko.cz/mas sekce aktuality a LEADER 2007 – 2013. Zde bylo možné nalézt a stáhnout 

všechny potřebné dokumenty, text výzvy fiche, pravidla, výběrová kritéria… Manažeři během výzvy 

poskytovali telefonické, osobní i emailové konzultace.  

 

V rámci výzvy byly vyhlášeny fiche č.: 

   1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

   2 Podpora cestovního ruchu  

   3 Obnova a rozvoj vesnic 

   4 Občanské vybavení a služby 

   5 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 

   6 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

 

  V rámci výzvy bylo předem stanoveno, že pokud se alokace určená na jednu fichi nevyčerpá, 

finanční prostředky se přesunou na jinou fichi. Upřednostněny byly fiche v tomto pořadí č. 5, 2 a 6 

popř. fiche č. 1. 3 a 4. 

 

Podáno bylo celkem 19 žádostí. Zaregistrováno a schváleno bylo celkem 14 žádostí.  Na Státním 

zemědělském intervenčním fondu v Brně byla ukončena administrace jednomu projektu. 

 

 

Tabulka 5 - Schválené projekty 1/2012 

číslo 
Fiche 

Název žadatele IČ Název projektu Dotace v Kč 

6 Martina Bartoňová 63441624 Vybavení prádelny 234 000 

6 Zuzana Špiklová 68746385 Kadeřnický salon Špiklová 128 400 

5 Novoříšský kulturní spolek 26634139 
Restaurování a řemeslná 
oprava části novoříšské 

172 389 

5 OBEC KOSTELNÍ MYSLOVÁ 00286141 
Oprava střechy na budově 
staré školy 

234 000 

5 Římskokatolická farnost Stará Říše 63438801 Odvodnění kostela ve Staré Říši 192 500 

5 Kanonie premonstrátů v Nové Říši 47366567 
Oprava opěrné zdi bývalého 
hřbitova u kostela sv. Petra a 
Pavla 

396 000 

4 Krteček - Rodinné centrum Telč 27024954 
Projekt Krteček - Rodinné 
centrum Telč 

394 830 

http://www.telcsko.cz/mas


  

3 OBEC ČERNÍČ 00285722 Revitalizace návsi obce Slaviboř 224 100 

2 MVDr. Petr Hawerland 61734586 
Nákup sportovního vybavení - 
mobilní ustajovací boxy pro 
koně 

228 000 

2 Mgr. Abraham Hofhanzl 63275341 Rekonstrukce sklepních prostor 282 000 

2 Miloš Dvořák 12931705 
Zřízení půjčovny čtyřkolek a 
sněžných skútrů v obci Řásná 

150 000 

2 Ing. Roman Kadlec 68746059 
Úprava běžeckého oválu v 
Řásné 

396 000 

 

Celkem      3 307 519     

 

4.4 Realizované projekty  

V roce 2012 byly podány žádosti o proplacení u 6 projektů z výzvy č.1/2011 a u 1 projektu z výzvy č. 

2/2010.  

 Kulturní dům Studnice 

 Nákup stroje na údržbu krajnic 

 Oprava komunikace a sadové úpravy dolní části obce Knínice - 1. etapa  

 Obecní dům v Černíči - rozšíření využití kulturního sálu a klubovny  

 Modernizace kulturního domu v Krahulčí  

 Rekonstrukce a zateplení kulturního domu v Horní Myslové 

 Stavební úpravy kulturního domu v Žatci  II. etapa  

 

 



  

4.4.1 Kulturní dům Studnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci projektu byly provedeny tyto stavební práce: 

 Výměna tvorových výplní (oken a dveří) 

 Rekonstrukce toalet 

 Kompletní rekonstrukce dámských i pánských toalet 

 Provedení obnovy elektroinstalace, včetně doplnění zásuvek a svítidel, provedení revize 

 Obnova podlahy 

 Obnova poškozených částí podlah 

 Omítky 

 Rekonstrukce komínu 

 

 

Žadatel:  Město Telč. 

Místo realizace: Studnice, místní část 

Výše dotace: 395 974 Kč 

 

 



  

4.4.2 Nákup stroje na údržbu krajnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci projektu byl pořízen nástavec na stroj na vysíkání krajnic - příkopové rameno 

 

Parametry pořízeného stroje: 

 záběr 1,2 m 

 maximální pojezdová rychlost 0,5 km / hod 

 nože tvar Y 

 

 

Žadatel:  Luboš Nosek 

Místo realizace: Kostelní Myslová 

Výše dotace: 66 468Kč 

 



  

4.4.3 Oprava komunikace a sadové úpravy dolní části obce Knínice - 1. etapa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci projektu byla provedena komplexní úprava veřejného prostranství před obchodem a přilehlé 

komunikace, které navazují na náves. Byl obnoven asfaltový povrch komunikace, byly vybudovány 

nové chodníky, okolní terén byl ozeleněn a bylo vybudováno odpočinkové místo.  

 

Výsledky projektu 

 obnoveno 0,2 km komunikace 

 vybudováno 180 m2 nových chodníků 

 provedeny parkové úpravy 1085 m2 

 zasazeno 6 ks keřů a stromů 

 osazeny 3 nové lavičky 

 

 

Žadatel:  Obec Knínice 

Místo realizace: Knínice 

Výše dotace: 360 000 Kč 



  

4.4.4 Obecní dům v Černíči - rozšíření využití kulturního sálu a klubovny 

před realizací      po realizaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po realizaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmětem projektu byla rekonstrukce vnitřních prostor a interiérů Obecního domu v Černíči a jejich 

dovybavení mobiliářem tak, aby kromě sídla obce, splňoval též požadavky občanské společnosti. 

Záměrem bylo vytvořit odpovídající prostředí pro potřeby kulturního vyžití občanů, dále pak zřízení 

zázemí pro provozování volnočasových aktivit občanů, zejména v oblasti zdraví a sportu a v 

neposlední řadě vytvoření místa ke schůzkám maminek s dětmi, které zde najdou vybavenou hernu. 

 

Výsledky projektu:  

 zateplení stropů 210 m2 

 opraveny parkety (sál) 89 m2 

 položen koberec na pódium 25 m2 

 položena dlažba - chodba a vchod 30,08 m2  +  klubovna 54,69 m2 

 opraveny omítky, provedení výmalby (vč. stropů) 636 m2 

 vyměněna vchodových dveří 1 ks 

 pořízení garnýže 6 ks 

 pořízení herního koutku pro děti - 4 ks vybavení (herní koberec, skluzavka s 

bazénem s míčky, nástěnka a tabule) 

 pořízení posilovacích strojů - 4 ks 

 pořízení 20 ks židlí 

 
 

 

Žadatel:  Obec Černíč 

Místo realizace: Černíč 

Výše dotace: 359 996 Kč 



  

4.4.5 Modernizace kulturního domu v Krahulčí  

 

před realizací      po realizaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

po realizaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Projekt řeší modernizaci budovy kulturního domu, ve které je umístěn sál, přísálí, podium, vestibul, 

kuchyně, jídelna, výčep, sklady, sociální zařízení a místnost pod podiem. Součástí projektu je výměna 

všech 31 ks oken a 1 ks venkovních dveří v této budově, modernizace zvukové aparatury a instalace 

halogenového osvětlení podia. 

 

Výsledek projektu: 

 výměna oken za plastová s izolačními skly  31 ks 

 výměna dveří za plastové     1 ks 

 modernizace aparatury        - reproduktory     2 ks 

       - mixážní pult        1 ks 

       - mikrofony           3 ks 

 osvětlení podia        - halogenová svítidla     4 ks 

 

 

Žadatel:  Obec Krahulčí 

Místo realizace: Krahulčí 

Výše dotace: 265 855 Kč 



  

4.4.6 Rekonstrukce a zateplení kulturního domu v Horní Myslové 

 

při realizaci      po realizaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

V rámci projektu došlo k celkové opravě a zateplení jednoho křídla kulturního domu - vstupní chodby, 

sálu, klubovny a technického zázemí. 

 

Výsledky projektu: 

 zateplení stropu - 268 m2 

 opravená parketová podlaha - 137 m2 

 provedená nová elektroinstalace vč. výměny osvětlovacích těles - 20 ks 

 provedená oprava vnitřních omítek a výmalba - cca 900 m2 

 

 

Žadatel:  Obec Horní Myslová  

Místo realizace: Horní Myslová  

Výše dotace : 290 004 Kč 

 



  

4.4.7 Stavební úpravy kulturního domu v Žatci II. etapa  

 

 

 

 

 

 

 

V rámci projektu bylo ke kulturnímu domu 

přistavěno venkovní schodiště do půdního 

prostoru. Stávající vnitřní schodiště bylo vybouráno 

a byly provedeny související stavební úpravy. 

Výsledky projektu: 

 nové venkovní schodiště 20 schodnic 

 nový strop nad klubovnou 23,09 m2 

 dveře vchodové dvoukřídlé 1 ks 

 dveře jednokřídlé balkonové 1 ks  

 okno plastové 1 ks 

 nový rozměr klubovny 20 m2 

 

Žadatel:  Obec Žatec  

Místo realizace: Žatec 

Výše dotace :  360 000 Kč 



  

4.5 Národní spolupráce 

Mezi MAS Mikroregionu Telčsko, MAS Třešťsko a MAS Jemnicko probíhá výměna informací a 

zkušeností za účelem zkvalitnění administrace a služeb jak pro žadatele, tak pro členy Místních 

akčních skupin. V tomto roce byl úspěšně ukončen první projekt spolupráce a to „Regionem 

Renesance nejen po stopách historie“, kde byla MAS Telčsko koordinátorem. 

Projekt zahrnoval vybudování a propagaci devíti venkovských expozic v obcích Kostelní Myslová, 

Radkov, Hodice, Mrákotín, Dolní Cerekev, Stonařov, Třešť, Dešná a Vratěnín. Jednotlivé expozice byly 

otevírány v průběhu léta 2012 při významných událostech v daných obcích. 

 Mimo realizaci těchto výstavních expozic byly vytvořeny jak propagační materiály pro jednotlivá 

muzea, tak společný propagační materiál pro všechny obce, kde jsou expozice plánovány.  

Dále MAS Telčsko pořídilo dva rychlorozkládací stany, ozvučení a osvětlení, MAS Třešťsko 

rychlorozkládací stany, pódium a další vybavení k příležitosti pořádání různých společenských, 

kulturních nebo sportovních akcí.  

  

 

Obrázek 3 -  Vyznačení Regionu Renesance a jeho logo 

 

 

 

 

 

 



  

 

Obrázek 4 – Expozice: Obecná škola v Radkově 

 

Obrázek 5 – Expozice: Kamenictví v Mrákotíně 



  

 

Obrázek 6- Expozice: Genius loci 

 

 

Obrázek 7- Expozice železniční tratě Kostelec - Slavonice 

 

 

 



  

Další projekt spolupráce na území Regionu Renesance se nazývá „ Za sochami Regionem 

Renesance“. Region Renesance je neformální sdružení, mezi jehož úkoly patří společně rozvíjet a 

obnovovat region vhodnými aktivitami. V rámci projektu bude vytvoření 25 soch, které budou 

umístěny v obcích. 

Na území MAS Telčsko jich bude umístěno 14.  Sochy, vytvořené za podpory místních obyvatel, 

jednak podpoří zvýšení soudržnosti obyvatel, jednak vytvoří výletní cíle pro cyklisty a přispějí tak k 

rozvoji turistického ruchu v regionu. 

Obce osloví umělce, pokud možno místní nebo se vztahem k obci. Místní umělci budou společně 

vytipování v rámci partnerských MAS. Umělec ve spolupráci s obcí na setkání s občany vybere námět. 

V každé obci kde bude socha umístěna, bude uspořádáno sympózium, na němž umělec předvede 

svou práci a nechá občany vyzkoušet si tvorbu. Sympózia budou přístupná pro všechny obyvatele 

Regionu Renesance. Tento projekt bude prezentován na třech veletrzích a výstavách cestovního 

ruchu (RegionTour Brno, Vítejte v Podyjí Znojmo, Cykloveletrh Hradec Králové) 

Na závěr projektu bude uspořádána třídenní cyklojízda. Základní skupinu bude tvořit cca 25 osob, 

ostatní se budou k pelotonu připojovat na libovolně dlouhý úsek. Celkem se zúčastní minimálně 75 

osob. V průběhu tří dní bude ujeto cca 150 km a bude navštíveno co nejvíce soch. 

Smlouva byla podepsána 26. 11. 2012 

V letošním roce začaly probíhat komunitní projednávání o návrhu sochy. 

 

 

4.6 Školení 

- účast na jednání PS Propagace 2x 

- účast na Valné hromadě NS MAS ČR 

- účast na setkání partnerů MAS a SZIF 

- účast na setkání mikroregionů a místních akčních skupin v kraji Vysočina, zasedání KS MAS v 

Havlíčkově Brodě 

- pořádání semináře - výměna zkušeností na území MAS Stážnicka, Bojkovska a Ostrožska 

- účast na Veletrhu cestovního ruchu v Hradci Králové 

- školení pro žadatele dotace z Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko (k 1. výzvě 2012) 

- účast na setkání  Místních akčních skupin kraje Vysočina konaném v MAS Jemnicko a MAS 

Telčsko 

- zasedání správní rady MAS Vysočiny, o.p.s. v Habrech – založení o.p.s. 

- setkání MAS kraje Vysočina – konzultace dotazníků 

- hodnocení činnosti Místních akčních skupin v Praze na MZe 

- seminář ke zpracování Integrované strategie rozvoje území 

- pořádání propagační sportovně – společenské akce MAS Hry bez hranic 

- propagace MAS na cca 19 akcích na území Místní akční skupiny Telčsko 

- propagace Místních akčních skupina Kraje Vysočina v Telči 

- propagace Místní akční skupiny na Země živitelce 2012 



  

- prezentace MAS na konferenci o FMP 

- účast na konferenci Venkova a na valné hromadě NS MAS v Nových Hradech  

- organizace semináře pro úspěšné žadatele 

- setkání CSV 

-     účast na setkání mikroregionů a místních akčních skupin  

-    pořádání semináře k projektu Spolupráce „ Za sochami Regionem Renesance“ 

-    komunitní projednání ke zpracování Integrované strategie území Mikroregionu Telčsko 

 

4.7 Zpráva o hospodaření 

Tabulka 6- Hospodářský výsledek 2012 

spotřeba materiálu 78 373,00 Kč 

prodané zboží 179,00 Kč 

cestovné 32 637,00 Kč 

náklady na reprezentaci 7 316,00 Kč 

služby 665 038,20 Kč 

mzdové náklady 584 968,00 Kč 

úroky 15 901,77 Kč 

dary 5 000,00 Kč 

jiné ostatní náklady 9 491,50 Kč 

poskytnuté členské příspěvky 9 000,00 Kč 

náklady celkem 1 407 904,47 Kč 

tržby za vlastní výkony 175 211,00 Kč 

přijaté příspěvky (dary) 74 900,00 Kč 

přijaté členské příspěvky 6 500,00 Kč 

dotace ze SZIF a Kraje Vysočina 899 447,00 Kč 

výnosy celkem 1 156 085,00 Kč 

hospodářský výsledek - 251 846,47 Kč 
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