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1  Informace o zapsaném spolku 

MAS Telčsko je zapsaný spolek, který vznikl 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 spolku 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 

naplňovaní 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.  
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2  Základní údaje o území MAS 

Název     Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s. 

Sídlo    Náměstí Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč 

IČ    269 85 870 

Právní forma   zapsaný spolek (z. s.) 

Telefon    567 223 235 

Mobil    778 412 690 

E – mail   mas@telcsko.cz 

Internetové stránky  www.telcsko.cz/mas 

 

Území MAS Mikroregionu Telčsko se rozkládá na ploše 343 km2 a na území MAS žije 15 145 

stálých obyvatel. Region se nachází v NUTS II Jihovýchod, Kraj Vysočina. MAS je součástí 

území okresu Jihlava, a leží ve správním obvodu obce s rozšířenou působností – Telč.  

MAS Mikroregionu Telčsko má sídlo ve městě Telč. 

Zájmové území je tvořeno 51 obcemi.  

Obce území MAS: Bohuslavice, Borovná, Černíč, Dolní Vilímeč, Doupě, Dyjice, Hodice, Horní 

Myslová, Hostětice, Jindřichovice, Kaliště, Klatovec, 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 obec Červený Hrádek z Mikroregionu Telčsko a z Místní akční skupiny 

Mikroregionu Telčsko. 

mailto:mas@telcsko.cz
http://www.telcsko.cz/mas
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V roce 2014 přistupují do Mikroregionu Telčsko další tři obce: Kaliště, Klatovec a Panské 

Dubenky. Území Mikroregionu je shodné s územím MAS – tudíž i tyto tři obce jsou nyní 

součástí Mas Mikroregionu Telčsko, z. s.  

V roce 2014 se také Místní akční skupina zaspala jako spolek dle nového občanského zákona 

o sdružování občanů. 
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Obrázek 1: Obce náležící do Mikroregionu Telčsko – vymezení území MAS 
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Tabulka 1: Seznam členů MAS Mikroregionu Telčsko (k 31. 12. 2014) 

Název subjektu FO/FOP/PO Sektor 
Zástupce subjektu pro 

MAS 

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

2. Bohumil Novák FOP soukromý  

3. Luboš Nosek FOP soukromý  

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

5. Jiří Ondráček FOP soukromý  

6. Zemědělské družstvo Telč PO soukromý Ing. Miroslav Nosek  

7. Ing. Miroslav Peichl FOP soukromý  

8. Marie Prknová            FOP soukromý  

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

10. Ing. Roman Kadlec           FOP soukromý  

11. MVDr. Petr Hawerland FOP soukromý  

12. Mgr. A. Vladimír Sequens FOP soukromý  

13. Jednota Orel Telč PO neziskový Jaroslav Kadlec 

14. Antonín Brychta FOP soukromý  

15. Jana Cechová FOP soukromý  

16. Mgr. Vít Lojka  FO soukromý  

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 Pavel Komín 

21. Novoříšský kulturní spolek PO neziskový Iva Strnadová 

22. Záchranná stanice volně žijících zvířat PO neziskový Pavel Dvořák      

23. Archivní kronikářský spolek PO neziskový Slavomír Pavlásek 

24. Sportovní klub Mrákotín PO neziskový Vilém Čech 

25. Krteček – klub maminek Telč PO neziskový Renata Šeniglová 

26. Rozvojové sdružení Zdeňkov PO neziskový Miroslav Požár 

27. Ing. Dana Posádová FOP soukromý  

28. Ing. Luděk Rux FOP soukromý  

29. Sdílení o.p.s. PO neziskový Bc. Michaela Čeřovská 

30. Základní škola Urbanov PO veřejný Mgr. Hynek Vohoska 

 

V roce 2014 se novými členy se stal Novoříšský kulturní spolek, Jednota Orel Telč, Ing. Dana 

Posádová, Ing. Luděk Rux, Sdílení o.p.s. a Základní škola Urbanov. 
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3   Orgány MAS Telčsko  

3.1 Výkonná rada 

 Marie Prknová – předsedkyně – zájmová skupina: Služby a podnikání – soukromý 

sektor 

 Mikroregion Telčsko - Mgr. Roman Fabeš – místopředseda – zájmová skupina: Místní 

rozvoj – veřejný sektor 

 Bohumil Novák – člen – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky – soukromý 

sektor 

 

3.2 Výběrová komise 

Po uplynutí tříletého funkčního období členů výběrové komise byla jmenovaná nová 

výběrová komise a programový výbor 

 Ing. Renata Šimánková – předseda - zájmová skupina: Krajina a životní 

prostředí (soukromý sektor) 

 Ing. Dana Posádová - zájmová skupina: Cestovní ruch a památky (soukromý 

sektor) 

  Ing. Arch. Jiří Ondráček - zájmová skupina: Služby a podnikání (soukromý 

sektor) 

 Základní škola Urbanov (Mgr. Hynek Vohoska) - zájmová skupina: Veřejné 

služby (sociální a zdravotní služby, školství) (veřejný sektor) 

 Město Telč (Pavel Komín) - zájmová skupina: Místní rozvoj (veřejný sektor) 

 

3.3 Dozorčí rada 

 Jana Cechová – předsedkyně - zájmová skupina: Krajina a životní prostředí 

(soukromý sektor) 

 Sdílení o.p.s. (Bc. Michaela Čeřovská) - člen - zájmová skupina: Veřejné služby 

(sociální a zdravotní služby, školství) (soukromý sektor) 

 Novoříšský kulturní spolek (Iva Strnadová) - člen - zájmová skupina: 

Volnočasové aktivity (soukromý sektor) 
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3.4 Přehled jednání orgánů MAS 

Tabulka 2: Jednání orgánů MAS 

Orgány MAS Datum Předmět jednání 

Členská schůze 16. 6. 2014 Informace o rozšíření území MAS; Přijetí nových členů, 
informace o stavu členské základny; Projekty MAS; 
Příprava strategie na další plánovací období; Plánování 
činnosti MAS v dalším plánovacím období 

 4. 12. 2014 Informace o rozšíření území MAS; Schválení stanov; 
Volba členů do jednotlivých orgánů MAS; Schválení 
členských příspěvků; Schválení výroční zprávy 2013; 
Schválení účetní směrnice; Schválení rozpočtu na rok 
2015 

Výkonná rada 30. 1. 2014 Dotace Zásady Kraje Vysočina; Dotace z  Operační 
programu Technická pomoc – Cílem je vytvoření 
komunitně vedené strategie místního rozvoje pro území 
MAS pro období 2014–2020. 

5. 3. 2014 23. 1. – 17. 2. 2014 byla vyhlášena I. výzva 2014. 
Celkem bylo přijato 5 žádostí. Jedna žádost neprošla 
administrativní kontrolou a byla vyřazena, jednu 
žádost stáhl sám žadatel. K hodnocení postoupily 3 
žádosti. Audit 2014. Dar Národní síti MAS. Výběrová 
řízení projektu Regionem Renesance zdravě. OPTP. 
Stav členské základny 

15. 5. 2014 Myslivecké sdružení Telč se z osobních důvodů 
odhlásilo z MAS. Odhlasováno a členství bylo zrušeno. 

16. 6. 2014 V roční zkušební – čekací lhůtě byly dva spolky: Orel 
Telč a Novoříšský kulturní spolek. Rada odsouhlasila 
přijetí těchto dvou spolků za řádné členy MAS Telčsko. 

8. 9. 2014 Příprava na plánovací období (revize stanov, Strategie 
MAS MT); Projekty MAS MT; Audit 2013; Výroční 
zpráva 2013 
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19. 11. 2014 Projekty MAS MT; Schválení žádosti o obnovu 
kontokorentního úvěru – Česká spořitelna; Přijetí 
půjčky od Rozvojového sdružení Zdeňkov; Nové 
stanovy MAS; Schválení přijetí nových členů do MAS 
(Sdílení o.p.s., Dana Posádová, Hynek Vohoska); 
Schválení zájmových skupin; Dohoda o ukončení 
členství členů v orgánech (Výkonná rada, Dozorčí rada, 
Výběrová komise); Návrh kandidátů – nových členů do 
orgánů MAS  

 4. 12. 2014 Volba předsedy Výkonné rady; Volba místopředsedy 
Výkonné rady 

 8. 12. 2014 Rezignace předsedy; Volba nového předsedy Výkonné 
rady; Volba nového místopředsedy Výkonné rady 

Výběrová komise 25. 2. 2014 Veřejná obhajoba projektů Výzvy 2/2013 - probíhala 

veřejná obhajoba jednotlivých projektů. K obhajobě se 

dostavili zástupci všech žadatelů, kteří prošli 

administrativní kontrolou. Členové výběrové komise 

obodovali předkládané projekty. 

Dozorčí rada 4. 12. 2014 Volba předsedy dozorčí rady 

 

3.5 Zaměstnanci MAS 

Eva Skálová – manažer SPL 

Petra Fučíková - manažer SPL 

Magda Pojerová – OPTP, RR Zdravě 

Lenka Mifková – účetní 

Jaromír Žákovský – projektový manažer  

Věra Peichlová – SPL 

Roman Pokorný – IT pracovník (DPP) 

Jiří Skála - OPTP 
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Obrázek 2: Struktura MAS 

3.6 Struktura MAS 
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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) přišlo 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. 
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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 2014 

Celková alokace přidělena na rok 2014 1 003 696,- Kč 

Zázemí realizace SPL (opatření IV.1.1. PRV) 519 469,-  Kč 

Částka na projekty (opatření IV.1.2.PRV)* 484 200,- Kč 

* Tato částka nebyla přidělena – byly to prostředky, které zbyly z předešlých let a tak se 

vyčerpaly na další výzvu.  
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4.2.1 Vyhlášení 1. výzvy 2014, sběr žádostí 

23. 1. – 17. 2. 2014 byla vyhlášena I. výzva 2014. pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci 

projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER. 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 20. výzvy byly vyhlášeny fiche č. 3 a 6: 

 Fiche č. 2 – Obnova a rozvoj vesnic 

 

 Fiche č. 6 -  Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

 

Termín příjmu žádostí 

Příjem Žádostí o dotaci se uskuteční v termínu 17. 2. 2014 od 8:00 do 16:00  

Vždy po předchozí telefonické dohodě v kanceláři MAS. Na později doručené žádosti se 

nebere zřetel. 

Zaměření podpory 1. výzvy 

Podpořeny byly projekty, které nejlépe splnily záměr první výzvy v roce 2014, a to zlepšení 

kvality života ve venkovských oblastech a zakládání a rozvoje mikropodniků. 

 

 

 

 

 

 

http://www.telcsko.cz/mas
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Tabulka 5: Cíle a podmínky jednotlivých fichí 

Projekty naplňovaly cíle a podmínky vyhlášených fichí: 

Číslo 

Fiche 
Název 

Hlavní 

opatření 

PRV 

Předpokládan

á alokace 

finančních 

prostředků 

Maximální 

výše dotace 

3. Obnova a rozvoj vesnic III.2.1.1. 342 530 90% 

6. Podpora zakládání podniků a jejich 

rozvoje 

III.1.2. 146 800 60% 

Celkový objem financí  489.330,- 

V případě, že se výše alokace jedné z fichí nevyčerpá, převedou se finanční prostředky na 

projekty pro druhou Fichi. Upřednostněna bude fiche č. 3. 

Celkem bylo přijato 5 žádostí. Jedna žádost neprošla administrativní kontrolou a byla 

vyřazena, jednu žádost stáhl sám žadatel. K hodnocení postoupily 3 žádosti. Jedna žádost ze 

tří byla vyřazena – odůvodnění: alokovaná částka na výzvu byla nižší než celková požadovaná 

částka projektů, které byly zaregistrovány, dle hodnocení Výběrové komise byla jedna žádost 

vyřazena. 

Tabulka 6: Schválené projekty v I. Výzvě 2014 

Fiche Název žadatele IČ Název projektu 
Dotace 

(Kč) 

6 Ing. Roman Kadlec 68746059 Rekonstrukce prodejny U Kolářů 88 200 

3 Horní Myslová 
 

Hřiště u Staroměstského rybníka 396 000 
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Tabulka 5: Neschválené projekty v I. výzvě 2014 

Fiche Název žadatele IČ Název projektu 
Dotace 

(Kč) 

  
68746059  

 
3 Městys Stará Říše  

Zkvalitnění veřejného prostranství v 
městysi Stará Říše 

0 

6 Jana Kalvasová 

68747403 

 

Pořízení stroje na odstraňování 

pigmentových skvrn a tetování 
0 

6 Markéta Gabrielová  Pořízení parní lázně 0 
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4.3 Realizované projekty a ukončené v roce 2014 

V roce 2014 byly podány žádosti o proplacení u 17 projektů. Z toho 1 žádost z výzvy č. 1 kola 

20/2014, 1 žádost z výzvy č. 2 kola 19/2013, 9 žádostí z výzvy č. 1 kola 18/2013, 5 žádostí 

z výzvy č. 1 kola 16/2012 a 1 žádost z výzvy č. 1 kola 13/2011 

 Nákup 3D měřidla (1. výzva 13. kola rok 2011) 

 Rekonstrukce sklepních prostor (1. výzva 16. kola rok 2012) 

 Projekt Krteček – Rodinné centrum Telč (1. výzva 16. kola rok 2012) 

 Odvodnění kostela ve Staré Říši (1. výzva 16. kola rok 2012) 

 Oprava opěrné zdi bývalého hřbitova u kostela sv. Petra a Pavla v Nové Říši (1. výzva 16. kola rok 

2012) 

 Vybavení prádelny (1. výzva 16. kola rok 2012) 

 Zkvalitnění zázemí u rybníka Roštejn (1. výzva kola 18. rok 2013) 

 Zkvalitnění chatové osady (1. výzva kola 18. rok 2013) 

 Úprava veřejných prostranství v obci Řásná (1. výzva kola 18. rok 2013) 

 Dobudování místní komunikace a chodníku v Třeštici (1. výzva kola 18. rok 2013) 

 Úprava místní komunikace a přilehlého okolí v Panenské Rozsíčce (1. výzva kola 18. rok 2013) 

 Oprava střechy na kapli sv. Antonína v Třeštici (1. výzva kola 18. rok 2013) 

 Modernizace foto-video ateliéru v Nové Říši (1. výzva kola 18. rok 2013) 

 Pořízení čtyřstranné frézky (1. výzva kola 18. rok 2013) 

 Modernizace HW a SW projekční kanceláře (1. výzva kola 18. rok 2013) 

 Rekonstrukce místní komunikace a veřejného prostranství v Radkově (2. výzva kola 19. rok 2013) 

 Rekonstrukce prodejny U Kolářů (1. výzva kola 20. rok 2014) 
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4.3.1 Rekonstrukce prodejny U Kolářů – Ing. Roman Kadlec 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Výsledkem projektu je rekonstruovaná prodejna o celkové ploše 55 m2 včetně zakoupení 

nového vybavení: zmrzlinový stroj 1 ks; Prodejna bude po realizaci projektu sloužit k prodeji 

zboží v obci Řásná, po dobu vázanosti projektu na účel i po jejím ukončení. 

 

Žadatel:  Ing. Roman Kadlec 

Místo realizace: Řásná 

Výše dotace: 88 200,- Kč 
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4.3.2 Rekonstrukce místní komunikace a veřejného prostranství v Radkově – obec Radkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledkem projektu je opravená místní komunikace, která bude sloužit pro dopravu obyvatel 

i pro zemědělskou techniku, dále je upraveno veřejné prostranství, kde vznikla odpočinková 

zóna pro místní obyvatele. K těmto účelům bude předmět dotace využíván v i po době 

vázanosti projektu na účel. 

 

Žadatel: obec Radkov 

Místo realizace: Radkov 

Výše dotace: 379 424,- Kč 
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4.3.3 Modernizace HW a SW projekční kanceláře 

 

V rámci projektu byla pořízena: velkoformátová tiskárna - šířka tisku 44", barevné 

pigmentové inkousty; software pro projektování - BIM projektování ve 3D a automatické 

aktualizace všech pohledů při změně v projektu, DWG podpora (DWG kompatibilita);  

software rozpočtování - informační systém pro oceňování a řízení stavební výroby - modul 

nabídkový rozpočet a čerpání rozpočtu 

 

Žadatel: OOARCHITECT s.r.o. 

Místo realizace: Telč 

Výše dotace: 90 000,- Kč 
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4.3.4 Pořízení čtyřstranné frézky 

 

V rámci projektu byla pořízena čtyřstranná frézka 1 ks. 

 

Žadatel: Otakar Leupold 

Místo realizace: Nová Říše 

Výše dotace: 294 000,- Kč 
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4.3.5 Modernizace foto-video ateliéru v Nové Říši 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledkem projektu je zrekonstruovaná místnost ateliéru (33,4 m2), toaleta pro návštěvníky, 

skladové prostory (28 m2), zázemí pro personál a kompletní vybavení foto-video ateliéru 

produktové fotografie skládající se z 1 set vybavení produktové fotografie (světla 2 ks, 

nástavce světel 2 ks, pojezd 1 ks, stativy na světla 2 ks, systém pozadí 1 ks), fotografický stůl 

s difuzní deskou (1 ks), objektiv (ohnisková vzdálenost 24-70 mm), software - soubor 

programů Adobe CS colection (1 soubor), notebook 20 palců, monitor 22 palců, tablet 
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formát A4 a videokameru tříčipová s výměnným objektivem (1 ks). Výsledkem projektu 

budou www stránky foto-video ateliéru v Nové Říši, 3000 ks letáků a 1000 ks brožur 

(informační letáky formát 20 x 10, barevnost 4/4, 2 druhy a informační brožura formát 20 x 

20, barevnost 4/4, 4 listy, 1 lom, 2 sponky, obojí papír křída mat 120 – 150g). 

Žadatel: Antonín Bína 

Místo realizace: Nová Říše 

Výše dotace: 292 800,- Kč 
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4.3.6 Oprava střechy na kapli sv. Antonína v Třeštici 

 

Žadatel: Římskokatolická farnost Růžená 

Místo realizace: Třeštice 

Výše dotace: 199 437,- Kč 
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4.3.7 Úprava místní komunikace a přilehlého okolí v Panenské Rozsíčce 

 

 

V rámci projektu se zrekonstruovala místní komunikace (živičný postřik)  300m2 

- zpevnění krajnic ze štěrkodrti 60m2 

- zpevnění svahu břehu rybníka, po kterém vede místní komunikace 225m2 

- opevnění z lomového kamene 16m2 

- založení trávníku 50m2 

- schody z lomového kamene 2,76m2  

- 2ks lavičky + odpadkové koše 

 

Žadatel: obec Panenská Rozsíčka 

Místo realizace: Panenská Rozsíčka 

Výše dotace: 389 573,- Kč 
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4.3.8 Dobudování místní komunikace a přilehlého okolí 
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Projekt řešil: 

- vozovku s asfaltovým povrchem 526,5m2 

- chodník z dlažebních kostek 104m2 

- slepecký pás ze zámkové dlažby 48m2 

- zelený pás 180m2 

- 1ks lavičky  

- listnaté stromy 2 ks (acer campestre - javor babyka) 

 

Žadatel: obec Třeštice 

Místo realizace: Třeštice 

Výše dotace: 396 000,- Kč 
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4.3.9 Úprava veřejných prostranství v obci Řásná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledkem projektu je vytvoření příjemného venkovského prostředí, zázemí pro komunitní 

setkávání občanů. Významným přínosem je i dětský koutek a v neposlední řadě položením 

chrániček pro metropolitní síť bude moci obec následně zajistit přivedení optických kabelů 

do každého domu. 

 

Žadatel: obec Řásná 

Místo realizace: Řásná 

Výše dotace: 395 380,- Kč 
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4.3.10 Zkvalitnění chatové osady 
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Zkvalitnění sociálního zařízení chatové osady: výměna zařizovacích předmětů (sanitární 

techniky) - 10 ks umyvadel, 7 ks záchodová mísa, 6 ks sprcha, 4 ks pisoár; umístění nového 

boileru (1000l)  - 1ks; Umístění solárních panelů pro ohřev TUV - 2 ks; drobné stavební 

opravy obkladů a dlažeb; Zkvalitnění volnočasového zázemí; Srovnání stávající betonové 

plochy 17x10m; Osazení koše na streetball - 1 ks; Zakreslení čar na badminton a streetball; 

Zakreslení ostatních her (dáma, člověče nezlob se); Osazení doprovodného mobiliáře. 

 

Žadatel: Sportovní klub Telč 

Místo realizace: Řásná 

Výše dotace: 187 834,- Kč 
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4.3.11 Zkvalitnění zázemí u rybníka Roštejn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci projektu došlo v prostorách současných toalet v turistickém objektu k vybudování 

sprchy pro muže i pro ženy. Konkrétně 1x sprcha muži, 1x ženy. Vybudování nového vstupu 

1x; Pořízení kombinovaného boileru na 200l, vč. umístění solárního panelu a zajištění 

rozvodu teplé užitkové vody v prostorách objektu; Pořízení mobilního koryta pro základní 

hygienu v rámci tábořiště - 1 ks; Pořízení doprovodného vybavení: Volejbalové venkovní 

sloupky – 2 ks; Volejbalová síť – 1 ks; Míč na kopanou – 2 ks; Míč na basketbal – 1 ks; Míč na 

volejbal – 1 ks; Badmintonové pálky – 4 ks; Rakety na speedminton – 4ks; freak flash’line – 1 

ks; basketbalový koš – 1 ks 

 

Žadatel: Jaromír Mazal 

Místo realizace: Telč 

Výše dotace: 95 738,- Kč 
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4.3.12 Hřiště u Staroměstského rybníka 

Výsledkem projektu bylo vytvoření sportovního a volnočasového hřiště pro nejrůznější 

aktivity návštěvníků města Telče. Konkrétně dojde k vybudování: Univerzální hřiště s umělým 

povrchem na malou kopanou, volejbal, nohejbal, basketbal, streetball či různé volnočasové 

vyžití. Samotné hřiště je o velikosti 412 m2, s úpravou okolních ploch 540 m2. Hrací plocha 

vymezena oplocením výšky 7 m za brankami a 4 m po delších stranách. Dřevěná informační 

tabule (1ks) s provozním řádem hřiště, informací o možnosti zápůjčky vybavení a informací o 

hrách, které lze realizovat v rámci hřiště; 1 ks laminátová skluzavka; 1 ks dřevěná pěšina s 

příčnými prahy; Dlažba pod mobiliářem 20 m2; Doplňkové vybavení k výpůjčce; 1x fotbalový 

míč, 1x basketbalový míč, 1x set - vybavení pro kroket, 1x venkovní kuželky, 1x pétanque. 

 

Žadatel: Služby Telč 

Místo realizace: Telč 

Výše dotace: 165 000,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

 

33 

 

4.3.13 Vybavení prádelny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci projektu byla zakoupena pračka 1 ks a sušička 1 ks, solární systém 1 sestava. 

Žadatel: Martina Bartoňová 

Místo realizace: Pavlov 

Výše dotace: 227 882,- Kč 
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4.3.14 Oprava opěrné zdi bývalého hřbitova u kostela sv. Petra a Pavla v Nové Říši 

 

Hlavním výsledkem projektu je obnova 

významné kulturní památky, a to díky 

stavební rekonstrukci opěrné zdi bývalého 

hřbitova u kostela sv. Petra a Pavla. Jedním z 

dílčích výsledků projektu je prodloužení 

životnosti stavby/klášterního areálu, která je 

významným architektonickým prvkem nejen 

obce, ale i celého regionu. Dalším dílčím 

výsledkem projektu je zajištění bezpečnosti 

návštěvníků kláštera a všech kolemjdoucích 

podél opěrné zdi. 

Díky realizaci projektu došlo k novému 

zpřístupnění části prostor bývalého 

klášterního hřbitova. V rámci této lokality 

vznikla "expozice" historických náhrobků a funguje zde okrasná zahrada, tato nová 

atraktivita bude bezplatně přístupná a bude sloužit veřejnosti po dobu vázanosti projektu na 

účel i po jejím uplynutí. 

 

Žadatel: Kanonie premonstrátů Nová Říše 

Místo realizace: Nová Říše 

Výše dotace: 396 000,- Kč 
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4.3.15 Odvodnění kostela ve Staré Říši 
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Mezi hlavní výsledky projektu patří záchrana kulturní památky, a to díky stavební 

rekonstrukci objektu kostela Všech svatých ve Staré Říši. Jedním z hlavních výsledků projektu 

je prodloužení životnosti stavby, která je významným architektonickým prvkem v obci. 

V rámci realizace projektu dojde k zpřístupnění této památky pro veřejnost, bezprostřední 

okolí objektu kostela bude přizpůsobeno pro oddych či meditaci veřejnosti. 

Projekt sleduje zlepšení stavu památkově chráněného objektu, k čemuž hodlá žadatel využít 

dotační prostředky z tohoto programu. Díky tomu dojde k úspoře finančních prostředků, 

které by musel žadatel jinak bez spolufinancování z prostředků EU navíc vynaložit. 

 

Žadatel: Farnost Stará Říše 

Místo realizace: Stará Říše 

Výše dotace: 176 346,- Kč 
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4.3.16 Projekt Krteček – Rodinné centrum Telč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci projektu bude vytvořeno zázemí pro rodinné centrum o ploše 130 m2. 

Žadatel: Krteček – Rodinné centrum Telč 

Místo realizace: Telč 

Výše dotace: 394 803,- Kč 
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4.3.17 Rekonstrukce sklepních prostor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledkem projektu je rekonstruovaný objekt sklepa na prostor k odpočinku, společenským 

hrám a besedám ubytovaných. K tomuto účelu budou tyto prostory sloužit po dobu 

vázanosti projektu i po ukončení realizace projektu. Výsledkem je diverzifikace nabízených 

služeb, volnočasových aktivit pro ubytované s cílem prodloužit využití penzionu i v zimních 

měsících a celkové zvýšení návštěvnosti penzionu. 

 

Žadatel: Mgr. Abraham Hofhanzl 

Místo realizace: Třeštice 

Výše dotace: 282 000,- Kč 
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4.3.18 Nákup 3D měřidla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledkem projektu bylo pořízení 3D měřidla. 

 

Žadatel: Agrodat s.r.o. 

Místo realizace: Slaviboř 

Výše dotace: 86 362,- Kč 
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4.4  Národní spolupráce – Projekt Regionem Renesance Zdravě  

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 roce 2014 byl další projekt spolupráce na území Regionu Renesance pod názvem 

„Regionem Renesance Zdravě“. Region Renesance je neformální sdružení, mezi jehož úkoly 

patří společně rozvíjet a obnovovat region vhodnými aktivitami.  

Cílem projektu byla podpora různých forem zdravého životního stylu. Tento projekt se 

realizoval společně s mikroregionem Telčsko, Jemnicko a Třešťsko za podpory z Programu 

rozvoje venkova. V každém regionu vedl projekt příslušná Místní akční skupina.  

Projekt RR zdravě byl zaměřen na podporu cestovního ruchu a posílení místní identity. 

Především šlo o podporu zdravého životního stylu různými formami – sportem, 

environmentální výchovou či osvětou zdravého stravování. V rámci projektu se konalo 

několik aktivit na všech územích výše zmíněných mikroregionu – jako jsou např. Zelené 

slavnosti, Hry bez hranic, Farmářské trhy, Přednášky pro školy, Zdravé dny. Vedle těchto 

aktivit je také součástí projektu umístění několika cvičebních prvků ve vybraných obcích. 

Důležitým bodem jsou také nové stránky Regionu Renesance. 

V rámci projektu bylo pořízeno 5 stánků pro naši MAS, cvičební stroje a webové stránky 

Regionu Renesance. 
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Exkurze – Kyjovské Slovácko ve dnech 20. – 24. 2. 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednášky pro školy 24. 2. 2014 v Telči a 25. 2. 2014 v Nové Říši 
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Farmářské trhy 19. 4. – 4. 10. 2014 

 

 

Zelené slavnosti – Výlov rybníka 19. 4. 2014 -  Strachoňovice 
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Zelené slavnosti – Den Země 9. 5. 2014 - Urbanov 

 

Zelené slavnosti – Fotbalový turnaj 15. 6. 2014 - Třeštice 
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Zelené slavnosti – Dětský den 12. 7. 2014 - Černíč 

       

 

Zelené slavnosti – Nohejbalový turnaj 27. 7. 2014 - Mrákotín 
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Zelené slavnosti – Volejbalový den 9. 8. 2014 - Řásná 

 

 

Zelené slavnosti – Dětem pro radost 13. 9. 2014 – Nová Říše 
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Zelené slavnosti – Kalvárie znovu ožívá 14. 9. 2014 – Nová Říše 

 

 Hry bez hranic 20. 6. 2014 - Radkov 
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Dračí lodě v Telči – 26. 7. 2014 

 

 

Zdravý den 6. 12. 2014 - Telč 
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Zdravý den 17. 1. 2015 – Nová Říše 
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4.5   Školení 

- účast na jednání pracovní skupiny Medializace a propagace  

- účast na Valné hromadě NS MAS ČR 

- účast na jednání Valné hromady MAS kraje Vysočina, o.p.s. 

- pořádání semináře – Kyjovské Slovácko 

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

výzvě 2014) 

- účast na akci Země živitelka 2014 

- účast na konferenci Venkov 2014 v Konstantinových Lázních 

- účast na exkurzi Společné předávání zkušeností pro MAS Kraje Vysočina 
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5  Zpráva o hospodaření 

Tabulka 7: Hospodářský výsledek za rok 2014 

spotřeba materiálu 

cestovné 

náklady na reprezentaci 

služby 

mzdové náklady 

ostatní daně a poplatky 

úroky 

dary 

jiné ostatní náklady 

manka a škody 

odpisy dlouhodobého majetku 

poskytnuté členské příspěvky 

405 734,45 Kč 

33 165,00 Kč 

4 345,00 Kč 

737 528,86 Kč 

1 165 080,00 Kč 

30,00 Kč 

22 501,62 Kč 

5 000,00 Kč 

26 146,56 Kč 

11 607,80 Kč 

91 833,00 Kč 

10 000,00 kč 

náklady celkem 2 512 972,29 Kč 

tržby za vlastní výkony 

přijaté příspěvky (dary) 

úroky 

přijaté členské příspěvky 

jiné ostatní výnosy  

dotace ze SZIF, Kraje Vysočina a MMR 

245 960,00 Kč 

98 064,00 Kč 

2,95 Kč 

6 000,00 Kč 

62 037,17 Kč 

2 097 925,80 Kč 

výnosy celkem 2 509 989,92 Kč 

hospodářský výsledek -2 982,37 Kč 
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Tabulka 8: Rozvaha za rok 2014 v Kč 

   Aktiva stav k 1.1.2014 stav k 31.12.2014 

Stálá aktiva 2 484 634,10 2 392 801,10 

dlouhodobý nehmotný majetek 32 328,10 32 328,10 

software 13 328,10 13 328,10 

drobný dl. nehm. majetek 19 000,00 19 000,00 

dlouhodobý hmotný majetek 2 732 692,40 3 094 648,40 

umělecká díla - sochy 1 118 541,00 1 118 541,00 

samostatné movitě věci 1 440 765,00 1 440 765,00 

drobný dl. hmotný majetek 173 386,40 535 342,40 

oprávky k dl. majetku  -280 386,40 -734 175,40 

Oběžná aktiva 1 517 158,72 1 343 229,55 

pohledávky 1 469 454,80 1 333 509,19 

odběratelé 33 000,00 0,00 

ostatní pohledávky 5 752,00 11 210,00 

ostatní přímé daně 0,00 480,00 

pohledávky za účastníky sdružení 8 250,00 250,00 

dohadné účty aktivní 1 422 452,80 1 321 569,19 

krátkodobý finanční majetek 47 703,92 8 679,00 

pokladna 14 358,00 8 679,00 

účty v bankách 33 345,92 0,00 

jiná aktiva 0,00 1 041,36 

náklady příštích období 0,00 1 041,36 

AKTIVA CELKEM 4 001 792,82 3 736 030,65 
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   Pasiva stav k 1.1.2014 stav k 31.12.2014 

Vlastní zdroje 2 616 193,01 2 551 173,47 

vlastní jmění 2 172 409,38 2 110 372,21 

účet výsledku hospodaření x -2 982,37 

výsl. hospod. ve schval. řízení 456 345,86 X 

nerozd. zisk, neuhr. ztráta min. let -12 562,23 443 783,63 

Cizí zdroje 1 385 599,81 1 184 857,18 

dlouhodobé závazky 1 324 381,81 809 081,08 

dlohodobé bankovní úvěry 1 324 381,81 809 081,08 

krátkodobé závazky 54 218,00 375 276,10 

dodavatelé 11 855,00 1 041,36 

ostatní závazky 0,00 0,00 

závazky ze soc. a zdr. poj. 14 229,00 0,00 

daně 4 305,00 0,00 

jiné závazky 23 829,00 0,00 

krátkodobé bankovní úvěry 0,00 174 234,74 

ostatní krátkodobé fin. výpomoci 0,00 200 000,00 

jiná pasiva 7 000,00 500,00 

výdaje příštích období 7 000,00 0,00 

výnosy příštích období 0,00 500,00 

PASIVA CELKEM 4 001 792,82 3 736 030,65 
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