
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: 1. 1. 2014 – 30. 4. 2014 

Název MAS: Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. 

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Lukáš Tryml, ředitel 

kontakt: manager@mashl.cz, 773 644 373 

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové 
aktivity uskutečněné ve sledovaném období): 

Ve sledovaném období byla vyhlášena 9. výzva v rámci SPL. Dne 25. 2. 2014 zasedala 

výběrová komise MAS, která doporučila podpořit 7 ze 14 předložených projektových 
záměrů.  

 
Ve sledovaném období byly ukončeny 3 projekty podpořené ze SPL. K těmto projektům 

byly ze strany MAS provedeny kontroly na místě realizace projektů a následně byly na 
SZIF předloženy žádosti o proplacení. 

 
Průběžně probíhaly konzultace k jednotlivým projektovým záměrům a realizovaným 

projektům. 
 

Dne 30. 1. 2014 bylo na SZIF předloženo vyúčtování MAS za období 9/2013 - 12/2013. 

 

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé): 

Ve sledovaném období jsme obdrželi rozhodnutí vrchního soudu, který nepovolil 
vyloučení zakladatelů, kteří dlouhodobě neposkytovali součinnost a nejmenovali zástupce 
do orgánů MAS. Toto rozhodnutí nemá žádný vliv na realizaci SPL. 
 
 
Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 
 
MAS tuto záležitost předala k řešení právnímu zástupci. 

3. Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu 
důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení): 

Ve sledovaném období byla na SZIF předložena změnová hlášení č. 19 a 20. Změnovým 
hlášením se měnilo složení výběrové komise a dozorčí rady MAS. Změnovým hlášením č. 
20 se měnilo složení výběrové komise MAS a měnily se úvazky zaměstnanců MAS. 

4. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 14 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 6 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 5 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace: cca 8 



ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): cca. 30  

Počet účastí na kontrolách SZIF: 4   

Další: --- 

5. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, 
příjmení 

Pracovní 
smlouva/ 
DPP/DPČ 

Úvazek/počet 
odpracovaných hodin 

Náplň práce Poznámka 

Ing. Lukáš 
Tryml 

Pracovní 
smlouva 

od 1.1. do 28.2. 
2014 úvazek 0,25; 
od 1.3. do 30.4.2014 
úvazek 0,375 

manažer SPL, 
ředitel 

 

Jana Láfová Pracovní 
smlouva 

od 1.1. do 28.2. 
2014 úvazek 2 
hodiny týdně; od 
1.3. do 30.4.2014 
úvazek 0 hodin 

asistentka  

Ing. Michaela 
Valtrová 

Pracovní 
smlouva 

od 1.1. do 28.2. 
2014 úvazek 5 hodin 
týdně; od 1.3. do 
30.4.2014 úvazek 0 
hodin 

manažer SPL  

6. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle 
ISÚ):  

Ve sledovaném období byla zajišťována udržitelnost projektů podpořených z ROP NUTS II 
Jihozápad a byly realizovány přípravné kroky pro následující programovací období 
2014+. MAS získala dotaci z Operačního programu Technická pomoc na přípravu 
strategie pro období 2014 – 2020. 

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

Hlavním cílem je řádně administrovat projekty podpořené v rámci SPL a připravit MAS na 

následující období.   
 

Průběžně budou probíhat kontroly projektů a kontroly žádostí o proplacení. 

 

Datum: 28. 5. 2014         Podpis: 


