
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: 1.9.2012 – 31.12.2012 

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 administrována 7. výzva v rámci SPL, do které bylo možné 
předkládat žádosti o dotaci do 21. 9. 2012. 
 
Dne 10. 10. 2012 zasedala Výběrová komise MAS, která následně doporučila správní 
radě MAS schválení dotace pro 15 projektů z celkových 18 předložených. 
 
Projekty byly zaregistrovány na SZIF dne 22. 10. 2012.  
 
V tomto období bylo ukončeno 5 projektů podpořených 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 20. 9. 2012 bylo na SZIF předloženo vyúčtování MAS za období 05/2012 - 08/2012. 
 
Dne 15. 10. 2012 se v obci Úsilné uskutečnilo setkání se zástupci Mikroregionu 
Mikulovsko, v rámci kterého proběhla výměna zkušeností s realizací SPL. 
 

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

Ve sledovaném období se vyskytl problém týkající se složení orgánů MAS. Správní rada 
MAS na svém zasedání dne 18. 4. 2012 rozhodla o vyloučení zakladatelů BESI a.s. a 
Občanského sdružení Jihočeská růže z důvodu neposkytování potřebné součinnosti a 
nejmenování svého zástupce do Správní rady MAS. Na svém dalším zasedání dne 21. 8. 
2012 vzala Správní rada MAS na vědomí žádost o vystoupení zakladatele STEINBAUER 
LECHNER s.r.o. 
 
Výše uvedené mělo za následek nejen změnu ve složení zakladatelů MAS, ale i ve složení 
Správní rady MAS. Jakmile byly vyřešeny veškeré potřebné administrativní záležitosti, 
byla předložena Krajskému soudu v Českých Budějovicích žádost o změnu zápisu 
v rejstříku o.p.s. (15. 11. 2012), aby mohly být tyto změny následně nahlášeny na SZIF 
(k hlášení na SZIF je již zapotřebí aktualizovaný rejstřík z o.p.s.) Krajský soud sice 
schválil změnu ve složení Správní rady MAS, ale neschválil vyloučení zakladatelů, ačkoliv 
MAS postupovala v souladu se svou Zakládací smlouvou.  
 
 
 



 
 
Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 
 
V současné době je podáno odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, který může změnit 
rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích. 

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 nedošlo k žádným změnám v SPL.  

4. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 18 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 2 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 5 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace: 7 

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): cca. 25  

Počet účastí na kontrolách SZIF: 3    

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 0,75 úvazek manažer SPL, 
ředitel 

 

Jana Láfová Pracovní smlouva 0,75 úvazek  asistentka  
Mgr. Barbora 
Benešová 

Pracovní smlouva 15 hodin 
týdně 

manažer SPL Pracovní 
smlouva na 3 
měsíce byla 
ukončena 
předčasně 
dohodou 

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+ 
(účast na semináři, valné hromadě NS MAS, studium podkladů k této problematice 
apod.). 

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

Hlavním cílem je vyřešení otázky ohledně zakladatelů MAS a složení Správní rady MAS, 
vyhlášení 8. výzvy MAS a administrace již schválených projektů v rámci SPL.  
 
Průběžně budou probíhat kontroly projektů a kontroly žádostí o proplacení. 

 

Datum: 25. 1. 2013         Podpis: 


