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Obchodní jméno
Právní forma
Zápis do obchodního rejstříku

Podhůří Železných hor, o. p. s.
Obecně prospěšná společnost
Vedený Krajským soudem v Hradci Králové oddíl O,
vložka 128.

Identifikační číslo
Sídlo společnosti
Druh obecně prospěšných služeb

27494373
Maleč 48, 582 76 Maleč
Koordinace rozvoje regionu Podhůří Železných hor ve
všech oblastech
Rozvoj a propagace regionu Podhůří Železných hor a
jeho turistického potenciálu
Vytváření nových forem a možností ekonomického a
turistického využití krajiny
Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako
jediného základního prostředku pro rozvoj turistického
ruchu
Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana
životního prostředí
Služby při financování projektů k rozvoji regionu
Podhůří Železných hor
Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji
regionu Podhůří Železných hor
Tvorba informační databanky ke shromáždění informací
prospěšných k rozvoji regionu Podhůří Železných hor
Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k
regionu Podhůří Železných hor
Příprava informačních a metodických materiálů a
školních pomůcek
Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže
Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu
kraje
Provoz IC – koordinace a rozvoj
Poradenská a konzultační činnost
Provozování cestovní agentury
Správní rada
Eliška Pavlíková
Ing. Vít Šimon, PhD.
Radek Svoboda
Ladislav Škaryd
Ing. Miloš Uchytil
Pavel Kubera
Ing. Karel Musílek
Miroslav Uchytil
Ondřej Čapek

Doplňková činnost:
Statutární orgán
- předsedkyně správní rady

Stanislav Šimon
Bohumír Tomášek
Dagmar Vaňková
Kontrolní orgán
Dozorčí rada
Václav Venhauer
Mgr. Věra Řípová
Marie Antlová
Pobočky v tuzemsku a zahraničí
Žádné
Významné
podíly
v jiných Žádné
společnostech
Webové stránky
www.podhurizeleznychhor.cz
Místní akční skupina (dále MAS) Podhůří Železných hor se rozkládá na katastrálním území
13 obcí. Jsou to Chotěboř, Libice nad Doubravou, Maleč, Nová Ves u Chotěboře, Víska,
Čečkovice, Jeřišno, Klokočov, Rušinov, Lány, Bezděkov, Dolní Sokolovec a Sloupno. MAS
se rozšířila o území 3 obcí (Bezděkov, Dolní Sokolovec a Sloupno). Do MAS pak jako
členové vstoupili již zmíněné obce, FOKUS Vysočina o. s., Sdružení dobrovolných hasičů
Sloupno, Lukáš Slanař, TJ Sokol Bezděkov. Naše MAS má 30 členů. Počet obyvatel na území
MAS je 13 344 a jeho rozloha činí 138,9 km2.

Území MAS Podhůří Železných hor

Informace o minulém vývoji společnosti
Obecně prospěšná společnost Podhůří Železných hor byla založena zakládací smlouvou a
následně dne 27. 4. 2006 zapsána v rejstříku o. p. s. u Krajského soudu v Hradci Králové.
Právní poměry obecně prospěšné společnosti se řídí podle zakládací smlouvy obecně
prospěšné společnosti Podhůří Železných hor, Statutem Podhůří Železných hor, o. p. s. a dle
obecně závazných předpisů platných v České republice.

Přehled činností:
V roce 2011 byly vyhlášeny celkem dvě výzvy k předkládání projektů realizace strategického
plánu Leader MAS Podhůří Železných hor. V rámci těchto výzev byly vyhlášeny fiche: Fiche
2 – Občanské vybavení a služby, hlavní opatření III. 2.1.2. Občanské vybavení a služby,
Fiche 5 - Investice k posílení rekreační funkce lesa, hlavní opatření II. 2.4.2. Neproduktivní
investice v lesích, Fiche 9 - Diverzifikace činností pro podnikatele v zemědělství, hlavní
opatření III. 1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy, Fiche 11 – Investice do
lesnické techniky, hlavní opatření I. 1.2.1. Lesnická technika, Fiche 12 - Vzdělávání v oblasti
podnikání a života na venkově, hlavní opatření III. 3.1. Vzdělávání a informace
Schválené Žádosti o dotaci z PRV
Číslo
Fiche

Název žadatele

Název projektu

Dotace (Kč)

2

Město Chotěboř

Společenská a kulturní místnost Městské
knihovny Chotěboř

1 800 000,-

2

Městys Libice nad
Doubravou

Dětské hřiště Libice nad Doubravou

930 930,-

2

FOKUS Vysočina

96 719,-

12

Obec Maleč

Rekonstrukce kuchyně ve středisku
Chotěboř FOKUSU Vysočina
Rozvoj obcí a NNO

CELKEM

59 940,2 887 589,-

Všechny projekty byly schváleny výběrovou komisí MAS Podhůří Železných hor a prošly
administrativní kontrolou ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu, následně
byla s žadateli podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova.
Hodnocení místních akčních skupin
V průběhu září 2011 probíhalo na ministerstvu zemědělství hodnocení místních akčních
skupin z celé ČR. Na rozdíl od minulého hodnocení, které probíhalo formou konzultací
v jednotlivých kancelářích místních akčních skupin, byla pro hodnocení v roce 2011 zvolena
forma veřejné prezentace činností a aktivit MAS před hodnotitelskou komisí, která byla
složena ze zástupců ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a
Národní sítě Místních akčních skupin ČR. Tyto činnosti byly dokládány v písemné popřípadě

elektronické podobě. Bylo hodnoceno celkem sedm kritérií: strategické dokumenty,
personální zajištění, administrace výzev a výběr projektů v rámci Strategického plánu Leader,
integrace a rozvoj, monitoring a evaluace, propagace a nadstavba aktivit.
Naše místní akční skupina Podhůří Železných hor získala v hodnocení celkem 132 bodů
z celkově možných 200, naopak minimem bylo 50 bodů. Všechny MAS spodní hranici
překročily a MAS s nejmenším počtem bodů jich získala 90, nejúspěšnější pak 190.
V souvislosti s předchozím hodnocením došlo ke zlepšení činnosti naší místní akční skupiny.
V roce 2010 získala 83 bodů z možných 180, což bylo 46% z celkového počtu bodů a
v loňském hodnocení získala 132 bodů z možných 200, což činilo 66% z celkového počtu
bodů.
Výsledek hodnocení je jedním z kritérií při rozdělování finančních prostředků místním
akčním skupinám. Náš rozpočet na realizaci Strategického plánu Leader se zvýšil o 69 000
Kč.
Projekt národní spolupráce mezi MAS Podhůří Železných hor o. p. s., Královská stezka
o. p. s. a MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s. „Cesta poznání“.
V roce 2011 byl podán projekt na realizaci naučné stezky s názvem „Cesta poznán í“. Po jeho
obhajobě na MZe byl projekt schválen k podpoře z Programu rozvoje venkova a začátkem
roku 2012 se předpokládá podpis Dohody o realizaci projektu.
Realizací projektu spolupráce vznikne naučná stezka o délce cca 90 km, která propojí území
výše uvedených 3 MAS. Na trase bude 52 odpočinkových míst, na kterých bude umístěn
mobiliář - naučné tabule, směrové tabule se stojany, stojany na kola, lavičky, odpadkové koše,
herní prvky pro děti, lavičky se stolem, aktuální infotabule, stojany na trhací mapy a bedýnky
na kešky. Dalším výstupem projektu bude vytvoření multimediální prezentace, mapových
podkladů, propagačních brožur, vytvoření webových stránek s možností interaktivního
prohlížení všech bodů na stezce s možností nahrát si celou trasu do mobilního telefonu. Celá
trasa bude vyměřena pro používání GPS souřadnic pro průchod či průjezd na kole naučnou
stezkou.
Cílem projektu je dále zatraktivnit území pro místní obyvatele i pro návštěvníky regionu,
propagovat tento region a tím přispět k rozvoji cestovního ruchu. Slavnostní otevření naučné
stezky je plánováno na 14. 9. 2012 v Chotěboři a jeho součástí bude i kulturní akce.
Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader a jeho aktualizace
V souvislosti s naplňováním Pravidel MAS v rámci Programu rozvoje venkova ČR a
sledováním plánovaných cílů Strategického plánu Leader MAS Podhůří Žel. hor byla
provedena evaluace uplynulého období tj. od r. 2007 do konce roku 2010. Cíle, jejichž
dosahování je měřeno hodnotami monitorovacích indikátorů, byly v některých oblastech
dosaženy více, v jiných méně. Nejlepších výsledků bylo dosaženo ve zlepšování dopravní
infrastruktury, zlepšování občanské vybavenosti obcí, v obnově kulturního dědictví venkova a
ve zvyšování kvality zemědělských podniků. Jako jednoznačně pozitivní lze hodnotit
skutečnost, že téměř 50% hodnocených projektů má prokazatelně pozitivní dopad na životní
prostředí v regionu.
Relativně malý vliv měla podpora naopak na vytváření nových pracovních míst a zapojování
mladých lidí a žen do dění v regionu. Zatím nebyl realizován žádný projekt v rámci
vyhlášených fichí 5, 7, 10, 11 a 12 (Investice k posílení rekreační funkce lesa, Podnikání v
oblasti cestovního ruchu; Investice do zemědělských a potravinářských produktů; Investice do
lesnické techniky a projekty zaměřené na Vzdělávání v oblasti podnikání a života na

venkově). Je třeba ověřit zájem potenciálních žadatelů v rámci fichí, ve kterých dosud nebyl
realizován dostatek kvalitních projektů. Na základě tohoto ověření rozhodnout, zda je
nedostatek žádostí způsoben nedostatečným povědomím a informovaností žadatelů nebo
jejich nezájmem o daný typ podpory. V případě zjištění nedostatečné informovanosti o
nevyužívaných fichí navrhnout opatření na jejich lepší propagaci a distribuci informací.
Naopak v případě malého zájmu možných žadatelů omezit význam těchto fichí
v aktualizovaném SPL.
Z hlediska vztahu mezi použitými prostředky a dosaženými cíli lze sledované období obecně
hodnotit pozitivně. Někteří příjemci projektů například dosáhli významných finančních úspor
v rámci realizace svých projektů.
Na základě tohoto hodnocení byl vypracován návrh na aktualizaci Strategického plánu
Leader, který počítá se začleněním sady monitorovacích ukazatelů použitých při této evaluaci.
Tyto ukazatele lépe a kompletněji vystihují cíle a priority SPL. Dále reviduje plán alokací do
jednotlivých fichí na rok 2012.
Další informace
V roce 2011 byly v souvislosti se změnou zákona o o. p. s. upravovány základní dokumenty
naší společnosti. Ve spolupráci s právní kanceláří byla upravena zakládací smlouva, statut
společnosti a organizační schéma společnosti tak, aby vše bylo v souladu s novelizovaným
zákonem.
MAS Podhůří Železných hor také propagovala svoji činnost a region na různých akcích,
především pak na mezinárodní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Zde jsme
prezentovaly společně s ostatními MAS Kraje Vysočina nové bannery MAS Kraje Vysočina a
propagační letáky, které vznikly za podpory Krajské agentury pro zemědělství a venkov Kraje
Vysočina.

Příloha č.1

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

Název společnosti

Podhůří Železných hor, o. p. s.

Sídlo

Maleč 48, 582 76 Maleč

Právní forma

obecně prospěšná společnost

IČ

27494373

Součásti účetní závěrky:

Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Účetní závěrka byla sestavena dne 16. 3. 2012

Statutární orgán účetní jednotky
Jiří Zápotočný

Podpis

