
 
 
 
 

 
 
 

 
Zpráva o činnosti MR VMB za I. polovinu roku 2014 
 

 
I. Spolupráce s MAS Most Vysočiny 

 
Manažerka MR po celé období I.pololetí roku 2014 pracovala jako koordinátorka 
projektu: Venkov pro Vysočinu-osvojování znalostí. Realizace projektu je ukončena, 
dne 24.6.2014 byla podána žádost o proplacení nákladů. 
Od 1.5.2014 MAS realizuje další dotovaný projektu, zpracování pracovní verze 
rozvojové strategie. I zde manažerka MAS pracuje jako koordinátorka projektu. Bylo 
dohodnuto, že manažerka bude po tuto dobu v MAS pracovat na poloviční pracovní 
úvazek, v MR bude rovněž pracovat na poloviční úvazek. 
Byly dokončeny nové webové stránky mikroregionu. 

 
II. Pomoc drobným podnikatelům 

 
 Manažerka MR poskytla pomoc/konzultace podnikatelům, žádajícím o dotaci 
z Fondu Vysočiny – program Rozvoj podnikatelů 2014. 
Do konce r. 2014 bude ještě pomoc poskytnuta při závěrečné zprávě o realizaci 
projektů z r. 2013. 
 

 
III. Pomoc členským obcím 
 

1.Pomoc manažerky MR spočívala především v pomoci při zpracování žádostí o 
dotace, pro obce Skryje (MMR), Heřmanov (Fond Vysočiny). Nutno konstatovat, že 
úspěšné byly při získání dotací i obce Stránecká Zhoř a Martinice. Z projektu MAS 
Venkov pro Vysočinu-získávání dovedností získaly příspěvek na realizaci spolupráce 
obec Ořechov a obec Březské. 
2. Další část pomoci spočívala v právní pomoci- zpracování návrhů smluv, 
stanovisek, vyjádření pro různé orgány a občany. Tématika souvisela hlavně 
s novým občanským zákoníkem. Rozsah této oblasti činnosti se zvyšuje, bylo 
zpracováno cca 20 smluv. 
 
 
 
 



 
3. Společný nákup energií na burze 
V současném období spol. FIN servis Kladno sbírá údaje pro nákup energií pro rok 
2015. Manažerka MR obeslala obce v území regionu, které nejsou členy MR a chtěly 
by se do nákupu zapojit. 
Bylo dokončeno ověřování Smluv o centralizovaném zadávání, každá obec, popř. její 
přísp. organizace obdrží 1 výtisk a v nejbližší době obdrží vyúčtování společných 
nákladů, které MR uhradil za všechny obce burze a FIN servis Kladno. 
 
 
 

IV.Úspěchy členských obcí 
 
Obcí Vysočiny r. 2014 se stala členské obec MR VMB - Ořechov. K dalším 
oceněným patří obce Heřmanov a Blízkov. 
Řada obcí oslavila významné události- výročí (Ořechov, Nové Sady atd) , konaly se 
kulturní akce, např. Rok hudby v Martinicích), které někde překročily rámec obce 
(např.Netín, koncert Tóny vévodkyně Eleonory. Březské –Královničky atd.). 
Konaly se zajímavé sportovní akce – např.cyklozávod Zlaté kolo Vysočiny –obec 
Ruda. 
 

V.Ostatní 
 
Starostka obce Netín, starostové obcí Pavlínov a Bory a manažerka MR se v rámci 
realizace projektu Venkov pro Vysočinu.- získávání dovedností se jako členové 
orgánů MAS MOST Vysočiny mohli zúčastnit pracovní stáže, kterou zorganizovala 
MAS Přemyslovské střední Čechy Slaný. 
Předmětem stáže byla návštěva 2 malých obcí a 1 městyse v okrese Slaný, setkání 
se starosty těchto obcí a beseda s nimi a prohlídka obcí.  Akce byla velice dobře 
organizačně připravená, obce byly pečlivě vybrány. V každé obci zaujala 
rekonstruovaná škola a sportoviště, místa pro sportovní aktivity, existence 
tzv.svazkové školy, jejímž účelem je zachránit malé venkovské školy , atd. 
Starostů obcí byly předány propagační materiály OMR VMB, zvl. byly přivítány 
cyklomapy. 
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