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Vážení členové a příznivci,
i rok 2015 se nesl především ve znamení příprav a vyčkávání na nové programové období. S novou
strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) již téměř dokončenou jsme čekali na formulaci
požadavků ze strany řídících orgánů jednotlivých operačních programů a reagovali na jejich změny a
úpravy, na základě nichž bude naše nová strategie v průběhu roku 2016 hodnocena.
Ani v tomto roce jsme však nezaháleli a kromě přípravy nové SCLLD jsme se věnovali projektům
spolupráce na národní i přeshraniční úrovni. Úspěšně jsme také prošli procesem standardizace MAS.
Kancelář MAS se podařilo zachovat v chodu také díky finanční podpoře ze strany Jihomoravského kraje.
V roce 2015 se již definitivně uzavřelo programovací období 2007–2013, byly předloženy poslední
žádosti o proplacení a také proplaceny poslední projekty. Díky tomu mohla být provedena ex post
evaluace Strategického plánu Leader Partnerství venkova – prosperita regionu.
Navzdory neustálým průtahům v přípravě nového plánovacího období věříme, že se již brzy dočkáme
termínů vyhlášení prvních výzev MAS, které přinesou nové dotační možnosti a budou přínosem pro
celý region MAS, neboť, jak je známo, trpělivost růže přináší.
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1. Profil organizace a její struktura
MAS Partnerství venkova vznikla 25. ledna 2005 jako občanské sdružení. Od 1. 1. 2014 je podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, její právní formou spolek a nyní užívá oficiální název MAS
Partnerství venkova, z. s. Jsme nestátní neziskovou organizací, jejímž hlavním posláním je udržitelný
rozvoj území obou našich regionů – Letovicka a Malé Hané.

Hlavní činnosti
Hlavní činností spolku je komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě SCLLD
prostřednictvím místní akční skupiny. Jedná se zejména o tyto činnosti:







tvorba a realizace SCLLD v území působnosti spolku;
koordinace, posuzování a realizace projektů zaměřených na rozvoj území působnosti spolku;
propagace území působnosti spolku a místních aktérů na něm působících;
podpora tvorby a propagace regionálních produktů;
podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí;
organizace odborných seminářů, konferencí, kulturních, vzdělávacích, osvětových a
společenských akcí pro odbornou i širokou veřejnost;
 vydávání bezplatně poskytovaných tiskovin a multimédií;
 podpora obnovy a rozvoje venkova v území působnosti spolku.

Území MAS Partnerství venkova, z. s.
Území působnosti MAS o rozloze přibližně 192 km2 se rozkládá v nejsevernější části Jihomoravského
kraje a zahrnuje 25 obcí ze 2 mikroregionů – Letovicka a Malé Hané:
Mikroregion Letovicko
Obec
Počet obyvatel
Deštná
221
Horní Poříčí
278
Horní Smržov
136
Křetín
506
Lazinov
151
Letovice
6 751
Míchov
170
Pamětice
245
Petrov
135
Prostřední Poříčí
288
Roubanina
135
Skrchov
116
Stvolová
152
Sulíkov
289
Vísky
255
Vranová
348
CELKEM
10 176

Svazek obcí Malá Haná
Obec
Počet obyvatel
Borotín
406
Cetkovice
749
Malá Roudka
191
Světlá
228
Šebetov
863
Uhřice
310
Úsobrno
423
Vanovice
539
Velké Opatovice
3 864
CELKEM
7 573

Počet obyvatel celkem (k 1. 1. 2015):
17 749
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Financování
Hlavním zdrojem financování MAS jsou evropské a národní fondy – Evropský zemědělský fond pro
rozvoj venkova, Evropský fond pro regionální rozvoj a státní rozpočet. Další zdroje jsme získali
z rozpočtu Jihomoravského kraje a Ministerstva průmyslu a obchodu (provoz EKIS). Jako doplňkový
zdroj pak sloužila vlastní podnikatelská činnost. Podvojné účetnictví pro MAS zpracovává na základě
mandátní smlouvy i nadále firma Kordo s.r.o. Tato společnost vede na základě smlouvy i mzdovou
agendu zaměstnanců MAS.

Organizační struktura v roce 2015
Stav členské základny MAS Partnerství venkova k 31. 12. 2015
Soukromý sektor
Subjekt
Právní forma
Sídlo
AGROSPOL, a. d.

družstvo

EKOTERM CZ s.r.o.

společnost s ručením omezeným

FAN-CLUB "BOP
KŘETÍNKA"

spolek

Hana Pokorná
Josef Hartl

FO podnikající dle živnostenského
zákona
FO podnikající dle živnostenského
zákona

Josef Havránek

zemědělský podnikatel

Josef Mahel

zemědělský podnikatel

KORDO s.r.o.

společnost s ručením omezeným

LEDEKO, a.s.

akciová společnost

Knínice u Boskovic 106
679 34
Pražská 870
679 61 Letovice
Sadová 1044/5
679 61 Letovice
Sulíkov – Vřesice 35
679 62 Křetín
Světlá 95
679 63 Velké Opatovice
Svárov 3
679 63 Velké Opatovice
Drválovice 27
679 61 Letovice
Pražská 870
679 61 Letovice
Pražská 76
679 61 Letovice

IČO
49447564
25307002
26542374
76183009
13712080
75137968
64338185
63475537
25308785
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Subjekt

Právní forma

MS Ochoza Vlkov

spolek

Orel jednota
Velké Opatovice

organizační jednotka sdružení

Petr Poláček

FO podnikající dle jiných zák. než
živnostenského a zákona o zemědělství

ŘKF Velké Opatovice

církevní organizace

SDH Horní Smržov

organizační jednotka sdružení

SK Cetkovice

spolek

ŠOV Vísky

spolek

TJ Sokol Vanovice

spolek

Tomáš Toul

zemědělský podnikatel

Veřejný sektor
Subjekt

Právní forma

Mikroregion Letovicko

svazek obcí

Svazek obcí Malá Haná

svazek obcí

Obec Vísky

obec

ZŠ Letovice

příspěvková organizace

MŠ Cetkovice

příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Křetín

příspěvková organizace

Zájmové skupiny
Subjekt

Sídlo
Meziříčko 3
679 61 Letovice
Pod Strážnicí 741
679 63 Velké Opatovice
Horní Smržov 77
679 61 Letovice
nám. Osvobození 10
679 63 Velké Opatovice
Horní Smržov 139
679 61 Letovice
Nádražní 198
679 38 Cetkovice
Vísky 94
679 33
Vanovice
679 33
Míchov 13
679 61 Letovice

Sídlo
Masarykovo nám.210/19
679 61 Letovice
Náves 168
679 38 Cetkovice
Vísky 96
679 33
Komenského 902/5
679 61 Letovice
Školní 204
679 38 Cetkovice
Křetín 142
679 62
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IČO
72065109
75042070
49462946
62075225
71737707
43421008
22745882
43420923
18544215

IČO
70844160
70972818
00281263
62072897
70990239
75021528

Sektor

Zájmová skupina

Mikroregion Letovicko

veřejný

místní samospráva

Obec Vísky

veřejný

místní samospráva

Svazek obcí Malá Haná

veřejný

místní samospráva

EKOTERM CZ s.r.o.

soukromý

nezemědělské podnikání

Josef Hartl

soukromý

nezemědělské podnikání

KORDO s.r.o.

soukromý

nezemědělské podnikání

FAN-CLUB "BOP KŘETÍNKA"

soukromý

volnočasové aktivity

MS Ochoza Vlkov

soukromý

volnočasové aktivity

Orel jednota Velké Opatovice

soukromý

volnočasové aktivity

SDH Horní Smržov

soukromý

volnočasové aktivity

SK Cetkovice

soukromý

volnočasové aktivity

TJ Sokol Vanovice

soukromý

volnočasové aktivity

MŠ Cetkovice

veřejný

vzdělávání
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Subjekt

Sektor

Zájmová skupina

ŘKF Velké Opatovice

soukromý

vzdělávání

ŠOV Vísky

soukromý

vzdělávání

ZŠ a MŠ Křetín

veřejný

vzdělávání

ZŠ Letovice

veřejný

vzdělávání

AGROSPOL, a. d.

soukromý

zemědělské podnikání

Hana Pokorná

soukromý

zemědělské podnikání

Josef Havránek

soukromý

zemědělské podnikání

Josef Mahel

soukromý

zemědělské podnikání

LEDEKO, a.s.

soukromý

zemědělské podnikání

Petr Poláček

soukromý

zemědělské podnikání

Tomáš Toul

soukromý

zemědělské podnikání

Struktura členské základny
místní samospráva;
3; 12%
veřejný; 6;
25%

soukromý;
18; 75%

zemědělské
podnikání; 7; 29%

vzdělávání; 5;
21%

nezemědělské
podnikání; 3;
13%

volnočasové
aktivity; 6; 25%

Orgány MAS Partnerství venkova, z. s. k 31. 12. 2015
Valná hromada
Tvoří ji zástupci všech členů MAS. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Její jednání je upraveno
jednacím řádem. Valná hromada se schází minimálně jednou ročně. Je usnášeníschopná, pokud je
přítomna nadpoloviční většina členů spolku a současně veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin
nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
Řídící výbor
Řídící výbor je řídícím orgánem MAS. Členové řídícího výboru jsou voleni z členů spolku, přičemž
veřejný sektor nebo jakákoli ze zájmových skupin může být v řídícím výboru zastoupena jen tak, aby
neměla více než 49 % hlasovacích práv. Má 7 členů a je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční
většina jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů
řídícího výboru. Při rozhodování je hlasovací právo členů řídícího výboru rovné. Jeho jednání je
upraveno jednacím řádem.
Předseda řídícího výboru je zároveň předsedou spolku a jeho statutárním orgánem.
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Složení výboru:
Člen

Zástupce

Sektor

Zájmové skupina

Obec Vísky (= předseda)
KORDO s.r.o.
LEDEKO a.s.
Orel jednota Velké Opatovice
ŘKF Velké Opatovice
SK Cetkovice
ZŠ Letovice

Ing. Stanislav Kamba
Jitka Pospíšilová
Ing. Stanislav Šaršon
Jiří Korbel
Mgr. Aleš Vrzala
Mgr. Petr Horák
Mgr. Miloš Randula

veřejný
soukromý
soukromý
soukromý
soukromý
soukromý
veřejný

místní samospráva
nezemědělské podnikání
zemědělské podnikání
volnočasové aktivity
vzdělávání
volnočasové aktivity
vzdělávání

Revizní komise
Revizní komise kontroluje hospodaření a monitoruje činnost MAS. Členové revizní komise jsou 3, musí
být voleni z členů spolku. Je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí
rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů revizní komise. Při rozhodování je
hlasovací právo členů revizní komise rovné. Její jednání je upraveno jednacím řádem.
Revizní komise volí z řad svých členů předsedu – revizora, který svolává a řídí její jednání a podává
valné hromadě zprávu o činnosti revizní komise.
Složení komise:
Člen

Zástupce

Sektor

Zájmové skupina

ZŠ a MŠ Křetín (= revizor)
FAN-CLUB "BOP KŘETÍNKA"
MS Ochoza Vlkov

Mgr. Ivana Pfefrová
Radovan Plšek
Luděk Elbl

veřejný
soukromý
soukromý

vzdělávání
volnočasové aktivity
volnočasové aktivity

Výběrová komise
Výběrová komise posuzuje předložené projekty a na základě hodnotících kritérií je doporučuje řídícímu
výboru ke schválení. Má 5 členů, kteří jsou voleni ze subjektů, které na území spolku prokazatelně
místně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 %
hlasovacích práv.
Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a zároveň je
počet přítomných členů ze soukromého sektoru stejný nebo vyšší než počet přítomných členů
z veřejného sektoru. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů
výběrové komise. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné.
Výběrová komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí její jednání.
Složení komise:
Člen

Zástupce

Sektor

Zájmové skupina

Ing. Petr Poláček (= předseda)
AGROSPOL, a.d.
Mikroregion Letovicko
Svazek obcí Malá Haná
ŠOV Vísky

Ing. Petr Poláček
Ing. Ladislav Menšík
Mgr. Bc. Monika Trlíková
Ing. Zdeněk Toul
Ing. Leopold Širůček

soukromý
soukromý
veřejný
veřejný
soukromý

zemědělské podnikání
zemědělské podnikání
místní samospráva
místní samospráva
vzdělávání

Jednání orgánů MAS
Valná hromada
Valná hromada se v průběhu roku 2015 sešla třikrát. První jednání proběhlo dne 12. 2. 2015. Hlavním
bodem jednání byla změna stanov v důsledku připomínek rejstříkového soudu, který spravuje spolkový
rejstřík. Bez provedení těchto změn by nebyl možný řádný zápis do spolkového rejstříku, bez něhož by
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nebylo možné podat žádost o standardizaci MAS. Dále byla zvolena nová výběrová komise, jejíž
jednoleté volení uplynulo (aktuální složení výběrové komise viz výše). Po odstoupení Svazku obcí Malá
Haná jako člena revizní komise byl na jeho místo dovolen nový člen – FAN-CLUB "BOP KŘETÍNKA".
Výroční valná hromada se konala 30. 7. 2015. Byla zde projednána a schválena zpráva revizní komise a
Výroční zpráva MAS za rok 2014 včetně výsledků hospodaření za rok 2014. Byl přijat nový člen MAS –
TJ Sokol Vanovice.
Poslední jednání valné hromady v roce 2015 se konalo 8. 10. Toto jednání bylo svoláno v reakci na
připomínky za strany SZIF k žádosti o standardizaci. Bylo nutné schválit změnu stanov a s ní související
změnu jednacího řádu valné hromady. Dále bylo schváleno opravené znění Výroční zprávy MAS za rok
2013, v němž byly ze strany SZIF nalezeny nedostatky.
Řídící výbor
V průběhu roku 2015 se řídící výbor MAS sešel jednou, a to 8. 12. Hlavním bodem jednání bylo
nastavení finanční alokace pro jednotlivé programové rámce SCLLD a jejich opatření a fichí, které
posloužilo jako východisko pro sestavení finančního plánu realizace SCLLD. Na jednání bylo rovněž
schváleno uzavření pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD, Ing. Ivou
Přichystalovou, a to od 1. dne v měsíci, kdy bude podána žádost o podporu ve výzvě IROP č. 6 „Zlepšení
řídicích a administrativních schopností MAS“.
Revizní komise
V roce 2015 se také jedenkrát sešla revizní komise, a to 23. 7. Na jednání byla projednána Výroční
zpráva MAS za rok 2014, kterou si komise prošla bod po bodu a doporučila ji valné hromadě ke
schválení. Revizní komise rovněž provedla kontrolu hospodaření, jejíž zjištění jsou popsána ve Zprávě
revizní komise za rok 2014.
Výběrová komise
Výběrová komise se v roce 2015 sešla jednou, a to 13. 3. Hlavním bodem programu byla volba nového
předsedy, protože se změnilo složení komise. Po krátké diskuzi byl předsedou zvolen Ing. Petr Poláček,
který tuto funkci vykonával i v předchozím období.

Zaměstnanci
V roce 2015 pracovali v MAS na HPP zaměstnanci:





Pavel Šaršon (leden – prosinec),
Lucia Tonhauserová (leden – červenec),
Pavel Horáček (únor – květen),
Iva Přichystalová (listopad – prosinec).

V rámci projektů spolupráce bylo zaměstnáno také několik pracovníků na dohodu o provedení práce.
Zaměstnanci MAS pracují v pronajaté kanceláři v budově firmy Ekoterm CZ s.r.o. v Letovicích, na ulici
Pražská 870.
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2. Aktivity v roce 2015
Příprava na programové období 2014–2020
Standardizace
V roce 2015 byl završen proces standardizace MAS, na nějž jsme se
připravovali od konce roku 2013. Standardy MAS jsou požadavky,
které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění
standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD.
Aby naše MAS splnila všechny podmínky vyplývající z Metodiky pro
standardizaci místních akčních skupin v programovém období let
2014 až 2020, musela především rozšířit svoji členskou základnu,
změnit systém orgánů, uvést stanovy do souladu jednak
s podmínkami vyplývajícími z metodiky a jednak s ustanoveními
nového občanského zákoníku, aby bylo možné provést řádný zápis
do spolkového rejstříku a založit tam požadované listiny.
Příjem žádostí o standardizaci měl původně začít v květnu 2014,
proto jsme se snažili vše uvést do souladu již na výroční valné
hromadě v únoru 2014. Při dodržení původního harmonogramu
mohly být známy první standardizované MAS v červenci 2014. Následovala však vlna aktualizací
metodiky a příjem žádostí by zahájen až v listopadu 2014. Po vypořádání připomínek ze strany
rejstříkového soudu jsme podali žádost o standardizaci v květnu 2015. Připomínky SZIF, které jsme
obdrželi v září 2015, vedly k tomu, že jsme během procesu standardizace museli již počtvrté upravovat
stanovy. První seznam standardizovaných MAS vyšel v listopadu 2015. Naše MAS získala osvědčení
2. 12. 2015.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2014–2020
Ve druhé polovině roku 2015 jsme navázali na výstupy projektu
Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro
území MAS Partnerství venkova. Teprve v červnu 2015 totiž byly
Evropskou komisí schváleny operační programy a řídicí orgány začaly
zveřejňovat požadavky a doporučení k dopracování SCLLD, zejména
její implementační části a programových rámců. Téměř s ročním
zpožděním (v listopadu 2015) byla zveřejněna aktualizace
Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů
v programovém období 2014–2020 (MPIN), který stanovuje
závaznou strukturu SCLLD.
Do konce roku 2015 se tedy podařilo dokončit první verzi
programových rámců pro operační programy: Integrovaný
regionální operační program, Program rozvoje venkova a Operační
program Zaměstnanost; a upravit strukturu dokumentu dle
požadavků vyplývajících z nové verze MPIN. Programové rámce byly projednány na řídícím výboru a
v pracovních skupinách a upraveny dle výstupů z jejich jednání. Podání žádosti o realizaci strategie tak
bylo opět prodlouženo do dalšího roku, kdy průběžné úpravy programových rámců probíhaly na
základě průběžně zveřejňovaných informací ze strany řídících orgánů jednotlivých operačních
programů a nakonec se v březnu 2016 podařilo žádost podat.
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Kompostovanie v Spoločnom regióne
MAS Partnerství venkova ve spolupráci s Regionální rozvojovou
agenturou Senica (RRAS) v roce 2015 úspěšně dokončila realizaci
projektu přeshraniční spolupráce „Kompostovanie v Spoločnom
regióne“.
Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) „Spoločný región“
působí na území SR a ČR. Na území SR se jedná o 22 obcí z okresu
Senica v Trnavském kraji, které spadají do územní působnosti
Regionální rozvojové agentury Senica (RRA Senica). Na území ČR
se jedná o 24 obcí v územní působnosti MAS Partnerství venkova.
V rámci projektu byla zpracována Studie uskutečnitelnosti možného
kompostování na území ESÚS Společný region, která zahrnuje
zpracování návrhů pro řešení využití biodegradabilních odpadů.
Výsledkem projektu je i finanční analýza, na jejímž základě byl
sestaven ekonomický model pro stanovení nákladů jednotlivých
variant řešení sítě sběru i technologie zpracování.
Cílem tohoto projektu bylo tedy v rámci přeshraniční spolupráce podpořit nakládání s biologickým
odpadem, a tím výrazně přispět ke zlepšení životního prostředí v předmětném území a jeho okolí.
Specifickým cílem projektu bylo navázat spolupráci s přeshraničním partnerem zaměřenou na
environmentální povědomí, zkušenosti s realizovanými metodami zpracování biologických odpadů,
hlavně využíváním komunálního a komunitního kompostování. Záměrem projektu bylo informovat
občany o legislativních podmínkách a možných rizicích v procesu nakládání s biologickým odpadem,
který produkují ve své domácnosti, informovat o postupech při sběru a třídění bioodpadu. Dalším cílem
projektu bylo definování stavu produkování bioodpadů v regionu, způsoby nakládání s těmito druhy
odpadů a vygenerování nejvhodnějších lokalit pro možnou výstavbu kompostárny.
V návrhové části studie byly podrobně popsány nároky na legislativní zajištění jednotlivých prvků
systému sběru, svozu a zpracování komunálních biologicky rozložitelných odpadů. Dále byly podrobně
popsány legislativní a provozní nároky na vstupy a výstupy ze zpracování, na provozní dokumentaci
a na možnosti technického a technologického řešení. V návrhové části je rovněž zdokumentována
stávající síť technické výbavy regionu využitelná pro rozšíření sběru a zpracování BRO z domácností
v oblasti. V rámci studie byly také navrženy vhodné
lokality pro rozšíření sítě nebo lokality pro umístění
zpracovatelského zařízení a byla analyzována
potenciální výtěžnost sběru ve třech variantních
řešeních.
Věříme, že studie bude zdrojem informací k případné
výstavbě systému pro sběr a zpracování biologického
odpadu z domácností i firem a k jeho dalšímu
zpracování v podobě kompostování a následného
využití kompostu.
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Místní akční skupiny jako platformy pro různé aktivity regionálního rozvoje
Místní akční skupiny jako platformy pro různé aktivity regionálního
rozvoje byl projekt spolupráce naší MAS, která poprvé vystupovala
v projektu spolupráce jako koordinátor, s MAS Boskovicko PLUS,
Brána Brněnska, Mikulovsko a Podbrněnsko. Projekt byl realizován
v 1. polovině roku 2015 za účelem sdílení zkušeností partnerských
MAS s realizací aktivit ve venkovském prostoru, ať už metodou
LEADER nebo i jinak. Cílem projektu bylo vytvoření doporučující
metodiky pro uplatňování principu LEADER.
Vzniklý metodický dokument je rozdělen do tří hlavních kapitol.
Úvodní kapitola je zaměřena na princip LEADER obecně a stručně
shrnuje základní informace o jeho dosavadním uplatňování
v kontextu České republiky. Druhá kapitola popisuje a porovnává pět
partnerských MAS v pěti různých oblastech. Porovnávaly se základní
charakteristiky MAS, organizační struktura MAS, proces výběru
projektů, způsoby propagace MAS a ostatní aktivity MAS v oblasti regionálního rozvoje. Závěrečná
kapitola obsahuje shrnutí základních poznatků z předchozích kapitol a z nich vyplývající doporučení pro
ostatní místní akční skupiny.
Závěry metodiky byly prezentovány na semináři k projektům spolupráce dne 8. 6. 2015 v Choceradech.
Kromě samotné metodiky vznikla také informační brožurka představující společné výsledky projektu a
každou partnerskou MAS zvlášť.

Příprava strategických dokumentů obcí
I v roce 2015 jsme pokračovali v dříve započaté činnosti týkající se zpracování rozvojových dokumentů
obcí, a to především těch, které spadají do územní působnosti MAS. Program rozvoje obce (PRO) je
strategický dokument obce, který stanovuje hlavní oblasti jejího rozvoje. PRO stanovuje, jakým
směrem se bude obec v následujících letech ubírat a jakých cílů chce dosáhnout. V neposlední řadě pak
formuluje způsoby, jak těchto svých potřeb dosáhnout. Kvalitně připravený plánovací dokument obce
zvyšuje rovněž připravenost obcí k získání dotací, které jsou mnohdy pro rozvoj obce zásadní.
K zajištění vysoké kvality zpracovaného dokumentu byla vždy potřeba úzká spolupráce ze strany obce.
V opačném případě by výsledný produkt dostatečně neodrážel skutečné potřeby obce. PRO je složen
ze dvou základních částí – analytické a návrhové. Jeho zpracování probíhalo vždy dle doporučené
metodiky vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Analytická část dokumentu charakterizuje obec
z pohledu základních oblastí (území, obyvatelstvo, hospodářství, apod.). Tato část tedy zachycuje
základní fakta o obci a popisuje vývoj jednotlivých oblastí života obce. Z poznatků analytické části jsou
následně stanovena východiska pro návrhovou část, kde jsou zachyceny základní (klíčové) podněty pro
návrhovou část (silné stránky, slabé stránky).
V návrhové části dokumentu je zpracována strategická vize, představující dlouhodobý obraz
o budoucnosti obce zahrnující představy a priority, prostřednictvím kterých by se měla obec postupně
měnit a zlepšovat. Návrhová část pak popisuje i nástroje (opatření a jednotlivé rozvojové aktivity),
prostřednictvím kterých bude vize obce naplňována.
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Důležitým podkladem pro návrhovou část byly vždy i výsledky dotazníkového šetření, v rámci kterého
byli do přípravy dokumentu zapojeni i občané dané obce a mohli se tak k připravovanému dokumentu
vyjádřit.
Doufáme, že jsme prostřednictvím zpracování těchto strategických dokumentů určitým dílem přispěli
k rozvoji našeho venkovského regionu.

Provoz EKIS
Díky podpoře z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR byla i v uplynulém roce 2015 zajištěna činnost
Energetického konzultačního a informačního střediska (EKIS) v Blansku. Toto poradenské středisko
naše MAS úspěšně provozuje již od roku 2012. Jeho sídlo se nachází v budově bývalého Okresního
úřadu v Blansku.
EKIS poskytuje pro všechny zájemce bezplatné energetické poradenství. Na konzultaci mohli přijít
nejen občané, ale také podnikatelé či zástupci veřejné správy. Poradenství v našem EKIS vykonávali
kvalifikovaní energetičtí odborníci.
Kromě osobních konzultací bylo možné využít poradenství také prostřednictvím internetové
poradny i-EKIS dostupné přímo z webových stránek MAS. Zájemci zde mohli zasílat dotazy pomocí
on-line formuláře.
Konzultovat bylo možné například problematiku způsobu vytápění, úspor energií, zateplování a další
související oblasti, např. dotační program „Nová zelená úsporám“ apod. Cílem EKIS je přispět ke
zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení
energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností
a efektivním využitím zdrojů energie.
Podrobnější informace k EKIS jsou k dispozici na našem webu www.maspartnerstvi.cz/ekis/.

3. Uzavření programového období 2007–2013
Administrace posledních ŽOP
V průběhu roku 2015 byly úspěšně ukončeny poslední projekty realizované v rámci Strategického
plánu Leader (SPL) na programové období 2007–2013, u kterých provedla MAS Partnerství venkova
administrativní kontrolu žádostí o proplacení (ŽOP). Konkrétně se jednalo o následující projekty:
PROJEKT

ŽADATEL

Revitalizace veřejných prostranství v Cetkovicích

Obec Cetkovice

Rekonstrukce kostela sv. Václava ve Vanovicích

Římskokatolická farnost Borotín na Moravě

Ubytování na statku

Škola obnovy venkova Vísky, z.s.

Bezpečná cesta do školy

Obec Křetín

Regenerace zeleně a obnova komunikace v obci
Světlá

Obec Světlá

Obnova sakrálních staveb v Cetkovicích

Římskokatolická farnost Cetkovice

Důstojná místa pro sochy začínajících umělců
s úpravou prostranství v obci

Obec Vísky
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Je třeba také konstatovat, že všechny projekty podpořené v rámci realizace SPL v minulém plánovacím
období, včetně těch výše zmíněných, jsou již proplaceny. U všech úspěšně zrealizovaných projektů je
nyní třeba dodržet povinnou dobu udržitelnosti projektu, která činí pět let. Úkolem MAS je tedy
monitorovat tyto projekty a posuzovat jejich případná změnová hlášení.
MAS vyhlašovala v minulém dotačním období výzvy k předkládání žádostí o dotaci vždy v rámci
jednotlivých kol PRV minimálně jednou za kalendářní rok. Oblasti a míry podpory daných výzev byly
nastavovány s maximálním ohledem na dosažení cílových hodnot definovaných indikátorů a přínosů
pro region. Projekty byly realizovány neziskovými organizacemi, podnikateli, církvemi, obcemi a jimi
zřizovanými organizacemi včetně škol.
Činnost MAS v uplynulém programovém období byla založena na spolupráci veřejné správy,
podnikatelů a neziskových organizací. MAS si vždy kladla za cíl podporovat s využitím metody LEADER
místní aktéry, kteří na venkově žijí, pracují, snaží se o jeho rozvoj a zachování kvality života ve
venkovských oblastech.
Ex post evaluace SPL
Cílem ex post evaluace Strategického plánu Leader Partnerství
venkova – prosperita regionu bylo zhodnotit, zda se podařilo naplnit
cíle a priority, které byly v SPL stanoveny.
Hlavními zdroji údajů pro evaluaci Strategického plánu Leader MAS
Partnerství venkova se staly zejména věcné informace ze všech
výzev, které MAS vyhlásila. K důležitým zdrojům údajů patřily také
informace uvedené na Portálu farmáře MAS, názory a podněty členů
MAS i dalších orgánů MAS a rovněž informace od jednotlivých
žadatelů. Využita byla i data z Českého statistického úřadu.
Strategický plán Leader vznikl na základě výsledků jednání partnerů
na území MAS. K jednání byli přizváni zemědělci, podnikatelé,
zástupci obcí a veřejné správy, zástupci nestátních neziskových
organizací. Průnikem zájmu všech partnerů bylo stanovení
základních priorit určujících oblasti zaměření SPL. Každá priorita měla své cíle a pro každou byla
sestavena fiche, popř. se promítla i do dalších.
V průběhu realizace SPL docházelo v rámci jednotlivých fichí k rozdílům v čerpání finančních
prostředků. Některé fiche byly u žadatelů žádanější než jiné. V případě využívání dotací nepanovala
tedy mezi fichemi příliš velká rovnováha. Je to zřejmé i podle alokací na jednotlivé fiche ve sledovaném
období.
Procentuální alokace finančních prostředků pro jednotlivé fiche byly v SPL stanoveny na základě potřeb
regionu a zásobníku projektů. Dle priorit se jako nejvýše potřebné ukázaly fiche na občanské vybavení
a služby (fiche č. 2) a dále pak na obnovu a rozvoj vesnic (fiche č. 1). Tyto fiche byly v hodnoceném
období nejvíce žádané, čímž se potvrdily územní priority MAS. Fiche č. 4 určená pro zemědělce byla
rovněž dobře čerpána, zemědělské subjekty z území MAS o ní projevovaly zájem každou vyhlášenou
výzvu. Vyčerpána byla také fiche č. 6, zaměřená na ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova.
Naopak nejméně projektů bylo realizováno v rámci fiche č. 3 „Partnerství venkova – podpora
cestovního ruchu a diverzifikace zemědělství“ a fiche č. 5 „Partnerství venkova – Vzdělávání a
informace“. Nicméně i tyto fiche pomohly naplnit některé hodnoty monitorovacích indikátorů.
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V případě fiche č. 3 mohla být jedním z důvodů nezájmu žadatelů nižší míra podpory (40-60 %). O
vzdělávací projekty, na které byla zaměřena fiche č. 5, není v regionu MAS dlouhodobě zájem,
upřednostňovány byly především výše uvedené priority, týkající se občanské vybavenosti a rozvoje
vesnic.
Nejlepších výsledků se tak podařilo dosáhnout v doplnění a zkvalitnění občanské vybavenosti území
MAS a v rozvoji a obnově infrastruktury obcí. Dobrých výsledků bylo dosaženo také v případě zvyšování
konkurenceschopnosti zemědělců a v oblasti ochrany kulturního dědictví venkova. Naopak
u některých cílů byla úspěšnost jejich dosažení menší. Týkalo se to zejména rozvoje venkovské
ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu.
Na základě ex post evaluace SPL lze sledované období 2007–2013 hodnotit pozitivně. Všechny
monitorovací indikátory stanovené v SPL pro hodnocené období byly splněny na 100 % a více. Realizace
projektů v rámci opatření IV.1.2. i IV.2.1. přispěla k naplnění vize MAS a došlo tak k dílčím přínosům,
ke kterým patří hlavně zkvalitnění vzhledu obcí a veřejných prostranství, oživení nefunkčních ploch
v obcích, rozšíření nabídky služeb pro občany, podpora podnikání, rozšíření počtu sportovišť a ploch
pro volnočasové aktivity, zatraktivnění života na venkově a podpora výroby ekologické energie.
Realizované projekty tedy přispěly k lepšímu využití potenciálu území MAS a jejich obyvatel
a ke zvýšení celkové úrovně venkovského regionu.

4. Zpráva o hospodaření MAS v roce 2015
Rozvaha k 31. 12. 2015
(v tisících Kč)
AKTIVA
Stav k prvnímu
dni účetního
období

A
Dlouhodobý majetek celkem
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
II.
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
III.
Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV.
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
B
Krátkodobý majetek celkem
I.
Pohledávky
II.
Ostatní přímé daně
III.
Nároky na dotace
IV.
Jiné pohledávky
V.
Dohadné účty aktivní
C
Krátkodobý finanční majetek celkem
I.
Pokladna
II.
Účty v bankách
AKTIVA CELKEM

198
0
1196
0
-998
4205
0
2
1034
17
3152
812
61
751
5215

Stav k poslednímu
dni účetního
období

0
0
1196
0
-1196
882
0
1
0
0
881
764
5
759
1646
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PASIVA
Stav k prvnímu
dni účetního
období

A
Vlastní zdroje celkem
I.
Jmění celkem
II.
Výsledek hospodaření celkem
B
Cizí zdroje celkem
I.
Rezervy celkem
II.
Dlouhodobé závazky celkem
III.
Krátkodobé závazky celkem
IV. Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

Stav k poslednímu
dni účetního
období

965
505
460
4250
0
1
4249
0
5215

331
307
24
1315
0
0
1315
0
1646

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015
(v tisících Kč)
NÁKLADY
Označení
A I.
A II.
A III.
A IV.
A V.
A VI.

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných položek celkem
A VII.
Poskytnuté příspěvky celkem
A VIII. Daň z příjmů celkem
NÁKLADY CELKEM

29
938
787
1
99

Činnost
hospodářská
0
0
40
0
0

199

0

199

12
0
2065

0
0
40

12
0
2105

0

Činnost
hospodářská
128

celkem
128

0

0

0

0
199

0
0

0
199

0

0

0

100
1243
1542

0
0
128

100
1243
1670

hlavní

celkem
29
938
827
1
99

VÝNOSY
Označení
B I.
B II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Změny stavu vnitroorganizačních zásob
celkem
B III.
Aktivace celkem
B IV.
Ostatní výnosy celkem
B V.
Tržby z prodeje majetku, zaúčtování rezerv
a opravných položek celkem
B VI.
Přijaté příspěvky celkem
B VII.
Provozní dotace celkem
VÝNOSY CELKEM

hlavní
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Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2015
Účetní metody, způsoby oceňování a odpisování
Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví dle vyhl. 504/2002 Sb., kterou se provádějí
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Obecné účetní zásady a způsoby oceňování v účetní
závěrce jsou v souladu s tímto zákonem.
Účetní období a rozvahový den
Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem je 31. 12. 2015.
Způsob zpracování účetních záznamů, místo a způsob jejich úschovy
Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu Money S3 od firmy Cígler Software, a.s. Veškeré účetní
záznamy a doklady jsou uschovány v sídle účetní jednotky.
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
Přehled hospodaření za rok 2014 byl schválen valnou hromadou.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek byl oceněn v ceně pořízení včetně vedlejších pořizovacích nákladů.
Odpisy majetku a úpravy odpisů (dotace) jsou prováděny jedenkrát ročně. Doba účetního odepisování
byla stanovena shodně se zařazením do odpisových skupin podle zákona o dani z příjmu. Dlouhodobý
nehmotný majetek nebyl pořízen. Dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena pořízení je vyšší než
40 000,-- Kč účtujeme na účtech 022 a dále pak odepisujeme dle sazeb zákona o dani z příjmu pomocí
účtu 082 a 649 (úpravy odpisů).
Majetek neuvedený v rozvaze
Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nebyl v tomto účetním období pořízen.
Pořízený majetek v roce 2015
V účetním období nebyl pořízen žádný majetek.
Zásoby
V účetním období nebylo o zásobách účtováno.
Závazky
Na konci účetního období byly evidovány úvěry ve výši 762 180,40 Kč, bezúročná půjčka od Ing. Kamby
ve výši 295 000,-- Kč, příspěvek od obcí na projekt Hřbitovy-naše kamenná historie ve výši 134 135,-Kč, dodavatelé ve výši 47 127,-- Kč a zúčtovací vztahy se zaměstnanci ve výši 27 836,-- Kč, institucemi
soc. zabezpečení, zdrav. pojišťovnami a FU v výši 12 214,-- Kč. Nárok na dotaci ve výši 35 000,-- Kč .
Pohledávky
Do ostatních pohledávek byla zahrnuta poskytnutá záloha ve výši 150,-- Kč a předpisy dotaci na projekt
„Kompostování“ ve výši 881 018,17 Kč.
Náklady příštích období
Na konci účetního období nebyly evidovány.
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Používání cizí měny v účetnictví
V průběhu účetního období roku 2015 byly prováděny účetní operace v cizí měně.
Významné skutečnosti, které nastaly po datu účetní závěrky
K významným událostem mezi rozvahovým dnem a sestavením účetní závěrky nedošlo.
Významné výnosy (příjmy)
Tržby z prodeje služeb – poradenská činnost 128 500,-- Kč
Významné náklady – služby
Během roku 2015 nebyly žádné významné náklady.
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