MAS Partnerství venkova

Výroční zpráva
rok 2008

1. Základní údaje
Občanské sdružení MAS Partnerství venkova vzniklo 25. 1. 2005 pod č.j.:
VS/1-1/59777/05-R registrací podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů.
Zakládající členové:
Jméno zakládajícího člena

Sídlo

Mikroregion Letovicko

Masarykovo nám. 19,
679 61 Letovice
Mikroregion Malá Haná
Náves č. 168
679 38 Cetkovice
Škola obnovy venkova Vísky
Vísky č. 96
679 33 Vísky
FAN-CLUB „BOP KŘETÍNKA“ Sadová 5
679 61 Letovice
LEDEKO, a.s.
Pražská 76
679 61 Letovice
MASOODBYT, odbytové družstvo Na Požáru 1
679 61 Letovice
ORELIO, spol. s r.o.
Vísky č. 44
679 33 Vísky
Mahel Josef, Ing.
Knínice č. 264
soukromý zemědělec
679 34 Knínice
Toul Přemysl, Ing.
Borotín č. 145
679 37 Borotín

IČO
70844160
70972818
00281263
26542374
25308785
26946483
15526585
64338185
46933166

Sídlo MAS Partnerství venkova
Vísky č. 96
679 33 VÍSKY
Cíl MAS Partnerství venkova
Sdružování zástupců jednotlivých vesnických mikroregionů, soukromých podnikatelů,
právnických osob, soukromých osob, pojmenování společných problémů a hledání
společných řešení v oblasti komunální, v oblasti celoživotního vzdělávání venkova a
podnikání na venkově.
Trvalá udržitelnost a rozvoj venkova jako jednoho celku.
(1) Ochrana přírody a krajiny, obnova kulturního dědictví.
(2) Rozvoj infrastruktury, služeb a kulturního a historického vědomí obyvatel regionu.

(3) Podpora podmínek pro podnikání v jednotlivých obcích.
(4) Zpracování a aktualizace rozvojových strategií zájmového území.
(5) Podpora vzdělávání, kultury, sportu a mezinárodní spolupráce.
(6) Rozvoj a posílení turistiky, agroturistiky a cykloturistiky.
(7) Obnova veřejných prostranství a dalších staveb v obcích.

Oblast působnosti MAS Partnerství venkova

2. Hospodaření MAS Partnerství venkova v roce 2008
Stav k 1. 1. 2008:
–

hotovost v pokladně:

492,-

–

peněžní prostředky na bankovním účtě:

239.023,46

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - rok 2008
Položka

Příjmy

Příjmy za
propagaci

11.458,-

Příjmy za
poskytnuté služby

110.000,-

Přijaté úroky

40,83

Přijaté dotace

100.000,-

Výdaje

Bankovní
poplatky

1.867,-

Cestovní přikazy

9.925,-

Poštovné

116,-

Ostatní

892,-

Dohody o
provedení práce

34.000,-

Nájemné

67.200,-

Občerstvení

568,-

Manažerská
činnost

13.555,-

Srážková daň

3.000,-

Zálohová daň

23.966,-

Platby za služby
(www stránky,
projekty)

220.678,-

Sponzorský dar
(Agr. komora)

10.000,-

Vrácení dočasné
fin. výpomoci

15.000,-

CELKEM

221.498,83

400.767,-

Zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2008:

41.060,29

Zůstatek hotovosti v pokladně k 31. 12. 2008

19.187,-

3. Činnost MAS Partnerství venkova v roce 2008
3. 1 Příprava projektů
MAS Partnerství venkova v rámci získané krajské dotace připravila k podání žádosti o podporu 2
projekty. Valná hromada schválila záměry ke zpracování 2 projektů. První byl zaměřen na
vzdělávání pedagogických pracovníků, učitelů převážně malotřídních ZŠ i MŠ a to na zlepšení
jejich kvalifikace při výuce anglického jazyka. Tento projekt by v případě získání žádosti o dotaci
svým rozsahem pokrýval nejen území MAS Partnerství venkova, ale i celého Jihomoravského kraje.
Nositelem projektu by byla MAS a centrem přípravy učitelů by se stala obec Vísky. Výzva k podání
žádosti o podporu na tento projekt bude vyhlášena v dubnu 2009.
Druhý projekt je zaměřen na přeshraniční spolupráci s Rakouskem. Při návštěvě Rakouska
počátkem prosince 2008 byl navázána první kontakt s Leaderregionem v Dolním Rakousku a byl
připraven námět projektu, který po vzájemném odsouhlasení s rakouským partnerem hodlá MAS
realizovat. Podávání žádostí je zde průběžné.
Na přípravu těchto dvou projektů obdržela MAS Partnerství venkova z Jihomoravského kraje
dotaci ve výši 100.000,-, ke kterým bylo podmínkou přidat spoluúčast ve výši 100.000,-.
MAS Partnerství venkova v roce 2008 připravila také pro obec Vísky žádost o dotaci na
revitalizaci veřejných prostranství v obci Vísky – II. etapa.

3. 2 Strategický plán Leader
MAS Partnerství venkova se v roce 2008 intenzivně soustředila na přípravu Strategického plánu
Leader a na podání žádosti o jeho realizaci na Státní zemědělský a intervenční fond, v rámci
Programu rozvoje venkova ČR, osy IV. Leader, opatření 1.1. Místní akční skupina.
V první výzvě Strategický plán MAS Partnerství venkova nebyl vybrán k realizaci. Proto
během roku probíhaly intenzivní jednání všech člnů MAS, kdy se tento plán zdokonaloval, aby byl
připraven pro další výzvu v říjnu 2008. Do přípravy SPL se zapojily všechny složky MAS,
probíhala pravidelná setkání a odborné konzultace.
Žádost o relizaci Strategického plánu MAS Partnerství venkova byla podána v říjnu roku
2008.

3. 3 Vzdělávání členů MAS
V prvním čtvrtletí roku 2008 absolvoval manažer MAS Partnerství venkova, pan Petr Dvořáček, a
administrativní pracovnice, Jana Přichystalová, akreditační vzdělávací program Vzdělávání
manažeru Místních akčních skupin v Benešově.

3. 4 Akce spolupořádné MAS
MAS Partnerství venkova se účastnila pořádání regionálních dožínek, které se již po čtvrté konaly v
Agrocentru Ohrada Vísky, 31. srpna 2008. MAS Partnerství venkova se prezentovala stánkem,
který zabezpečilo IC Letovice.
MAS Partnerství venkova se organizačně podílela na všech akcích pořádaných Školou obnovy
venkova Vísky a to:
a) přeshraniční spolupráce Slovensko – 14. a 15. listopadu 2008 – Sportovní centrum Častov
(příhraniční spolupráce), Větrný park Cerová, Lázně Smrdáky (evropské dotace), Hřebčín
Kopčany (rozvoj vidieka), setkání se starosty regionu Senica,
b) přeshraniční spolupráce Rakousko – ve dnech 5. a 6. prosince 2008 navštívili zástupci MAS
Partnerství venkova oblast Dolního Rakouska. Program byl zaměřen na navázání
neformálních kontaktů s mikroregiony v oblasti Zistersdorf a dále na alternativní zdroje
energie. První zastávkou bylo město Zistersdorf a Euroregiocentrum. Pracovníci centra
představili účastníkům členění přilehlého území na jednotlivé mikroregiony, které společně
utvářejí Leader-region.

Další zastávka byla věnována větrnným elektrárnám v

Markgrafneusiedlu, kde byla vedena diskuse o ekonomice provozu, negativních projevech a
reakci okolních obyvatelů. Alternativní zdroje energie mají v oblasti Dolního Rakouska již
velkou tradici. Další návštěva byla ve výtopně dálkového topení v Lasee, kde se spaluje v
plně automatickém provozu sláma, na což navazuje kompostovací zařízení na zpracování
tříděných odpadů z domácností. Vrcholem celé exkurze byla návštěva bio-plynové stanice v
Orth an der Donau, kde se z obilí vyrábí bioplyn, který pak pohání generátory na výrobu
elektické energie,
c) prezentace projektů realizovaných v obci Vísky při návštěvách z německé obce Kirchlinteln,
obce Bory, sdružení zdravotně postižených a dalších návštěvníků Agrocentra Ohrada,
d) realizována návštěva v obci Lužice – modrá stuha v soutěži Vesnice roku 2008 v
Jihomoravském kraji.

3. 5. Partnerské smlouvy MAS
MAS Partnerství venkova úzce spolupracuje s MAS nejen v našem Jihomoravském kraji v rámci
Asociace MAS Jihomoravského kraje, ale i s dalšími subjekty v rámci ČR.
Při přípravě Žádosti o realizaci Strategického plánu byla uzavřena partnerská smlouva s MAS
Boskovicko plus jako naši sousední MAS o vzájemném vzdělávání, samostatná partnerská smlouva
s MAS Za humnama, MAS Záhoří – Bečva a MAS Občané pro rozvoj venkova.

3. 6. Národní síť MAS
Zástupce MAS Partnerství venkova, pan Petr Dvořáček, se 12. června 2008 zúčastnil mimořádné
konference NS MAS ČR, která se konala na Ministerstvu zemědělství ČR v Praze. Zúčastnila se jí
nadpoloviční většina členů NS. Hlavními body programu bylo schválení změn Stanov NS MAS,
schválení účetní závěrky za rok 2007, rozpočtu na rok 2008. Na konferenci vystoupili zástupci Mze
a SZIFu, kteří zhodnotili 1. kolo žádosti MAS o podporu SPL na období 2008 – 13. Bylo vybráno
celkem 48 MAS.

Ing. Stanislav Kamba
předseda

