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Vážení členové a příznivci,
rok 2009 byl pro naši organizaci významný v mnoha ohledech. Naše MAS byla vybrána k podpoře
realizace našeho SPL Leader s názvem „ Partnerství venkova – prosperita regionu. Byla dotvořena
organizační struktura a aktivní činnost zahájily v souvislosti s vyhlášením 1. výzvy roku 2009, všechny
orgány MAS.
Pevně věříme, že i další roky, které spolu s financemi přinesou i možnost výrazně zlepšit kvalitu života
na Letovicku a Malé Hané, naše sdružení využije ke spokojenosti všech.
1 . Profil organizace a její struktura
Naše občanské sdružení Partnerství venkova, bylo založeno 14. ledna 2005. Jsme nestátní nezisková
organizace, jejíž hlavním posláním je šetrný rozvoj území obou našich regionů, Letovicka a Malé
Hané.
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Hlavní činnosti


Rozvoj občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochrana životního prostředí,
ochrana přírody, kulturního bohatství a zdraví obyvatel regionu



Zvýšení ekonomické prosperity a kvality života regionu



Rozvoj turistiky a cestovního ruchu



Zajišťování finančních, lidských materiálních a informačních zdrojů pro rozvoj regionu



Realizace rozvojové strategie a SPL leader – Partnerství venkova – prosperita regionu



Vydávání publikací a propagačních materiálů



Organizace seminářů, propagačních akcí besed a konferencí



Poradenská a informační činnost

Financování
Hlavním zdrojem našeho financování jsou evropské a národní fondy. Mezi nejvýznamnější patří
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a státní rozpočet. Jako doplňkový zdroj pak dary od
úspěšných žadatelů, příspěvky od členů a odměny za zpracování žádostí do PRV, popř. OP Životní
prostředí.

Organizační struktura v roce 2009
Členové:
1. Mikroregin Letovicko

6. Ing. Přemysl Toul, podnikatel

2. Mikroregion Malá Haná

7. FAN-CLUB „BOP Křetínka“
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3. Masoodbyt Letovic

8. Škola obnovy venkova Vísky

4. Orelio spol. s.r.o. Vísky

9. Ing. Josef Mahel – soukromý zemědělec

5. Ledeko, a.s. Letovice
Programový výbor:
1. Ing. Petr Poláček

6. Ing. Stanislav Kamba

2. Ing. Přemysl Toul

7. Ing. Lenka Machálková

3. Karel Kamba

8. Ing. Radka Kambová

4. Ing. Josef Mahel

9. Vladimír Stejskal

5. Martina Havlínová
Monitorovací výbor:
1. Marie Přichystalová

4. Ing. Monika Trlíková, Bc.

2. Pavlína Látalová

5. Petr Horák

3. Vladimír Stejskal
Výběrová komise:
1. Vladimír Dražil

6. Martin Kamba

2. Ing. Zdeněk Toul

7. Bohuslav Kuda

3. Ing. Ladislav Menšík

8. Ing. Jana Přichystalová

4. Radovan Plšek

9. Miroslava Strnadová

5. Mgr. Jiří Bělehrádek
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Revizor MAS:
1. Ing. Jiří Cikánek

Činnost programového výboru, výběrové komise a monitorovacího výboru:
V roce 2009 proběhly 2 řádné schůze. Mezi nejdůležitější aktivity programového výboru v roce 2009
patřilo schválení 1. výzvy MAS v rámci realizace SPL, rozdělení finanční dotace mezi jednotlivé Fiche a
schválení vybraných žádostí, které ji předložila výběrová komise.
Výběrová komise zasedala 4x. První jednání bylo zaměřeno na seznámení se způsobem hodnocení
předložených žádostí, s výběrovými kriterii a způsobem bodování. Další jednání komise bylo společné
s MAS Záhoří – Bečva, kde proběhla i praktická ukázka, jak projekty vybírat. Třetí jednání již bylo
zaměřené na konkrétní naše projekty, kdy členové dle schválených zásad hodnocení dle našeho SPL,
obdrželi každý 5 žádostí k provedení hodnocení. Každou žádost hodnotili 3 členové výběrové komise,
a součet jejich bodů tvořil konečnou bodovou hodnotu každého projektu. Poslední jednání bylo již
zaměřeno na výběr a stanovení pořadí projektů v jednotlivých Fiche a předání závěrečné zprávy
programovému výboru MAS.
Monitorovací výbor se sešel 1 x po provedeném hodnocení i na RO SZIFu, a jednotliví členové byli
pověřeni monitoringem podpořených projektů, jak ve fázi před zahájením realizace, tak i v jeho
průběhu a před podáním Žádosti o proplacení.
Zaměstnanci:
Manažerem sdružení byl i v roce 2009 Petr Dvořáček. Od zahájení realizace SPL od června 2009, byli
jako další zaměstnanci přijati, Mgr. Drahomíra Šťastná – manažer MAS a ing. Jana Přichystalová, jako
administrativní pracovnice. Účetnictví pro MAS zpracovává na základě dohody, paní Marie Flochová,
a to jak pro SPL, tak i pro ostatní činnost MAS. Mzdovou agendu vede na základě smlouvy spol.
Kordo, s.r.o. Letovice. Zaměstnanci MAS pracují v pronajaté kanceláři ve firmě Ekoterm, spol s.r.o.
v Letovicích, na ulici Pražská 870.
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2 . Aktivity v roce 2009:
Naše MAS Partnerství venkova byla vybrána k rámci financování z PRV, opatření IV. 1. 1 a IV. 1. 2. Dle
podmínek uvedených v Pravidlech MAS byla pro realizaci našeho SPL, „Partnerství venkova –
prosperita regionu“, přidělena pro rok 2009 celková částka ve výši 8.431.422 Kč. V měsíci červnu
2009 zahájila činnost kancelář MAS v nových prostorách v Letovicích. Pro předfinancování opatření
IV. 1. 1 byl sjednán úvěr u ČP ve výši 1 mil Kč, půjčka od Města Velké Opatovice – 700 tis Kč a 100 tis
od ing. Stanislava Kamby. Současně s postupným vybavováním kanceláře byla připravována naše 1.
výzva 2009, propagační materiály, dokumenty pro příjem žádostí, školení pro žadatele i orgány MAS.
V měsíci srpnu 2009, MAS zajistila propagaci svého SPL na celostátní zeměděl. výstavě, Země
živitelka v Českých Budějovicích, propagaci na Cyklovýletu Okolo Malé Hané a byla hlavním
pořadatelem 4. Dožínkových slavností v areálu Agrocentra Ohrada, ve Vískách. V měsíci září 2009
jsme v rámci partnerské spolupráce zorganizovali 2 denní návštěvu našeho území, partnerskou MAS
Záhoří-Bečva. Pro Školu obnovy venkova Vísky byl v měsíci říjnu připraven seminář na téma „Dotační
možnosti pro obce“.
Naše MAS se v září 2009 stala zakládajícím členem Krajského sdružení NS MAS v Jm kraji a manažer
MAS Petr Dvořáček byl zvolen členem revizní komise
Z propagačních materiálů, které byly vytvořeny k presentaci SPL a našeho regionu patří 4 banery,
skládačka, 2 druhy bloků, tužky, a v závěru roku pracovní kalendář, který byl doručen do všech
domácností. Dále Informační zpravodaj, plátěné tašky a plátení hroši ušité firmou Yvonne
v Chrudichomech. Před vyhlášením výzvy v závěru měsíce července 2009, jsme školili všechny
starosty a v další etapě i potencionální zájemce, jak nejlépe napsat projekt a podat žádost do naší 1.
výzvy. Součástí naší práce bylo i vyúčtování režijních nákladů MAS v rámci 2. etapy, a příprava
rozpočtu na rok 2010.
Vyhodnocení 1. výzvy MAS v rámci realizace SPL:
Výzva byla vyhlášena 27. 7. 2009 a ukončení předkládání žádostí pak 28. 8. 2009. Pro podporu žádostí
byly vybrány 4 Fiche.
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Fiche č. 1:

Partnerství venkova – obnova a rozvoj vesnic

Fiche č. 2:

Partnerství venkova – občanské vybavení a služby

Fiche č. 3:

Partnerství venkova – modernizace zemědělských podniků

Fiche č. 5:

Partnerství venkova – vzdělávání a informace

Podle pokynu CP SZIF jsme mohli vyhlásit jen 4 Fiche, takže Fiche č. 3 – PV – podpora cestovního
ruchu a diverzifikace zemědělství, nebyla v této výzvě vyhlášena.
Podáno do této výzvy bylo celkem 15 Žádostí o podporu svých projektů. Do Fiche č. 1 celkem 5
projektů, do Fiche č. 2, 9 projektů a do Fiche č. 4, 1 projekt. Do 5. nebyla žádná žádost podána.
V termínu od 31. 8. do 4. 9. Probíhala kontrola úplnosti projektů a byly podávány žádosti o doplnění.
Od 7. 9. do 11. 9. prováděli pracovníci MAS Administrativní kontrolu přijatelnosti a obsahové
správnosti. Všechny podané Žádosti byly postoupeny k hodnocení výběrové komisi. Ta provedla
výběr dle stanovených pravidel a kriterií. Na podporu žádostí bylo vyčleněno v první fázi 6.831.422 Kč
a po snížení nákladů na režijní náklady MAS o 150 tis, pak 6.981.422 Kč.
Výběrová komise ve dnech 14. – 23. 9. provedla hodnocení a na svém zasedání 24. 9. seřadila
projekty podle získaných bodů. Vybráno k podpoře bylo 13 projektů a 2 náhradníci. Jeden žadatel,
Obec Petrov, vzhledem k poloviční podpoře svého projektu, po hodnocení výběrové komise,
odstoupil.
Ke kontrole na RO SZIF bylo tedy postoupeno 12 vybraných projektů a 2 náhradníci. Při této kontrole
byla vyřazena jedna Žádost Obce Úsobrno, z důvodu předložení neověřené stavební dokumentace ve
své Žádosti. Odstoupil náhradník Obec Skrchov. K podpoře naopak postoupil 2. náhradní projekt
Obce Pamětice.
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3 . Vybrané a podpořené projekty z 1. výzvy 2009

Hodnota projektu
Žadatel

Název projektu

Hodnota
projektu

Výše dotace

562 931,-

189 220,-

Zateplení, vnější omítky – stáje pro prasata
středisko Vanovice

Obec Vanovice

1 118 057,-

845 589,-

Obnova místních komunikací v obci Vanovice

Obec Cetkovice

2 380 000,-

Agrospol Knínice

1 700 000,- Cetkovice sportu a kultuře

Obec Horní Smržov

527 318,-

389 950,-

Dětské hřiště

Farní sbor ČCE Vanovice

404 258,-

363 832,-

Obnova přístupové cesty k evangelickému
hřbitovu v obci Vanovice

Město Letovice

626 238,-

447 312,-

Rekonstrukce dětských hřišť

Město Letovice

1 226 192,-

649 542,-

Oprava místní komunikace v ul. Na Vyhlídce

Obec Borotín

845 965,-

544 448,-

Školka mých snů

Obec Vranová

493 193,-

373 003,-

Rekonstrukce veřejných ploch v obci Vranová

TJ Sokol Vísky

1 000 000,-

811 800,-

Rekonstrukce sociálního zázemí v sokolovně
Vísky

Obec Pamětice

819 548,-

527 226,-

Modernizace kulturního domu v obci
Pamětice

SDH Roubanina

165 000,-

139 500,-

Akumulační vytápění pro dům hasičů

CELKEM

10 168 700,- 6 981 422,7
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MAS v roce 2009 připravovala a podávala také Žádost o podporu projektu v rámci OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, jejíž zpracování bylo podpořeno dotací z Jm kraje, tato žádost zaměřena na
další vzdělávání učitelů cizích jazyků na malotřídních školách v Jm kraji však nebyla vybrána
k podpoře. V rámci stejné podpory Jm kraje má být připraven projekt příhraniční spolupráce
s Rakouskem. V závěru roku 2008 proběhla návštěva v Dolním Rakousku, s cílem získání partnera
projektu, což se zatím nepodařilo. Vyúčtování krajské dotace musí proběhnout do konce června
2010.
Dále byl schválen společný projekt v rámci Programu příhraniční spolupráce SR – ČR 2007-2013
s názvem „ Společný region“, kde vedoucím partnerem na slovenské straně je Regionální rozvojová
agentura Senica. Hlavním cílem projektu je na základě komplexní analýzy hospodářské a sociální
situace obou příbuzných příhraničních regiónů, identifikovat jednotnou společnou strategii rozvoje
v oblasti příhraniční spolupráce a tím vytvořit základní předpoklady pro založení Evropského
seskupení územní spolupráce „EGTC“. Stanovení společné strategie je možné prostřednictvím určení
průniku jednotlivých potřeb a dílčích strategií obcí, které budou na projektu participovat. Výsledkem
projektu bude posílená soudržnost regionů a stanovení společné strategie pro jejich vzájemné
přiblížení ve všech oblastech života obyvatelstva příhraničního regiónu. MAS Partnerství venkova se
rovněž prostřednictvím svých MR podílela jako partner na projektu MAS Boskovicko Plus, „ Kam na
Boskovicku“, jehož výstupem jsou propagační materiály i z území naší MAS.
4. Zpráva o hospodaření MAS Partnerství venkova v roce 2009:
Počáteční zůstatky (k 1. 1. 2009):
Bankovní účet (KB):
41.060,29
Pokladna:
19.187,Položka
PŘÍJMY
Srážková daň
Dohody o provedení práce
Bankovní poplatky
Vybavení kanceláře
Občerstvení
Poplatky

VÝDAJE
8.775,15.725,9.460,330.559,50
6.603,410,8
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Telefonní hovory, poštovné
Zaplacené úroky
Mzdové náklady, cestovné
Kancelářské potřeby
Propagační materiály
Nájemné kanceláře
Ostatní přijaté služby
Členské příspěvky
Splátka úvěru
Přijaté úroky
Příjmy za služby
Příspěvky od mikroregionů
Dotace z JMK na dožínky
Peněžní dary
Půjčky
Splátka jistiny
CELKEM

18.354,14.678,50
630.882,37.050,50
139.750,120.000,84.806,4.000,450.000,163,45
115.510,24.000,15.000,30.000,800.000,450.000,1.434.673,45

1.871.053,50

Pohledávky : /k 31.12. 2009/ :

Vyúčtované a dosud nezaplacené režijní výdaje ze strany SZIF
1 450 000,Konečné zůstatky (k 31. 12. 2009):
Bankovní účty (KB, Česká spořitelna):
154.453,24
Pokladna:
631,Úvěrový účet – Česká spořitelna, k 31. 12. 2009 čerpáno:
531.217,Zdroje financování:
Půjčky: 800.000,Úvěrový účet – Česká spořitelna, k 31. 12. 2009 čerpáno:

531.217,-

Na výdaje týkající se realizace SPL „Partnerství venkova – prosperita regionu“ je průběžně podávána Žádost o
proplacení dotace z Programu rozvoje venkova. Zatím však žádná platba ze strany SZIFu nebyla zrealizována.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek dle inventarizace k 31. 12. 2009 činí
Drobný nehmotný dlouhodobý majetek

303 473,74 K
20 575,10 Kč
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