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Vážení členové a příznivci,
rok 2010 byl pro naši organizaci významný v mnoha ohledech. Naše MAS již první celý rok realizovala
prostřednictvím vybraných projektů náš Strategický plán Leader s názvem „ Partnerství venkova –
prosperita regionu“. Do práce byly zapojeny všechny zvolené orány MAS a v tomto roce byly
vyhlášeny a administrativně zvládnuty celkem 2 výzvy.
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 MAS 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 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 přijaté
peněžní dary, příspěvky od členů a odměny za zpracování žádostí do PRV, popř. OP Životní prostředí.

Organizační struktura v roce 2010
Členové:
1. Mikroregin Letovicko

6. Ing. Přemysl Toul, podnikatel

2. Mikroregion Malá Haná

7. FAN-CLUB „BOP Křetínka“
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3. Agrospol, agrární družstvo Knínice

8. Obec Vísky -Škola obnovy venkova Vísky

4. Orelio spol. s.r.o. Vísky

9. Ing. Josef Mahel – soukromý zemědělec

5. Ledeko, a.s. Letovice
V průběhu roku 2010 došlo z důvodu zániku k odstoupení jednoho člena – Masoodbyt Letovice
a přijat byl jeden nový člen, Agrospol, agrární družstvo Knínice.
Vzhledem k povinné rotaci členů rozhodovacích orgánů MAS došlo ke konci roku i k obměně členů
v těchto orgánech:
Nové složení orgánů MAS po provedené rotaci ke dni 14.12. 2010
Programový výbor:
1. Ing. Jan Halata

6. Lenka Ožvoldíková

2. Vladimír Dražil - předseda

7. Miroslava Strnadová

3. Martin Kamba

8. Gabriela Kambová

4. Radovan Plšek

9. Ing. Ladislav Menšík

5. Mgr. Jiří Bělehrádek

Monitorovací výbor:
1. Karel Kamba

4. Ing. Zdeněk Toul - předseda

2. Ing. Radka Kambová

5. Ing. Petr Poláček

3. Ing. Přemysl Toul
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Výběrová komise:
1.

Michal Kamba

2.

Ing. Stanislav Kamba ml.

3.

Ing. Anna Vondálová

4.

Bc. Petr Horák – předseda

5.

Mgr. Bc. Monika Trlíková

Revizor MAS:
1. Ing. Jiří Cikánek

Činnost programového výboru, výběrové komise a monitorovacího výboru:
V roce 2010 proběhly 2 řádné schůze programového výboru. Mezi nejdůležitější aktivity
programového výboru v roce 2010 patřilo schválení 1. a 2. výzvy MAS v rámci realizace SPL, rozdělení
finanční dotace mezi jednotlivé Fiche a schválení vybraných žádostí, které předložila výběrová
komise.
Výběrová komise zasedala 5 x. První jednání bylo zaměřeno na seznámení se způsobem hodnocení
předložených žádostí, s výběrovými kriterii a způsobem bodování. Další jednání komise bylo
po skončení individuálního hodnocení vybraných žádostí, kdy členové dle schválených zásad
hodnocení dle našeho SPL obdrželi každý 6 - 7 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
Fichích a předání závěrečné zprávy programovému výboru MAS. Stejný cyklus zasedání a přípravy
proběhl i při druhé výzvě.
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Monitorovací výbor se sešel 1 x po provedeném hodnocení i na RO SZIF 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.
Jednání valné hromady MAS
Valná hromada MAS jako vrcholný orgán se sešla celkem 5 x v průběhu roku 2010. První zasedání
proběhlo jako výroční v měsíci březnu, zde byly zhodnoceny ekonomické výsledky MAS za rok 2009,
projednána výroční zpráva za rok 2009, provedena úprava stanov ve smyslu možností doplňkové
hospodářské činnosti a také byla schválena a vyhlášena naše 1. výzva na rok 2010. Další jednání
v měsíci květnu již projednávalo a schvalovalo návrh výběrové komise a programového výboru na
podporu vybraných projektů a náhradníků, schválena byla i smlouva o spolupráci 3 MAS, Boskovicko
Plus a Sdružení pro rozvoj Poličska pro 3 projekty v rámci opatření IV.2.1. Třetí jednání v měsíci srpnu
bylo svoláno jako mimořádné a řešilo přehodnocení vybraných projektů z 1. výzvy, kdy došlo vlivem
špatného součtu bodů u jednoho hodnotitele k výměně pořadí mezí projekty Obce Křetín a Vanovice.
Současně byla schválena i 2 výzva na rok 2010. Čtvrté zasedání proběhlo v měsíci září s jediným
úkolem projednat a schválit výběr projektů z 2. Výzvy.
Poslední jednání valné hromady proběhlo v měsíci prosinci 2010, kdy bylo řešena žádost odbytového
družstva Masoodbyt o ukončení členství v MAS z důvodů likvidace družstva a projednána a schválena
přihláška nového člena, Agrospol, a.d. Knínice. Předložen a schválen byl rovněž návrh aktualizace
našeho SPL, který rozhodl o přidání další nové fiché – Partnerství venkova – ochrana a rozvoj
kulturního dědictví venkova. Upraven byl i celkový rozpočet MAS a realizaci SPL do r. 2013. VH rovněž
rozhodla o snížení počtu členů výběrové komise na 5 a schválila návrh nového složení všech
rozhodujících orgánů MAS v souvislosti s povinnou rotací členů po 3 letech. Řešila rovněž možnost
navýšení úvěru pro financování SPL o 500 tis Kč, ke kterému nakonec nedošlo, protože nám včas byly
vyplaceny vyúčtované výdaje z 2. etapy roku 2010, včetně původně udělené sankce.

Zaměstnanci:
Manažerem sdružení byl i v roce 2010 pan Petr Dvořáček. Od zahájení realizace SPL od června 2009,
byli jako další zaměstnanci přijati Mgr. Drahomíra Šťastná – manažer MAS a ing. Jana Přichystalová
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jako administrativní pracovnice. V měsíci březnu 2010 došlo k redukci počtu zaměstnanců na 2, kdy
nebyla prodloužena smlouva s p. Šťastnou. Došlo také k přeřazení ing. Přichystalové na funkci
manažerky MAS. 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.

2 . Aktivity v roce 2010:
Naše MAS Partnerství venkova byla vybrána v 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 2010 celková částka ve výši 8.648.214 Kč, z toho 6 918 614,Kč bylo určena na podporu projektů.
V roce 2010 proběhly již 2 výzvy k podávání žádostí. Tentokrát jsme téměř 6 mil Kč rozdělili mezi 10
žadatelů. Byly to projekty Města Letovice na vegetační úpravy sportovního a školního areálu, obce
Úsobrno na obnovu vybraných místních komunikací, Farnosti Vísky na revitalizaci hřbitova, obce
Cetkovice na výměnu oken v Základní škole, Města Velké Opatovice na revitalizaci povrchu
skateparkového hřiště, obce Vanovice na modernizaci kulturního domu, obci Vísky na vzdělávací
projekt, soukromému zemědělci p. Havránkovi ze Svárova na modernizaci stáje skotu , Ledeku a.s.
Letovice na výstavbu boud pro telata a Agrospolu Knínice na zastřešení krmiště ve středisku Šebetov.
Z důvodu pokrytí dotace Obci Křetín pouze z 50 % jejich požadavku tato obec od realizace odstoupila.
Z důvodů opožděného rozhodnutí SZIF ve věci odvolání Města Letovic – 16.2. 2011, došlo současně
k nedoporučení dalším dvěma náhradním projektům, a to Obci Deštná na výstavbu dětského hřiště
a Obci Skrchov na revitalizaci veřejného prostranství kolem obecního úřadu. MAS tak zůstane ještě
nevyčerpáno asi 978 tis Kč, které nám budou vráceny zpět již pro letošní rok 2011. Práce MAS, to
není jen výběr projektů, ale je to zajištění propagace. V roce 2010 jsme se jako hlavní partner podíleli
na organizaci tradičních oblastních dožínek ve Vískách, organizovali jsme 1. Malohanácký řemeslný
jarmark ve Vanovicích a naši MAS jsme propagovali i na tradičním Cyklovýletu Okolo Malé Hané.
Dobrá spolupráce je i se Základními školami, kde jsme se prezentovali u zápisů do 1. tříd našich
malotřídních škol, uspořádali jsme pro prvňáky soutěž ve hře Pexeso s tématikou našich obcí
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a společně s MAS Boskovicko Plus a Svazkem pro rozvoj Poličska pak podali 3 projekty spolupráce
tématicky zaměřené na předškolní výchovu, vybavení školních družin a úpravu okolí škol. Uspěl jen
jeden projekt „Našim nejmenším“, v jehož rámci budou na našem území vybavena 2 mateřská centra
a do 3 obcí budou umístěny altány sloužící k setkávání dětí i dospělých. Ke konci roku MAS vydala
nový zpravodaj o své práci v roce 2010, nové DVD s realizovanými projekty i zajímavostmi našeho
území, které bylo slavnostně pokřtěno na zahájení letošní výstavy Regiotour v Brně 13.1. 2011. Naše
propagační předměty, které se staly již loni vítaným propagačním materiálem, byly rozšířeny o novou
skládačku z úspěšných projektů a kulturních akcí, 2 banery z úspěšných projektů roku 2009, dále byly
pořízeny propagační kalkulačky, tužky, papírové tašky, propagační láhve na náš místní produkt
a v neposlední řadě i propagační stan, se kterým se budeme na všech akcí letošního roku
presentovat.
MAS má navázány mezinárodní vztahy a kontakty, důkazem je partnerská návštěva zástupců
Regionální rozvojové agentury Senica, se kterou realizujeme 2 projekty příhraniční spolupráce,
Spoločný region a S chuťou po stopách historie a krás prírody. V rámci těchto projektů nás navštívili
slovenští partneři, kterým jsme během 3 dnů ukázali některé zajímavosti z našeho regionu. Proběhl
také společný seminář věnovaný prvnímu z projektů spolupráce. V rámci tohoto projektu byla
vytvořena Integrovaná strategie území, mimo jiné s využitím ankety v jednotlivých obcích, kterou pro
nás organizovala sl. Iva Křenovská v rámci své měsíční stáže v naší MAS.
V červenci 2010 bylo u MAS provedeno hodnocení, které prováděla kontrolní skupina složená
ze zástupců Mze, CP SZIF a zástupcem NS MAS ČR, která byla zaměřena administrativní schopnosti
MAS (výzvy, výběr, fiche, organizační strukturu MAS), naplňování cílů SPL – monitoring a evaluaci,
oblast propagace a informování a další nové nástroje využívané k splňování SPL (integrace a rozvoj
aktivit MAS ). Naše MAS byla hodnocena stupněm 2 - dle školního známkování, to znamená velmi
dobře. Hodnocení bude probíhat každoročně a bude mít zásadní vliv na přidělení finančních
prostředků na rok následující.
Na základě připomínek subjektů i provedené ankety na území naší MAS rozhodla valná hromada
v prosinci 2010 o provedení aktualizace SPL, která spočívala v rozšíření počtu fiche na 6. Tato nová
fiche – Partnerství venkova – ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, umožní žadatelům
zaměřit se samostatně na obnovu kulturních památek v našem regionu. Dále aktualizace řešila
povinnou rotaci členů orgánů MAS a přerozdělení finančních prostředků do jednotlivých fiche.
7

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Výroční zpráva MAS Partnerství venkova za rok 2010

Na úkor nové fiche byla o 10 % snížena dotace na projekty obcí ve Ficích č. 1 a 2. Další aktualizace se
předpokládá v měsíci březnu 2011, kdy budou fiche přepracovány dle nových pravidel, upravena
budou výběrová kriteria a každá fiche bude mít jen jedno hlavní opatření dle fichí stávajících.

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. Ing. Jana Přichystalová byla zvolena v lednu
2011 členkou pracovní skupiny Leader v rámci NS MAS.

Vyhodnocení 1. výzvy 2010 MAS v rámci realizace SPL:
Výzva byla vyhlášena 29. 3. 2010 a ukončení předkládání žádostí pak bylo 28. 4. 2010. Pro podporu
žádostí bylo vybráno všech 5 Fiche.
Fiche č. 1:

Partnerství venkova – obnova a rozvoj vesnic

Fiche č. 2:

Partnerství venkova – občanské vybavení a služby

Fiche č. 3:

Partnerství venkova – podpora cestovního ruchu a diverzifikace zemědělství

Fiche č. 4.
Fiche č. 5:

Partnerství venkova – modernizace zemědělských podniků
Partnerství venkova – vzdělávání a informace

V rámci této výzvy bylo podáno celkem 20 Žádostí o podporu. Do Fiche č. 1 celkem 9 projektů,
do Fiche č. 2 - 8 projektů a do Fiche č. 4 - 2 projekty. Do fiché č. 5 – 1 žádost. Do 3. nebyla žádná
žádost podána.
V termínu od 29. 3. do 28. 4. 2010 proběhla kontrola úplnosti projektů a byly podávány žádosti
o doplnění. Od 10. 5. do 14. 5. 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 cca
6, 4 mil Kč a půl mil Kč bylo určeno pro druhou výzvu.
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Výběrová komise ve dnech 10. 5. – 27. 5 . provedla hodnocení a na svém zasedání 27. 5 . seřadila
projekty podle získaných bodů. Vybráno k podpoře bylo 9 projektů a 3 náhradníci. Po provedené
kontrole na RO SZIF v Brně byl zjištěn špatný součet bodů u jednoho hodnotitele u Obce Křetín a
došlo dodatečně k přehození pořadí vybraných projektů. Jeden náhradník Obec Křetín, vzhledem
k poloviční podpoře svého projektu, po hodnocení výběrové komise, odstoupil. Po 2 odvoláních
města Letovice ohledně vyřazení jejich projektu, které bylo nakonec úspěšné až v únoru 2011, bylo
na SZIF rozhodnuto i o nepodpoření 2 náhradních projektů a to Obcí Skrchov a Deštná.

3 . Vybrané a podpořené projekty z 1. výzvy 2010

Hodnota projektu
Žadatel

Název projektu

Hodnota
projektu

Výše dotace

286 400,-

240 000,-

Vzdělaný venkov – prosperita regionu

Obec Vanovice

1 203 000,-

874 350,-

Modernizace kulturního domu v obci
Vanovice

Obec Cetkovice

738 500

487 006,-

Cetkovice pro úsporu energií

Obec Úsobrno

1 013 706,-

737 111,-

Obnova vybraných místních komunikací

Římskokatolická farnost
Vísky

1 466 242,-

Obec Vísky

Město Letovice

Josef Havránek, Svárov

1 318 717,- Revitalizace hřbitova v obci Vísky

851 400,-

618 300,-

Vegetační úpravy sportovního a školního
areálu Letovice

3 523 858,-

800 000,-

Modernizace stáje skotu
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Ledeko, a.s. Letovice

576 000,-

192 000,-

Boudy pro telata

Město Velké Opatovice

245 411-

182 013,-

Revitalizace povrchu skateparkového hřiště

9 904 517,-

5 449 497,-

CELKEM

MAS v roce 2010 připravovala a podávala také Žádost o podporu projektu spolupráce, opatření IV.
2.1 společně s MAS Boskovicko Plus a Sdružením pro rozvoj Poličska. Celkem byly podány 3 projekty,
z nichž byl vybrán pouze projekt „Našim nejmenším“, který řeší vybavení 2 mateřských center
ve Vískách a Cetkovicích a dále výstabu 3 altánů v obcích Míchov, Malá Roudka a Světlá.

MAS vyhlásila v roce 2010 i svoji druhou výzvu a to 27. 7. 2010 se stanoveným termínem ukončení
předkládaných žádostí 28. 8. 2010.
Pro podporu byly vybrány 2 fiche, kde se nám nedaří plnit ukazatele v rámci realizace SPL a to:
Fiche č. 3:
Fiche č. 4.

Partnerství venkova – podpora cestovního ruchu a diverzifikace zemědělství
Partnerství venkova – modernizace zemědělských podniků

Na tyto fiche byla určena alokace cca 500 tis, jelikož jsme předpokládali vyšší čerpání dotací v první
výzvě.
Do této výzvy byla podána jen 1 žádost a to do fiche č. 4 Partnerství venkova – modernizace
zemědělských podniků, kterou podal žadatel Agrospol, agrární družstvo, Knínice. Žádost proběhla
celým schvalovacím řízením, kontrolou úplnosti projektu, administrativní kontrolou, hodnocením
výběrovou komisí 14. – 23. 9. I předání k registraci na RO SZIF v měsíci říjnu 2010.
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Vybrané a podpořené projekty z 2. výzvy 2010

Hodnota projektu
Žadatel

Hodnota
projektu

Výše dotace

Název projektu

Agrospol Knínice,
agrární družstvo

1 473 791,-

491 263,-

Rekonstrukce zastřešení krmiště – „panelák“
středisko Šebetov

CELKEM

1 473 791 ,-

491 263,-

5.

Celková alokace MAS na rok 2010 určená na podporu projektů :

6 918 614,- Kč

Přidělené dotace za obě výzvy roku 2010

5 940 760,- Kč

:

Nevyčerpané dotace převedené do roku 2011:

977 854,- Kč

Závěrem lze konstatovat, že pro rok 2011, na který nám byla přidělena celková dotace
8 435 065 Kč, z toho určeno na IV.1.1 20 %, což je 1 687 013,- Kč, můžeme disponovat na
opatření IV.1.2, 7 927 979 Kč . V této částce je již zahrnuta i nedočerpaná částka z 8. kola,
ve výši 202 073,- Kč.
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Základní
přidělená
dotace na rok
2011

Z toho
IV.1.1

8 435 065

1 687 013

na

Na IV. 1.2

Nedočerpaná

Nedočerpané

80%

částka z

částky
z 10.a11. kola

20%

Celkem
k rozdělení na
rok 2011

8. kola

6 748 052

202 073

977 854

1 687 013 Kč
na IV.1.1
7 927 979 Kč
na IV.1.2

4. Přehled získaných finančních darů a rozbor jejich využití

Na základě uzavřených darovacích smluv v r. 2010 obdržela MAS finanční dary, viz tabulka, které je
povinna dle těchto smluv zveřejnit, včetně rozboru účelu, ke kterým byly využity.

Název dárce

Darovaná částka
v

Název dárce

Kč

Darovaná částka
v

Kč

Obec Horní Smržov

12 000,-

Obec Borotín

16 000,-

Obec Vranová

11 000,-

Agrospol, a.d. Knínice

6 000,-

Farní sbor ČCE
Vanovice

4 000,-

Obec Cetkovice

52 000,-

Obec Pamětice

16 000,-

SDH Roubanina

1 000,-
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Obec Vanovice

25 000,-

Obec Šebetov

1 000,-

Město Letovice

33 000,-

Celková částka darů
za rok 2010

177 000 Kč

Tyto získané dary byly využity na úhradu nákladů MAS, které nejsou způsobilé v rámci
SPL.
Jde zejména o výdaje na :
Vlastní podíl MAS na Projekt Spoločný region

11 tis Kč

Vedení účetnictví mimo SPL

6 tis Kč

Úroky z úvěru, bankovní poplatky, silniční daň,účastnické poplatky,

51 tis Kč

Úroky z úvěru Města Velké Opatovice

14 tis Kč

Příspěvky do NS MAS Jm kraje

3 tis Kč

Ostatní prostředky byly použity na předfinancování projektu Spoločný region a budou
po vyúčtování projektu vráceny zpět na náš účet.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
MAS PARTNERSTVÍ VENKOVA
ROK 2010
(1.1.2010 – 31.12.2010)
Počáteční stavy k 1.1.2010:

Pokladna:

631,-

Bankovní účet:

154.453,24 (KB + ČS)

Úvěr vyčerpán:

- 531.217,PŘÍJMY

Přijaté úroky

168,28

Peněžní dary

177.000,-

Dotace SZIF

2.141.947,-

Příjmy za poskytnuté služby

487.000,-

Ostatní přijaté dotace

80.000,-

Ostatní příjmy

13.182,-

Příjmy celkem

2.899.297,28

- z toho daňové příjmy

(realizace SPL)

(tombola dožínky)

499.150,-
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VÝDAJE
Režijní výdaje

41.636,89

Poštovné, telefon,
poplatky,drobné výdaje.

Propagace MAS

403.551,-

propagační předměty,
propag.stan
z toho:

Mzdové výdaje

1.103.623,-

SPL: 1.007.699,Projekt Spoločný región:
95.924,-

Účastnické poplatky

6.000,-

Úroky z úvěru a půjčky

50.179,z toho:

Cestovné

30.925,-

- SPL: 18.138,- Spoločný región: 10.086,- ostatní: 2.701,-

Kancelářské potřeby a vybavení

219.875,-

Účetnické služby

24.480,-

Nájemné

123.342,-

Příspěvky do NS MAS, KS MAS

13.000,-

Výdaje na realizaci ostatních projektů

494.935,97
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Výdaje celkem

2.511.547,86

- z toho daňové

389.477,97

30. 9. 2010 částečně splacena půjčka od Velkých Opatovic.
Splaceno: 500.000,-, zůstává ke splacení: 200.000,-

Úvěr – úvěr vyčerpán k 31. 12. 2010: - 868.548,-

Půjčky k 31. 12. 2010:
Ing. Kamba:

100.000,-

Velké Opatovice:

200.000,-

Zůstatky – bankovní účty k 31. 12. 2010:
Česká spořitelna:
KB:

45.007,01
321.453,51

Pokladna k 31. 12. 2010: 13.704,14
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