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Vážení členové a příznivci,
rok 2014 byl především rokem příprav na nové plánovací období. Byl to také rok, který byl
poznamenán obavami z budoucnosti souvisejícími se zabezpečením financování MAS po roce 2014.
Důležité bylo zachovat chod kanceláře MAS a postupně se co nejlépe připravovat na úkoly, které nás
v novém programovacím období 2014 – 2020 čekají. I v tomto roce jsme tedy měli spoustu mnohdy
náročné práce, jejíž výsledky se v následujícím období jistě projeví.
V roce 2014 vyhlásila MAS také poslední mimořádnou výzvu v rámci svého Strategického plánu
LEADER s názvem „Partnerství venkova – prosperita regionu“. Na výzvu byly alokovány poslední
finanční prostředky z předchozího období 2007 – 2013. Vzhledem k nízkému objemu financí, byla
vyhlášena pouze fiche č. 6 – Partnerství venkova – ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.
Do činnosti našeho spolku se v uplynulém roce zapojily všechny volené orgány MAS, dobrá byla také
spolupráce s obcemi a všemi členy MAS.
Pevně doufáme, že usilovná práce na přípravě nového plánovacího období přinese brzy užitek a nové
možnosti pro celý region MAS. Naším cílem tak bude i nadále přispívat k rozvoji a zkvalitnění života
lidí na venkově.
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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


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.



Přeshraniční spolupráce.



Poradna EKIS (Energetické konzultační a informační středisko) v Blansku.

Financování
Hlavním zdrojem našeho financování jsou evropské a národní fondy. Mezi nejvýznamnější patřil
i v roce 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a státní rozpočet. Jako doplňkový zdroj
pak slouží dotace od Jihomoravského kraje, provoz EKIS apod.
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Organizační struktura v roce 2014
 Stav členské základny MAS Partnerství venkova k 31.12. 2014:
Soukromý sektor:
Subjekt

Právní forma

Sídlo

IČO

LEDEKO, a.s.

akciová společnost

Pražská 76, 679 61
Letovice

25308785

AGROSPOL, a. d.

družstvo

Knínice u Boskovic
106, 679 34

49447564

Josef Mahel

zemědělský podnikatel FO

Drválovice 27, 679 61
Letovice

64338185

KORDO s.r.o.

společnost s ručením
omezeným

Pražská 870, 679 61
Letovice

63475537

EKOTERM CZ s.r.o.

společnost s ručením
omezeným

Pražská 870, 679 61
Letovice

25307002

Tomáš Toul

zemědělský podnikatel FO

Míchov 13, 679 61
Letovice

18544215

Petr Poláček

FO podnikající dle jiných
zák. než živ. zák. a zák. o
zemědělství

Horní Smržov 77, 679 61
Letovice

49462946

Hana Pokorná

FO podnikající dle
živnostenského zákona

Sulíkov - Vřesice 35,
679 62

76183009

Josef Havránek

zemědělský podnikatel FO

Svárov 3, 679 63 Velké
Opatovice

75137968

Josef Hartl

FO podnikající dle
živnostenského zákona

Světlá 95, 679 63

13712080
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Veřejný sektor:
Subjekt

Právní forma

Sídlo

IČO

Mikroregion Letovicko

svazek obcí

Masarykovo nám.
210/19,679 61 Letovice

70844160

Svazek obcí Malá Haná

svazek obcí

Náves 168, 679 38
Cetkovice

70972818

Obec Vísky

obec

Vísky 96, 679 33

00281263

ZŠ Letovice

příspěvková organizace

Komenského 902/5, 679
61 Letovice

62072897

MŠ Cetkovice

příspěvková organizace

Školní 204, 679 38
Cetkovice

70990239

ZŠ a MŠ Křetín

příspěvková organizace

Křetín 142, 679 62

75021528

Nestátní neziskové organizace:
Subjekt

Právní forma

Sídlo

IČO

FAN-CLUB "BOP
KŘETÍNKA"

spolek

Sadová 1044/5, 679 61
Letovice

26542374

SDH Horní Smržov

organizační jednotka
sdružení

Horní Smržov 139, 679
61 Letovice

71737707

Škola obnovy
venkova Vísky

spolek

Vísky 94, 679 33

22745882

Orel jednota
Velké Opatovice

organizační jednotka
sdružení

Pod Strážnicí 741, 679 63
Velké Opatovice

75042070

Římskokatolická
farnost Velké Opatovice

církevní organizace

nám. Osvobození 10,
679 63 Velké Opatovice

62075225
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MS Ochoza Vlkov

spolek

Meziříčko 3, 679 61
Letovice

72065109

SK Cetkovice

spolek

Nádražní 198, 679 38
Cetkovice

43421008

 Orgány MAS Partnerství venkova k 31.12. 2014:
 Valná hromada = nejvyšší orgán spolku. Tvoří ji zástupci všech členů MAS. Její jednání je upraveno
jednacím řádem.
 Statutárním orgánem je předseda MAS - Obec Vísky zastoupená Ing. Stanislavem Kambou.
 Řídící výbor je řídícím orgánem MAS. Jeho jednání je upraveno jednacím řádem. Složení výboru:
Člen

Zástupce

Sektor

LEDEKO a.s.

Ing. Stanislav Šaršon

soukromý

Obec Vísky

Ing. Stanislav Kamba

veřejný

SK Cetkovice

Mgr. Petr Horák

NNO

Orel jednota Velké
Opatovice

Jiří Korbel

NNO

ZŠ Letovice

Mgr. Miloš Randula

veřejný

ŘKF Velké Opatovice

Mgr. Aleš Vrzala

NNO

KORDO s.r.o.

Jitka Pospíšilová

soukromý

 Revizní komise kontroluje hospodaření
upraveno jednacím řádem. Složení komise:

a

monitoruje

činnost

MAS. Její

jednání

je

5

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

Výroční zpráva MAS Partnerství venkova za rok 2014

Člen

Zástupce

Sektor

FAN-CLUB "BOP KŘETÍNKA"

Radovan Plšek

NNO

ZŠ a MŠ Křetín

Mgr. Ivana Pfefrová

veřejný

MS Ochoza Vlkov

Luděk Elbl

NNO

 Výběrová komise posuzuje předložené projekty a na základě hodnotících kriterií je doporučuje
řídícímu výboru ke schválení. Složení komise:
Člen

Zástupce

Sektor

AGROSPOL, a.d.

Ing. Ladislav Menšík

soukromý

Ing. Petr Poláček

Ing. Petr Poláček

soukromý

Mikroregion Letovicko

Mgr. Bc. Monika Trlíková

veřejný

Svazek obcí Malá Haná

Ing. Zdeněk Toul

veřejný

ŠOV Vísky

Ing. Leopold Širůček

NNO

Území MAS Partnerství venkova:
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

Svazek obcí Malá Haná

Obec

Počet obyvatel

Obec

Deštná

223

Borotín

Počet
obyvatel
410

Horní Poříčí

278

Cetkovice

754

Horní Smržov

141

Malá Roudka

184
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Křetín

507

Světlá

223

Lazinov

152

Šebetov

869

Letovice

6 712

Uhřice

311

Míchov

171

Úsobrno

438

Pamětice

246

Vanovice

533

Petrov

141

Velké Opatovice

3 857

Roubanina

133

CELKEM

7 579

Prostřední Poříčí

284

Skrchov
Stvolová

105
151

Sulíkov

295

Počet obyvatel celkem
(k 1.1. 2014):

Vísky

254

17 714

Vranová

342

CELKEM

10 135
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Jednání orgánů MAS
Valná hromada MAS jako vrcholný orgán spolku se sešla v průběhu roku 2014 celkem 2x.
První zasedání proběhlo jako výroční dne 13. 2. 2014. Byla zde projednána a schválena výroční zpráva
MAS za rok 2013 včetně výsledků hospodaření za rok 2013. Dále zde byla také projednána
a schválena zpráva revizora. Potvrzená zpráva revizora byla před konáním valné hromady rozeslána
všem členům MAS e-mailem k prostudování. Ve zprávě jsou obsaženy informace z kontroly
hospodaření, plnění rozpočtu a posouzení závěrečného účtu MAS Partnerství venkova za rok 2014.
Dalším bodem programu výroční valné hromady bylo seznámení členů MAS s výsledky mimořádné
Výzvy 2014, která byla vyhlášena v rámci 20. kola PRV. Členové MAS zde byli informováni o průběhu
výzvy a o projektech, které byly na MAS v rámci této výzvy zaregistrovány. Dále zde byly podány
informace o jednání výběrové komise MAS v rámci této výzvy a o vybraných a nevybraných
žádostech.
V rámci čtvrtého bodu jednání valné hromady byl projednán a schválen návrh rozpočtu MAS na rok
2014.
Na jednání valné hromady byla dále projednána standardizace MAS. Členové zde byli informováni
o minimálních požadavcích, které musí MAS v příštím programovacím období splňovat.
V programu jednání bylo dále zahrnuto schválení přijetí nových členů MAS. Bylo přijato 14 nových
členů. Poslední body programu výroční valné hromady se týkaly schválení nových stanov MAS a volby
nových orgánů MAS. Návrh nových stanov byl zpracován pracovníky MAS v souladu s novým
občanským zákoníkem a také s minimálními standardy MAS. Stanovy byly zaslány před jednáním
valné hromady všem členům k prostudování. Valná hromada návrh nových stanov projednala
a schválila.
Poté následovala volba povinných orgánů MAS. Byl ustanoven řídící výbor a revizní komise MAS.
Nově byla zvolena i výběrová komise.
Druhé jednání valné hromady MAS se konalo 25. 9. 2014. Na tomto jednání valné hromady MAS byly
schváleny nutné úpravy stanov, vyplývající z nových požadavků pro standardizaci MAS. Aktualizované
stanovy obdrželi všichni členové v dostatečném předstihu v elektronické podobě.
Na programu jednání bylo také přijetí tří nových členů. Členové MAS byli informováni, že do doby
konání této valné hromady byly na adresu kanceláře MAS doručeny 3 nové přihlášky za člena MAS.
Všichni tito členové pak splňují podmínky pro přijetí do MAS. Valná hromada návrh na přijetí tří
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nových subjektů jako členů MAS projednala a schválila. Seznam členů byl poté aktualizován na výše
uvedených internetových stránkách MAS.
V průběhu jednání valné hromady došlo dále k ustanovení zájmových skupin MAS. Požadavek
na systém zájmových skupin vyplývá z Metodiky pro standardizaci MAS. Členové MAS zde tedy
schválili návrh 5 zájmových skupin – zemědělské podnikání, volnočasové aktivity, vzdělávání, místní
samospráva a nezemědělské podnikání. Tabulka obsahující návrh na rozřazení členů MAS mezi
jednotlivé zájmové skupiny podle předmětu převažující činnosti byla všem členům rozeslána před
konáním valné hromady. Valná hromada tento návrh projednala a následně schválila.
Na tomto zasedání valné hromady byly také schváleny změny v povinných orgánech MAS. Jednalo
se o změnu počtu členů řídícího výboru, kde byl počet navýšen ze tří na sedm členů. Členové MAS
zde tedy schválili čtyři nové členy řídícího výboru. Tento požadavek vzešel z doporučení Ministerstva
zemědělství ČR, že řídící výbor MAS by měl mít minimální počet sedm členů.
Dále následovalo jednání týkající se změny ve složení revizní komise MAS. Vzhledem k odstoupení
Ing. Přemysla Toula jako člena MAS, který rovněž zastával funkci člena revizní komise, bylo třeba jeho
místo nahradit jiným členem. Valná hromada poté schválila jako člena revizní komise Základní školu a
Mateřskou školu Křetín, okres Blansko, kterou bude zastupovat Mgr. Ivana Pfefrová.
V průběhu roku 2014 1x zasedal řídící výbor MAS. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nově zvolený
orgán, bylo na programu jednání především představení činnosti a kompetencí orgánu a volba jeho
předsedy. V průběhu diskuze byli členové řídícího výboru také informováni o výhledu na nové
programovací období 2014-2020. Hovořilo se o jednotlivých operačních programech, ze kterých bude
moci MAS v budoucnu pravděpodobně čerpat finanční prostředky v rámci realizace své nové
strategie. Řídící výbor také diskutoval o podmínkách certifikace MAS a jednotlivých termínech, které
jsou s ní spojeny.
V roce 2014 se 1x sešla také revizní komise MAS. Stejně jako řídící výbor i revizní komise je nově
ustanovený orgán MAS, proto se na její první schůzce projednávaly stejné body jako v případě
řídícího výboru - představení činnosti a kompetencí revizní komise a volba předsedy.
Členové revizní komise pak byli rovněž informováni o podmínkách pro nadcházející plánovací období
2014 – 2020. Diskutovalo se i o nové strategii MAS, která se dosud zpracovává i o operačních
programech, které bude mít možnost MAS v příštím období využívat a čerpat z nich finance. Revizní
komisi byly podány také informace o certifikaci MAS a jaké podmínky z ní vyplývají.
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V únoru 2014 byly svolány dvě schůzky výběrové komise (ještě v původním složení), a to v rámci
hodnocení a výběru projektů z mimořádné výzvy MAS pro rok 2014, kdy byla vyhlášena pouze fiche
č. 6. Partnerství venkova – ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Při prvním jednání,
které proběhlo dne 10. 2. 2014, byly členům výběrové komise připomenuty obecné pokyny
a informace k hodnocení přijatých žádostí. Členové výběrové komise dále obdrželi informaci
o celkovém počtu zaregistrovaných žádostí a o způsobu a počtu přidělení žádostí jednotlivým
hodnotitelům. Způsob výběru zůstal stejný jako v loňském roce. Ve Směrnici pro hodnocení a výběr
Žádostí o dotaci nedošlo k žádným změnám. Všichni členové výběrové komise zde již obdrželi
v tištěné podobě žádosti, které budou hodnotit a také tabulky pro hodnocení projektů. Členové
výběrové komise dále obdrželi čestné prohlášení, které deklaruje nestrannost a objektivnost
při posuzování jednotlivých žádostí. Všichni členové po seznámení se s obsahem toto prohlášení
podepsali.
Členové výběrové komise nejprve zkontrolovali přijatelnost žádostí dle kritérií pro fichi 6. Ke každé
žádostí byla vyplněna tabulka pro hodnocení přijatelnosti. Výběrová komise poté přistoupila
k bodovému hodnocení žádostí. Po podrobném seznámení s hodnocenými žádostmi pak členové
výběrové komise postupně vyplňovali obdržené tabulky pro bodové hodnocení žádostí. Výběrová
komise poté na základě bodového hodnocení stanovila pořadí žádostí ve fichi.
Každý projekt hodnotili vždy minimálně 3 členové výběrové komise a součet jejich bodů tvořil
konečnou bodovou hodnotu každého projektu.
V závěru jednání členové výběrové komise ve spolupráci s pracovníky MAS nejprve vyplnili tabulky
bodového hodnocení do přijatých žádostí a tabulky následně podepsali.
Druhé zasedání výběrové komise v rámci hodnocení projektů z výzvy 2014 se uskutečnilo dne 12. 2.
2014 a byl na něm vyhotoven seznam vybraných a nevybraných projektů výzvy MAS 2014/01.
V roce 2014 se jednou sešla také nově zvolená výběrová komise, a to 16. 12. 2014. Nově zvoleným
členům výběrové komise zde byly podány informace o jejich kompetencích, které rovněž vyplývají
z platných stanov MAS Partnerství venkova. Na schůzce byl poté zvolen i předseda výběrové komise,
kterého si členové volí ze svých řad. V závěrečné diskuzi byli členové výběrové komise informováni
o výhledu na nové programovací období 2014-2020.
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Zaměstnanci:
V roce 2014 pracovali v MAS na HPP 2 zaměstnanci: Lucia Tonhauserová a Pavel Šaršon. Podvojné
účetnictví pro MAS zpracovává na základě mandátní smlouvy i nadále firma Kordo s.r.o. Letovice,
a to jak pro SPL, tak i ostatní činnosti MAS. Tato společnost vede na základě smlouvy i mzdovou
agendu zaměstnanců MAS. Zaměstnanci MAS pracují v pronajaté kanceláři ve firmě Ekoterm CZ s.r.o.
v Letovicích, na ulici Pražská 870.
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2. Aktivity v roce 2014
Mimořádná výzva MAS 2014
Na začátku roku jsme ze zbylých finančních prostředků z minulého programovacího období vyhlásili
mimořádnou výzvu v rámci 20. kola příjmu žádostí PRV. Vzhledem k nižšímu objemu finančních
prostředků, které činily 151 710 Kč, byla vyhlášena pouze fiche č. 6 – Partnerství venkova – ochrana
a rozvoj kulturního dědictví venkova. Fiche č. 6 je určena především k podpoře investic spojených
s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, do kterého
patří například kulturní památky, památkově významná území, kulturní prvky vesnic a venkovské
krajiny, historické parky apod. Projekty mohly být zaměřeny i na budování stálých výstavních expozic
nebo muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou
kulturu.
Vyhodnocení výzvy je součástí následující části této výroční zprávy.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2014 - 2020
Jak bylo uvedeno již v úvodu, rok 2014 se nesl převážně v duchu příprav na období 2014 – 2020.
Základním bodem pro fungování MAS v nadcházejícím programovacím období byla příprava nového
strategického dokumentu MAS „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Partnerství
venkova na období 2014 – 2020“. Kvalitní zpracování nových strategií podpořilo také Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR (MMR). Z Operačního programu Technická pomoc, se nám podařilo získat dotaci,
jejíž podmínkou bylo vypracovat analytickou a návrhovou část strategie do konce srpna do takové
podoby, kterou bude možné připomínkovat. Pracovní verze dokumentu musela být také zveřejněna.
Vzhledem k poměrně velké náročnosti zpracování nové strategie, byla dotace velmi vítaná a lze
konstatovat, že naší MAS se podařilo její podmínky splnit. V průběhu zpracování strategie bylo nutné
přizpůsobovat se různým změnám, vznikajícími v souvislosti s nastavováním podmínek nového
plánovacího období na úrovni EU, případně ČR. Tyto změny pak musely být do strategie vždy
zapracovány, což mnohdy vedlo k nutnosti přepracovat celé části dokumentu.
Od března do května proběhlo druhé kolo veřejných projednávání nové strategie. Na podzim roku
2013 jsme naši strategii projednávali na území mikroregionu Malá Haná a nyní jsme s krátkou
prezentací o dosavadním postupu při přípravě strategie navštívili obce na Letovicku. I zde se občané
12
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scházeli v poměrně hojném počtu a poskytli nám cenné připomínky a podněty, za které jim patří
velký dík.

I přesto, že na sklonku roku 2014 mělo být nové plánovací období 2014 – 2020 nastartováno,
skutečnost je bohužel jiná. První výzvy v novém programovacím období lze s ohledem
na administrativní postupy EU očekávat na jaře 2016. Hlavní změnou oproti minulému období bude
tzv. multifondové financování, což znamená, že MAS bude moci čerpat finanční prostředky z více
operačních programů najednou. Dosud to byl pouze Program rozvoje venkova (PRV). Od schválených
operačních programů ze strany EU se pak bude odvíjet dopracování poslední, tzv. implementační
části nové strategie MAS.
Cesta k novému plánovacímu období 2014 – 2020 a k prvnímu schvalování úspěšných projektů
na území MAS bude tedy ještě poměrně dlouhá a budeme se na ní muset vypořádat se spoustou
náročných úkolů. Pevně však věříme, že přípravy dotáhneme do zdárného konce a v novém období
budeme zase o něco úspěšnější.

Konference „Venkov v roce 2014 a dalších letech“
V listopadu se naše MAS podílela na organizaci jednodenní konference s názvem Venkov v roce 2014
a dalších letech. Akce byla určena pro zástupce členů a obcí MAS Partnerství venkova a pro všechny
naše příznivce. V rámci konference proběhla nejdříve exkurze po úspěšně zrealizovaných projektech
na území MAS. Odpoledne se pak účastníci přemístili do školící místnosti na zámku ve Velkých
13
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Opatovicích, kde pokračoval program konference. Byla zde prodiskutována pracovní verze nové
strategie MAS a podány dostupné informace o dotačním systému pro nové plánovací období.
Pracovníci MAS zde také informovali o strategickém dokumentu „Program rozvoje obce“ a způsobu
jeho zpracování dle doporučené metodiky Ministerstva pro místní rozvoj. Zástupce Jihomoravského
kraje (JMK) poté přednesl přednášku týkající se Programu rozvoje venkova JMK. Hovořilo
se o uplynulém období tohoto dotačního titulu a o jeho možnostech a změnách v následujících
letech. K dalším tématům konference patřily i možnosti přeshraniční spolupráce MAS, případně ČR
v nadcházejícím období 2014 – 2020 a informace o projektech z programů Evropské komise.

The Czech-Slovak Tree of Knowledge – Strom poznania, vedomostný portál pre ČekoSlovenskú mládež
V uplynulém roce 2014 jsme úspěšně dokončili přeshraniční projekt „The Czech-Slovak Tree of
Knowledge – Strom poznania, vedomostný portál pre Čeko-Slovenskú mládež“. Tento projekt byl
realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 –
2013. Vedoucím partnerem projektu bylo na slovenské straně občanské sdružení FABON, sídlící
v Dunajské Stredě a hlavním přeshraničním partnerem byla MAS Partnerství venkova.
Hlavním cílem projektu je posílení společné identity české a slovenské mládeže prostřednictvím
porozumění jazyka, poznání společné kultury a historie, učením a hrou, vytváření institucionálních
vazeb a neformálních vztahů prostřednictvím využití interaktivních nástrojů jako univerzálního
fenoménu moderní doby. Projekt je tedy zaměřen proti kulturní a jazykové bariéře mezi současnou
českou a slovenskou mládeží. Slovenská a Česká republika jsou si velice blízké svojí historií i kulturou.
14
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V současné době však již nastupuje mladá generace, která stále méně rozumí jazyku toho druhého.
Tato jazyková bariéra je bariérou socializační a vytváří mezi národy hranice, které dříve neexistovaly.
V rámci projektu jsme chtěli hravou formou učit Čechy slovensky a Slováky česky. Naším cílem bylo
aplikovat přístup způsobem, který běžně zapadá do každodenní činnosti jak v oblasti učení,
tak i zábavy.
V průběhu roku 2014 se aktivně pracovalo na vytvoření webové hry a 10 000 otázek v oblasti
zeměpisu, dějepisu, přírodovědy, fyziky, chemie, všeobecných znalostí a zajímavostí, sportu
a rekordů, literatury a hudby, Evropské unie, matematiky a logiky. Dalších 8 000 otázek bylo
zaměřeno na české a slovenské tradice, dějiny, geografii a o Česku a Slovensku všeobecně.
Vědomostní hru je možné nálezt na webových stránkách www.wata.cz. Zde je možné si hru zahrát
bez registrace nebo se zaregistrovat a sbírat body. Hra je koncipována tak, že je možné hrát ji proti
počítači nebo změřit síly s dalšími až dvěma hráči najednou, a to ze Slovenska nebo Maďarska. Hra je
určena pro všechny věkové kategorie od 6 let.
V závěru projektu byla odstartována vědomostní soutěž na základních školách, a to v několika kolech
– třídní, školní a meziškolní. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – první stupeň (1. – 4. ročník) a druhý
stupeň (5. – 9. ročník). Třídní kolo proběhlo vždy v rámci jednotlivých tříd škol zapojených
do projektu. Nejlepší tři třídy podle počtu získaných bodů pak postoupily do školního kola. Školní kolo
proběhlo ve všech školách zapojených do soutěže. Vítězové školních kol a 4 nejlepší v obou
kategoriích následně poměřili své vědomosti v meziškolních kolech. Vítězové byli odměněni
hodnotnými cenami.
Věříme, že náš projekt splnil očekávaný cíl a podařilo se nám obě země alespoň o krok zase sblížit.
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Hřbitovy – naše kamenná historie
Další projekt, který jsme v roce 2014 dokončili je projekt „Hřbitovy – naše kamenná historie“. Jedná
se o projekt spolupráce MAS Boskovicko PLUS, MAS Poličsko a MAS Partnerství venkova, který byl
realizován z Programu rozvoje venkova v rámci opatření IV.2.1 (Realizace projektů spolupráce).
Smyslem tohoto partnerského projektu bylo nabídnout jednotlivým obcím a správcům hřbitovů
zjednodušení a elektronizaci dat ohledně povinnosti správy hřbitovů (tzv. digitalizace hrobových
míst), vytvoření aktuálních map hřbitovů a na základě sesbíraných dat vytvoření dalších produktů.
Účelem projektu bylo také prolomit tabuizované téma hřbitovů:
 hřbitov = smrt = nepříjemná záležitost
a prosadit nový pohled
 hřbitov = studnice historických unikátností = nebojme se poznat svůj region jiným úhlem pohledu.
V rámci projektu došlo ke sběru informací významné části historie tří sousedících regionů MAS,
která tak bude uchována nejen pro občany, ale prezentována veřejnosti i návštěvníkům. Jde o
zmapování a digitalizaci 54 hřbitovů ve 40 obcích jako výchozí databáze dat pro tvorbu digitálních
i tištěných map hřbitovů. Hlavním výstupem projektu pak byl speciální geoinformační systém
na správu a evidenci hřbitovů (GIS). Z dat GIS vznikl také nový webový portál ve 3 jazykových
mutacích (ČJ, AJ, NJ), který má 2 hlavní funkce. Neveřejnou správu hřbitovů pouze v českém jazyce
pro zapojené obce podle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a veřejnou část ve 3 jazycích, díky
které je možné prostřednictvím internetu vyhledávat ze všech koutů světa zesnulé předky, známé
nebo přátele podle jména, příjmení, data narození nebo úmrtí a je možné prohlédnout si také mapu
nebo náhrobek daného místa. Na tvorbě GISu se podíleli odborníci z oblasti geoinformatiky, ale také
zástupci obcí naváděním existujících dat v tištěné formě do systému, studenti- brigádníci focením
a opisem náhrobků téměř 25 000 hrobových míst. Dále se na projektu podíleli i studenti Masarykovy
univerzity Brno částečným měřením (digitalizací) hřbitovů formou terénních studentských praxí a 1
studentka Masarykovy univerzity formou přípravy bakalářské práce s vytvořením map Naučných
okruhů po zajímavých místech. Poslední skupina, která přispěla k realizaci projektu, jsou občanépamětníci, díky kterým byla připravena unikátní historická publikaci s mapami jednotlivých hřbitovů,
informacemi o jejich historii a vzniku. Přípravou a vydáním knihy došlo rovněž k prezentaci unikátních
staveb na hřbitovech a čtenáři knihy se zde mohou seznámiti s významnými osobnostmi, které jsou
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na hřbitovech pochovány. Distribuce propagačních produktů byla zajištěna prostřednictvím
infocenter.
Touto ucelenou, i když ne zcela typickou formou, došlo k uchování určité části historie a prezentaci
významných skutečností, které jsou díky částečně tabuizovanému tématu hřbitovů opomíjeny a málo
prezentovány. Díky zástupcům jednotlivých obcí budou data v GIS pravidelně aktualizována
a doplňována o nové údaje. Po ukončení projektu bude také možné web doplňovat i o další návazné
regiony, protože kostra celého systému již bude vybudována. Výsledky projektu by měly sloužit všem
skupinám obyvatel. Občanům obcí, kterým bude dostupná kniha o historii určité části regionu
v knihovnách, návštěvníkům, kteří se budou moci vydat po nově prezentovaných unikátních místech,
jinde doposud neprezentovaných. V neposlední řadě také zástupcům obecních úřadů, kteří převedou
a sjednotí správu hřbitovů, kterou jsou povinni vykonávat v rámci zákona č.256/2001 Sb.,
o pohřebnictví, do elektronické formy.
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Příprava strategických dokumentů obcí
V roce 2014 rozšířila MAS okruh své činnosti týkající se nabídky zpracování rozvojového dokumentu
„Program rozvoje obce“ (tzv. PRO). Tato služba se týkala především obcí spadající do území
působnosti MAS. Program rozvoje obce je plánovací dokument obce, který by měl stanovit hlavní
oblasti jejího rozvoje. PRO by měl formulovat představy o budoucnosti obce a navrhnout způsoby, jak
těchto představ dosáhnout. Tento dokument by měl rovněž zvyšovat připravenost obcí k získání
vnějších finančních prostředků. Dokument byl vždy připravován v úzké spolupráci se zástupci obce.
Jedině tak mohla být zajištěna jeho vysoká kvalita. Program rozvoje obce byl zpracováván dle
doporučené metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR a skládá se ze dvou základních částí –
analytické a návrhové. V analytické části je uvedena charakteristika obce a jsou zde popsána
východiska pro návrhovou část. Charakteristika obce soustřeďuje základní fakta o obci a obsahuje
komplexní zhodnocení situace v obci, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života obce.
Klade důraz na zachycení hlavních předností a rozvojových problémů obce a jejich příčin. Východiska
pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků z charakteristiky obce a zachycují
základní (klíčové) podněty pro návrhovou část (silné stránky, slabé stránky obce). Návrhová část
dokumentu obsahuje strategickou vizi obce a opatření a aktivity, které formulují způsoby naplňování
vize ve střednědobém období. Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, o tom, jak se
bude obec měnit a zlepšovat, soubor představ a priorit obce. Součástí vize mohou být i principy,
na nichž obec staví svůj rozvoj.
Naše MAS v roce 2014 zpracovala tento dokument pro obec Cetkovice, Malou Roudku a Vísky.
Spolupráce s obcemi na přípravě PRO byla vždy na dobré úrovni a tomu odpovídala vždy i kvalita
zpracovaného dokumentu.
Věříme, že i tímto dílčím způsobem jsme přispěli k rozvoji našeho regionu.

Provoz EKIS
V roce 2014 pokračoval v Blansku provoz Energetického konzultačního a informační střediska (EKIS).
Toto poradenské středisko naše MAS slavnostně otevřela v březnu 2012 v budově bývalého
Okresního úřadu v Blansku a od této doby ho zde úspěšně provozuje. Na další činnost tohoto
poradenského střediska získala MAS finanční podporu z Ministerstva průmyslu a obchodu a mohlo
tedy bez problémů fungovat i v uplynulém roce 2014. EKIS poskytuje pro všechny zájemce bezplatné
energetické poradenství. Konzultace jsou poskytovány nejen občanům, ale také podnikům
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a podnikatelům či zástupcům veřejné správy. Poradenství v našem EKIS vykonávají kvalifikovaní
energetičtí poradci. Konzultace se mohou týkat například úspor energií, zateplování, způsobu
vytápění a dalších souvisejících oblastí. EKIS mělo velký význam i z důvodu vyhlášení dotačního
programu „Nová zelená úsporám“. Naši poradci konzultovali čerpání dotací z tohoto programu
se žadateli i příjemci. Cílem programu bylo 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.

Akce MAS v regionu
V průběhu roku 2014 se MAS účastnila se svým stánkem různých kulturních a společenských akcí,
které se v našem regionu každoročně konají. Účelem bylo přiblížit činnost MAS široké veřejnosti.
Letní prázdniny jsme zahájily na dětském dni v Borotíně. Tuto akci pořádalo Myslivecké sdružení
Vanovice – Borotín. Děti mohly v našem stánku shazovat plechovky nebo lovit rybičky. Každé dítě pak
dostalo zaslouženou odměnu. Spoustě dětí se naše hry zalíbily natolik, že se do našeho stánku pořád
vracely. O úspěchu našeho nápadu vypovídá i fakt, že si pro pobavení rádi zaházeli i dospělí.
Další akcí, které jsme se zúčastnily, byl Vranovský pohár. Jednalo se o fotbalový turnaj, kde proti sobě
nastoupilo několik fotbalových týmů. Fotbaloví fanoušci si od nás mohli odnést zpravodaj a drobné
propagační předměty.
Významnou a již tradiční akcí v regionu je Malohanácký řemeslný jarmark, který se v roce 2014 konal
ve Vanovicích již popáté. Prostranství před hasičárnou a přilehlou silnici lemovaly stánky s různými
řemeslnými a rukodělnými výrobky a pochutinami. Po celý den se odehrával bohatý kulturní
program, kterým provázel bývalý manažer MAS, pan Petr Dvořáček. V našem stánku byly opět nejen
pro děti připraveny hry o nové zajímavé ceny, ale i množství různých turistických informačních
materiálů a informací o projektech MAS.
Na konci prázdnin, dne 30.8. 2014 jsme se zúčastnili 8. ročníku cyklovýletu Okolo Malé Hané,
který se tento rok uskutečnil v Uhřicích. Této rovněž tradiční akce se zúčastnilo téměř 900 účastníků,
kteří se mohli těšit z bohatého doprovodného programu a mnozí z nich projevili i velký zájem
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o shazování plechovek v našem stánku. Cyklovýlet tak byl další dobrou příležitostí, jak přiblížit MAS
Partnerství venkova občanům.
V říjnu jsme se ještě v Letovicích zúčastnily besedy s místním Městským klubem důchodců, jehož
zástupce zaujala naše prezentace na veřejném projednávání připravované strategie MAS na nové
plánovací období. Proto jsme byli pozváni, abychom zde informovali o činnosti MAS Partnerství
venkova. Během příjemně stráveného odpoledne jsme místní aktivní seniory seznámili s dosavadní
činností MAS a s našimi plány do budoucna, pro které jsme získali několik dalších zajímavých
podnětů.
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3. Vyhodnocení výzvy MAS 2014
Dne 14. ledna 2014 byla v rámci 20. kola PRV vyhlášena mimořádná výzva MAS Partnerství venkova
k předkládání žádostí o dotaci. Ukončení příjmu žádostí pak bylo stanoveno na 30. 1. 2014. V této
výzvě byla vyhlášena pouze jedna oblast podpory, a to Fiche č. 6 - Partnerství venkova – ochrana
a rozvoj kulturního dědictví venkova.
V rámci této výzvy byly na MAS podány a zaregistrovány 2 Žádosti o dotaci:
Název žadatele

Název projektu

Farní sbor Českobratrské
církve evangelické ve
Vanovicích
Služby Města Velké
Opatovice, s.r.o.

Rekonstrukce zvonícího stroje
evangelického kostela ve
Vanovicích
Výměna dřevěných dveří zámku
(repliky) ve Velkých Opatovicích

Místo realizace

Požadovaná výše
dotace (Kč)

Vanovice

120 128

Velké Opatovice

103 815

V termínu od 15. 1. do 30. 1. 2014 probíhal příjem žádostí na MAS. Od 31. 1. do 4. 2. prováděli
pracovníci MAS administrativní kontrolu přijatelnosti a obsahové správnosti. Obě podané Žádosti
byly postoupeny k hodnocení výběrové komisi. Ta provedla výběr dle stanovených pravidel a kriterií.
Na podporu žádostí bylo alokováno 151 710 Kč.
Výběrová komise provedla následně hodnocení a seřadila projekty podle získaných bodů. Vybrán
k podpoře byl projekt Rekonstrukce zvonícího stroje evangelického kostela ve Vanovicích
s požadovanou dotací 120 128 Kč, který byl ohodnocen vyšším počtem bodů. Dne 4. 3. 2014 byl
projekt zaregistrován na SZIF v Brně. Druhý projekt v pořadí Výměna dřevěných dveří zámku
(repliky) ve Velkých Opatovicích s požadovanou dotací 103 815 Kč nemohl být vzhledem k nízké
alokaci podpořen.
V průběhu roku 2014 byl výše uvedený vítězný projekt úspěšně zrealizován a byla podána žádost
o proplacení na SZIF.
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V případě této dodatečné výzvy byla MAS limitována omezeným množstvím finančních prostředků,
které mohla na výzvu využít. Jednalo se o zbytkovou alokaci z předchozích let programovacího
období 2007 – 2013. Proto mohla být podpořena pouze jedna žádost o dotaci.
I přesto musíme tuto výzvu hodnotit pozitivně, neboť se nám podařilo přispět k záchraně unikátního
zvonícího stroje, kterých je zachováno pouze několik, v českých zemích je tento stroj jediný
dochovaný!

22

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

Výroční zpráva MAS Partnerství venkova za rok 2014

4. Zpráva o hospodaření MAS v roce 2014
Rozvaha k 31. 12. 2014
(v tisících Kč)
AKTIVA
Stav k prvnímu
dni účetního
období
A
I.
II.
III.
IV.
B
I.
II.
III.
IV.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

397
0
1 196
0
-799
1515
0
1433
82
0
1912

Stav
k poslednímu
dni účetního
období
198
0
1 196
0
-998
5017
0
4205
812
0
5215

PASIVA
Stav k prvnímu
dni účetního
období
A
I.
II.
B
I.
II.
III.
IV.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

976
704
272
936
0
0
936
0
1912

Stav
k poslednímu
dni účetního
období
965
505
460
4250
0
0
4250
0
5215
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014
(v tisících Kč)

NÁKLADY
Označení
A I.
Spotřebované nákupy celkem
A II.
Služby celkem
A III.
Osobní náklady celkem
A III.13 Ostatní sociální náklady
A IV.
Daně a poplatky celkem
A V.
Ostatní náklady celkem
A VI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek celkem
A VII.
Poskytnuté příspěvky celkem
A VIII.
Daň z příjmů celkem
NÁKLADY CELKEM

hlavní
5077
1493
2055
0
1
97
199

Činnost
hospodářská
47
31
16
0
0
0
0

celkem
5124
1524
2071
0
1
97
199

12
0
5077

0
0
47

12
0
5124

hlavní
0
0

Činnost
hospodářská
300
0

celkem
300
0

VÝNOSY
Označení
B I.
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
B II.
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

0
201
0

0
0

0
201
0

0
4809
5010

0
0
300

0
4809
5310
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C
D

Výsledek hospodaření před zdaněním
(výnosy celk. – náklady celk.)
Výsledek hospodaření po zdanění

-87

253

186

-87

253

186

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014
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. 2014.
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 2013 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.
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Pořízený majetek v roce 2014
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 3 587 579,18 Kč, bezúročná půjčka od MAS
Boskovicko PLUS ve výši 254 100 Kč, bezúročná půjčka od Ing. Kamby ve výši 255 000,-- Kč, příspěvek
od obcí na projekt Hřbitovy-naše kamenná historie ve výši 134 135 Kč a dodavatelé ve výši 15 626,-Kč.
Pohledávky
Do ostatních pohledávek byla zahrnuta poskytnutá záloha ve výši 311 Kč, nárok na dotaci SPL 1 034
049,99 Kč, nárok na dotaci z ÚP 16 080,-- Kč a předpisy dotaci na projekty ve výši 3 151 667,98 Kč.
Náklady příštích období
Na konci účetního období nebyly evidovány.
Používání cizí měny v účetnictví
V průběhu účetního období roku 2014 nebyly 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

299 851,-- Kč

Významné náklady - služby
…
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