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1 Základní informace 

 

1.1 Identifikační údaje  
 Název: MAS Bobrava, z.s. Sídlo: Vnitřní / ,   Moravany Právní forma: zapsaný spolek )Č: 03889076 

web: www.masbobrava.cz 

kontakt: Mgr. Jiří (rubý, +    022, hruby@masbobrava.cz 

 )ng. Alena Kováříková, +    379, kovarikova@masbobrava.cz 

 )ng. Martina Stará, +  737 112 985, stara@masbobrava.cz 

 

 

1.2 Založení MAS  
 Spolek vznikl zápisem do veřejného rejstříku dne . .  u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L . 
 

1.3 Cíle a předmět činnosti 

 

Dne 26. 10.  byly na základě požadavků v procesu standardizace schváleny Valnou hromadou 
MAS nové stanovy, které stanovují následující cíle a činnosti spolku: 
 

1. Základem činnosti spolku je identifikace společných problémových oblastí a hledání společných řešení v oblasti rozvoje venkova. 

2. Hlavní cíl: Trvale udržitelný rozvoj venkova dosahovaný metodou komunitně vedeného místního rozvoje. 
3. Hlavní činnost: Realizace komunitně vedeného místního rozvoje uskutečňovaného na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Za účelem naplnění hlavní činnosti provádí spolek další řadu činností, které jsou uvedeny ve Stanovách MAS zveřejněných na webových stránkách MAS www.masbobrava.cz, sekce Dokumenty, Dokumenty spolku). 

4. Za účelem podpory hlavní činnosti spolek vykonává i vedlejší činnosti výdělečného 
charakteru. Výčet činnosti MAS v rámci vedlejší činnosti je taktéž uveden ve Stanovách MAS. 

 

1.4 Územní působnost 

 Územní působnost MAS je na katastru následujících obcí: Modřice, Moravany, Nebovidy, Omice, Ořechov, Ostopovice, Popůvky, Radostice, Silůvky, Střelice, Troubsko, Želešice. 

 

 

 

 

 

 

mailto:kovarikova@masbobrava.cz
mailto:stara@masbobrava.cz
http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=179
http://www.masbobrava.cz/
http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=179
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2 Struktura MAS Bobrava 

 

2.1 Členská základna 

 

V průběhu roku docházelo k postupnému nárůstu členské základny, která má ke dni 31. 12. 2017 celkem  členů. 
 

Název subjektu 
IČ 
subjektu 

Místní 
působnost 

Zastoupení Zájmová skupina 

Archatt 46960180 Ostopovice 
Ing. arch. Petr Řehořka 

Podnikatelé Dana Križaničová FO Moravany Dana Križaničová Aktivní veřejnost )ng. Jan Vondrák FO Moravany )ng. Jan Vondrák Aktivní veřejnost )ng. Leoš Vídenský, MBA, 
LL.M 

FO 
Moravany 

)ng. Leoš Vídenský, 
MBA, LL.M 

Aktivní veřejnost 

Ing. Roman Valla FO Nebovidy Ing. Roman Valla Aktivní veřejnost JUDr. Lada Štarhová FO Troubsko JUDr. Lada Štarhová Aktivní veřejnost Junák – český skaut, středisko Wahinkpe Střelice, 
z. s. 

18565999 Střelice )ng. Luděk Záleský 
Volnočas, rodina, 
sport 

Martin Dejl 74828142 Ostopovice Martin Dejl Podnikatelé Mateřská škola a Základní škola, Ostopovice, okres 
Brno – venkov, příspěvková 
organizace 

71000453 Ostopovice Mgr. Petr Juráček Vzdělávání 
Mateřská škola Moravany, 
okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

75143381 Moravany 
Bc. Kateřina (avránková 

Vzdělávání Mateřská škola Nebovidy, příspěvková organizace 
75022371 Nebovidy Radka Ševčíková Vzdělávání Nad Šelší o.s. 27057356 Ostopovice 

Mgr. Zuzana Benešová 

Volnočas, rodina, 
sport 

Obec Moravany  282120 Moravany 
RNDr. Marie Barešová 

Místní samospráva 

Obec Nebovidy 488097 Nebovidy Milan Mojžíš Místní samospráva 

Obec Omice 488232 Omice Petr Kadela Místní samospráva 

Obec Ostopovice 282294 Ostopovice MgA. Jan Symon Místní samospráva Obec Popůvky 488275 Popůvky Miluše Červená Místní samospráva 

Obec Radostice 487520 Radostice 
Ing. Jaroslav Kadlčík 

Místní samospráva Obec Silůvky 488305 Silůvky Zdeněk Prax Místní samospráva Obec Střelice 282618 Střelice Jiří Vašulín Místní samospráva 

Obec Troubsko 282723 Troubsko )rena Kynclová Místní samospráva 

POOLTECHNIKA, s.r.o. 15546284 Nebovidy Zdeněk Foral Podnikatelé Římskokatolická farnost 
Moravany 

65266129 Moravany P.Mariusz Sierpniak 
Volnočas, rodina, 
sport 

Senergos a.s. 26915413 Ostopovice Martin Sítař Podnikatelé 



 

Výroč í zpráva MAS Bo rava, z.s. za rok 7 

 

 

5 

 

Společenství pro podporu rozvoje komplexní osobnosti 64328856 Radostice Lenka Chrástová 
Volnočas, rodina, 
sport Tělocvičná jednota Sokol 

Omice 
70983488 Omice Radek Bukovský 

Volnočas, rodina, 
sport Tělocvičná jednota Sokol 

Ostopovice 
71241744 Ostopovice )ng. Jiří Maiwaelder 

Volnočas, rodina, 
sport Tělocvičná jednota Sokol 

Radostice 
41539761 Radostice )ng. Jiří Kadlec 

Volnočas, rodina, 

sport Tělocvičná jednota Sokol Střelice 
41539401 Střelice Daniel Kokorský 

Volnočas, rodina, 
sport Tydlidům 27029662 Nebovidy 

Mgr. Magdalena Kožuská 

Volnočas, rodina, 
sport Vrabčák Moravany, z.s. 26563321 Moravany 

Bc. Helena Kadlečíková 

Volnočas, rodina, 

sport Základní škola Moravany, 
okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

71010980 Moravany 
Mgr. Markéta Jedličková 

Vzdělávání 
)vana Valášková FO Nebovidy )vana Valášková Vzdělávání Mgr. Petr Juráček FO Ostopovice Mgr. Petr Juráček Vzdělávání 

 

2.2 Orgány MAS 

 Statut a další náležitosti týkající se orgánů MAS jsou uvedeny ve Stanovách MAS 

(www.masbobrava.cz, sekce Dokumenty, Dokumenty spolku).  

 

2.2.1 Valná hromada MAS 

 Členy Valné hromady MAS jsou všichni členové spolku viz. předchozí tabulka . 
 Konání jednání Valné hromady MAS včetně hlavních bodů jednání v roce 2017:  

 

22. 05. 2017 v Moravanech 

∙ Aktuální informace k Strategii CLLD 

∙ Výroční zprávy 

∙ Rozpočet  
 

21. 11. 2017 v Moravanech 

∙ Plánované výzvy SCLLD 

∙ Schválení interních postupů a kritérií hodnocení ve výzvách SCLLD 

∙ Volba členů Výběrové komise 

∙ Rozpočet 2018 

∙ Změna Stanov MAS Bobrava, z.s. 
 

20. 12. 2017 per rollam 

∙ (lasování o delegování pravomocí ke schvalování dokumentů k výzvě PRV na Řídící výbor 

 Zápisy z jednání Valné hromady MAS jsou uveřejněny na webových stránkách MAS 

(www.masbobrava.cz, sekce Dokumenty, Zápisy orgánů MAS . 
 

 

 

http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=179
http://www.masbobrava.cz/
http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=177
http://www.masbobrava.cz/
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2.2.2 Řídící výbor MAS 

 Členové Řídícího výboru MAS jsou: 
 

Název subjektu Zastoupení Zájmová skupina Vrabčák Moravany, o.s. Bc. (elena Kadlečíková Volnočas, rodina, sport 

Obec Ostopovice MgA. Jan Symon Místní samospráva 

Obec Nebovidy Milan Mojžíš Místní samospráva Obec Střelice Jiří Vašulín Místní samospráva Tělocvičná jednota Sokol Ostopovice )ng. Jiří Maiwaelder Tělocvičná jednota Sokol Ostopovice )ng. Jan Vondrák )ng. Jan Vondrák Aktivní veřejnost JUDr. Lada Štarhová JUDr. Lada Štarhová Aktivní veřejnost 

 Předsedou Řídícího výboru MAS je Vrabčák Moravany, o.s., zastoupený Bc. (elenou Kadlečíkovou. 
 Konání jednání Řídícího výboru MAS včetně hlavních bodů jednání v roce 2017:  

 

27. 02. 2017 v Moravanech  

∙ SCLLD 

∙ Animace škol OP VVV 

∙ Projekt MAP 

∙ Kancelář MAS 

∙ Dotační poradenství 
 

15. 05. 2017 v Moravanech  

∙ SCLLD 

∙ Animace škol OP VVV 

∙ Projekt MAP 

∙ Kancelář MAS 

∙ Dotační poradenství 
 

28. 08. 2017 ve Střelicích 

∙ SCLLD 

∙ Animace škol OP VVV 

∙ Projekt MAP 

∙ Kancelář MAS 

∙ Dotační poradenství 
 

08. 11. 2017 v Moravanech 

∙ Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje (SCLLD) 

∙ Projekty spolupráce – program rozvoje 

venkova 

∙ Návrh úpravy stanov 

∙ Animace škol OP VVV 

∙ Kancelář MAS – režie 

∙ Projekt MAP 

∙ Dotační poradenství 
 

21. 11. 2017 v Moravanech 

∙ Přijetí nových členů MAS  
 

20. 12. 2017 per rollam 

∙ (lasování o schválení harmonogramu výzev pro rok  

 Zápisy z jednání Řídícího výboru MAS jsou uveřejněny na webových stránkách MAS 

(www.masbobrava.cz, sekce Dokumenty, Zápisy orgánů MAS . 
 

2.2.3 Výběrová komise MAS 

 Členové Výběrové komise MAS jsou: 
 

Název subjektu Zastoupení Zájmová skupina Obec Silůvky Zdeněk Prax Místní samospráva 

http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=177
http://www.masbobrava.cz/
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Obec Moravany RNDr. Marie Barešová Místní samospráva Obec Popůvky Miluše Červená Místní samospráva Společenství pro podporu rozvoje 

komplexní osobnosti Lenka Chrástová Volnočas, rodina, sport Tělocvičná jednota Sokol Střelice Daniel Kokorský Volnočas, rodina, sport Nad Šelší, o.s. Mgr. Zuzana Benešová Volnočas, rodina, sport 

Ing. Roman Valla Ing. Roman Valla Aktivní veřejnost 

 Předsedou Výběrové komise MAS je Obec Silůvky, zastoupená Zdeňkem Praxem. 
 Konání jednání Výběrové komise MAS včetně hlavních bodů jednání v roce 2017:  

 . .  ve Střelicích  

∙ Jednací řád Výběrové komise  
∙ )nterní postupy MAS 

∙ Harmonogram výzev CLLD 

∙ Kritéria věcného hodnocení )ROP 

∙ Preferenční kritéria PRV 

 Zápis z jednání Výběrové komise MAS je uveřejněn na webových stránkách MAS 

(www.masbobrava.cz, sekce Dokumenty, Zápisy orgánů MAS . 
 V návaznosti na revize jednotlivých dokumentů a prodlevy ve schvalování dokumentace MAS  

ze strany nadřazených orgánů, nemohla MAS vykonávat činnost spojenou s vyhlašováním výzev a výběrem projektových žádostí. Proto zatím v roce 201  neproběhlo žádné jednání Výběrové 
komise MAS spojené s hodnocením projektových žádostí. 
 

2.2.4 Revizní komise 

 Členové Revizní komise MAS jsou: 
 

Název subjektu Zastoupení Zájmová skupina 

Obec Troubsko )rena Kynclová Místní samospráva 

Obec Omice Petr Kadela Místní samospráva 

Obec Radostice Jaroslav Dvořák Místní samospráva Tělocvičná jednota Sokol Omice Radek Bukovský Volnočas, rodina, sport Tělocvičná jednota Sokol Radostice )ng. Jiří Kadlec Volnočas, rodina, sport 

Ing. Leoš Vídenský, MBA. LL.M. )ng. Leoš Vídenský, MBA. LL.M. Aktivní veřejnost 

POOLTECHNIKA s.r.o. Zdeněk Foral Podnikatelé 

 Předsedou Revizní komise MAS je Obec Troubsko, zastoupená )renou Kynclovou. 
 Konání jednání Revizní komise MAS včetně hlavních bodů jednání v roce 2017:  

 

 

http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=177
http://www.masbobrava.cz/
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06. 12. 2017 v Troubsku 

∙ Jednací řád Revizní komise 

∙ Aktuální stav činností MAS Bobrava 

∙ Plán pro další období 
 Zápis z jednání Revizní komise MAS je uveřejněn na webových stránkách MAS 

(www.masbobrava.cz, sekce Dokumenty, Zápisy orgánů MAS . 
 

2.3 Zaměstnanci MAS 

 

K. 1. 1. 2017 zaměstnávala MAS 1 zaměstnance na hlavní pracovní poměr. K 1. 6. 2017 zaměstnávala MAS  zaměstnance na hlavní pracovní poměr a k . .  zaměstnává MAS   zaměstnance na hlavní pracovní poměr. 
 Jedná se o následující zaměstnance: 
 

1. Mgr. Jiří (rubý – vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje (SCLLD) (od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016), HPP  hod./měsíčně 

- Od . .  na základě dodatku č.  k Pracovní smlouvě (PP na dobu neurčitou 

- Od . .  na základě dodatku č.  k Pracovní smlouvě (PP  hod./týdně 

2. )ng. Alena Kováříková – projektový manažer od . .  do . . , (PP  hod./týdně 

3. Ing. Martina Stará – projektový manažer od . .  do . . , (PP  hod./týdně 

 V průběhu roku pro MAS vykonávali práci další  zaměstnanci na základě dohod o provedení práce. 
 Jedná se o následující zaměstnance: 
 

1. Mgr. Jiří (rubý – výkonný pracovník od . 1. 2017 do 31. 12. 2017), DPP, 300 hod. 

2. Ing. Alena Kováříková – výkonný pracovník od . 1. 2017 do 31. 12. 2017), DPP, 300 hod. 

3. Ing. Martina Stará – výkonný pracovník od . .  do . . , DPP, 300 hod. 

4. Ing. arch. Anna (rubá – grafik (od 10. 7. 2017 do 31. 12. 2017), DPP, 300 hod.  

http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=177
http://www.masbobrava.cz/
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3 Činnost MAS v roce 2017 

 

3.1 Strategie komunitně vedeného rozvoje -2020 

 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bobrava dále jen SCLLD  na období -

2020 byla v březnu  podána na Řídící orgán ke schválení. Proces schvalování SCLLD se v roce  na celorepublikové úrovni setkal s dlouhými prodlevami, které se odrazily i v rámci hodnocení SCLLD MAS Bobrava. V druhé polovině roku prošla SCLLD kontrolou přijatelnosti  a kontrolou formálních náležitostí.  
 Ke konci roku  se Strategie dostala do věcného kola hodnocení, kde nám ze strany Řídících orgánů )ntegrovaného operačního programu a Programu rozvoje venkova byly zaslány připomínky k dílčím částem Strategie, které byli koncem roku  a začátkem roku  vypořádány a zaslány zpět na ŘO.  
 Po zdlouhavém procesu hodnocení byla nakonec SCLLD schválena v březnu roku . Cílem strategie je na základě místního rozvojového potenciálu ustanovit prioritní oblasti, a to především za účelem udržení a posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život svých obyvatel. Strategie propojuje jednotlivé aktéry v území, jejich záměry a dostupné zdroje pro jejich realizaci. Cílem je také s pomocí zachování všech principů metody komunitně vedeného místního rozvoje vytvořit funkční plán pro úspěšnou realizaci rozvojových aktivit. Snahou je zapojení co možná nejširšího okruhu místních subjektů, zainteresovaných stran, reprezentantů různých zájmových skupin a sektorů v území do přípravy i realizace rozvojových aktivit a tím posílit místní partnerství. 
 

V programovém období 2014–2020 podpoří MAS Bobrava programový rámec )ntegrovaného operačního programu )ROP  a Programu rozvoje venkova PRV . Celková alokace všech peněžních prostředků, které MAS do území přerozdělí, je ,  mil. Kč, přičemž v rámci programového rámce )ROP se jedná o ,  mil. Kč a v rámci programového rámce PRV ,  mil. Kč.  
 

V návaznosti na dlouhé procesy ve schvalování )nterních postupů )ROP ze strany ŘO )ROP, se MAS 

z daného operačního programu nepodařilo v roce  vyhlásit žádnou výzvu. Ke schválení )nterních postupů )ROP ze strany ŘO )ROP došlo až začátkem roku . Dalším 
krokem bude zaslání výzev )ROP včetně další potřebné dokumentace ke schválení na ŘO )ROP.  Po 

jejich schválení bude moci MAS v rámci )ROP vyhlašovat své první výzvy. Dojde-li k dodržování termínů při schvalovacím procesu, předpokládáme vyhlášení výzev )ROP v březnu  v souladu s harmonogramem výzev zaslaného na ŘO )ROP . 
 

Ani u Programu rozvoje venkova se MAS nepodařilo v roce 2017 vyhlásit jedinou výzvu. Projektové Fiche neboli preferenční kritéria  byla však schválena ze strany SZ)F začátkem roku 
2018. Následně schválil potřebnou dokumentaci pro vyhlášení výzev také Řídící výbor MAS a bylo zažádáno o potvrzení výzvy na SZ)F. Výzva byla vyhlášena k 30. 1. 2018. 

 Koncem roku  začala být připravována modifikace programového dokumentu PRV, kdy  

by v rámci programového rámce PRV mohla být také podpořena drobná infrastruktura v souladu 
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s PRO a SCLLD s možností využití tzv. „umbrellaprojects“ a zjednodušeného vykazování: veřejná prostranství v centru obcí, kulturní infrastruktura, zázemí pro sport, spolkovou činnost, práci  s mládeží, a volnočasové aktivity, venkovské školy a školky, školní jídelny, stezky, kulturní objekty a prvky, místní muzea a expozice. Předpokládaná implementace by byla od r.  s využitím stávající alokace MAS. Došlo by tak k rozšíření podpory v rámci PRV, což by mělo zejména vliv  na nutnou změnu Strategie CLLD ze strany MAS. 
 Stejně tak začala MAS koncem roku zvažovat podporu programového rámce OPŽP. Monitorovací výbor OPŽP schválil rozšíření podporovaných aktivit na MAS Realizace ÚSES, Protierozní opatření, Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně . Alokace na každou MAS by byla ve výši cca  mil. Kč. Rozšíření podpory o aktivity z OPŽP by mělo taktéž vazbu změnu Strategie 
CLLD ze strany MAS. 

 

3.2 Místní akční plán vzdělávání 
 Projektová žádost Místního akčního plánu vzdělání v ORP Šlapanice dále jen MAP  byla schválena 
v září roku , přičemž na realizaci projektu začala MAS společně s MAS Slavkovské bojiště  a MAS Moravský kras MAP realizovat již v dubnu 2016. MAS Bobrava je do projektu zapojena jako 

partner s finančním příspěvkem.  
 Na začátku realizace projektu byl sestaven realizační tým, v němž působí pracovníci všech spolupracujících MAS. V rámci aktivizace území proběhla informativní setkání, na něm byli pozváni všichni zřizovatelé a vedoucí pracovníci základních škol a mateřských škol z území ORP Šlapanice. Dále byl sestaven Řídící výbor, který je hlavním rozhodujícím orgánem projektu  a pracovní skupiny sestavené ze zástupců samotných škol a dalších zástupců aktérů vzdělávání 
v území, které za účasti pracovníků realizačního týmu rozpracovávají jednotlivá témata MAP.  
 

V rámci tvorby MAP je v území naplánována realizace různých klíčových aktivit. V roce 2017  se jednalo zejména o aktivity rozvoj partnerství, budování znalostních kapacit, dohoda  o prioritách či akční plánování. Na základě relevantních informací byla provedena analýza odrážející aktuální stav předškolního a základního vzdělávání v území, dále byl sestaven tzv. 
Strategický rámec investičních potřeb jednotlivých aktérů. Pro zástupce vzdělavatelů byly realizovány vzdělávací aktivity, semináře a setkání sdílení dobré praxe a v neposlední řadě byly zahájeny práce na přípravě projektů spolupráce, které jsou součástí akčního plánu MAP.  
 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice ) MAP )  skončil ke dni 31. 9. 2017. Následně se realizační tým začal připravovat na navazující projekt MAP II s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice ))“.  
 Jedním z hlavních výstupů projektu byl tzv. Akční plán neinvestičních aktivit škol a projektů 
spolupráce na období jednoho roku. Aktivity vzešlé z ročního plánu budou následně implementovány v rámci MAP )). Příprava ročního akčního plánu na školní rok 17/2018 probíhala jak na úrovni pracovních skupin, tak na úrovni Řídícího výboru. Pracovní skupiny 
v rámci svých jednání definovaly a dále rozpracovávaly aktivity spolupráce a projekty, které by bylo možné do ročního akčního plánu zařadit. Proběhla rovněž společná jednání všech pracovních skupin, kde si navzájem návrhy jednotlivých aktivit představily a připomínkovaly.  
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Bližší informace k MAP I jsou k nalezení na webových stránkách MAS (www.masbobrava.cz, sekce Projekty MAS, Místní akční plán vzdělávání. 
 

3.3 Další činnost MAS  
 

Vedle výše uvedených se MAS v roce 2017 věnovala i dalším aktivitám, kterými si mimo jiné zajistila finanční prostředky k provozu, ale zejména se tímto způsobem dostala zase o něco více do povědomí v území.    
 Stejně tak jako v předešlých letech, tak i v roce  se věnuje MAS tzv. Animaci škol a školských zařízení v rámci OP VVV. Náplní činnosti MAS je poskytnutí metodické pomoci ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon. V návaznosti na spolupráci s mateřskými a základními školami v rámci projektu 
MAP I realizovala MAS pro aktéry v území školení k „Šablonám OP VVV“ a zapojila se i do 

administrace některých z dalších podaných projektů.  
 MAS se dále aktivně účastnila setkání MAS Jihomoravského kraje, různých workshopů a seminářů jak krajských, tak celorepublikových, kde mimo jiné navazovala kontakty se svými kolegy  a potenciálními partnery. Dále se jednalo o setkávání k výše uvedenému projektu MAP  a navazujícího projektu MAP )). V neposlední řadě se zástupci MAS zúčastnili také akcí typu LeaderFEST  či Národní konference venkov . 
 Dále se jednalo o zpracování níže uvedených projektových žádostí v rámci )ntegrovaného operačního programu, Operačního programu zaměstnanost či zpracování Programu rozvoje obce. 

 

Zpracování Žádosti o podporu a Studie proveditelnosti pro ZŠ T.G. Masaryka Rajhrad Název dotačního programu: )ntegrovaný regionální operační program Název projektu: )nvestice do budoucna na ZŠ TGM Rajhrad Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004233 Název poskytovatele dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj Žadatel: Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

 (lavním cílem tohoto projektu je zajistit žákům základní školy kvalitní a odborné vzdělání  v přírodovědných oborech a cizích jazycích, s nimiž bude souviset i využíti digitálních technologií, jež si klade za cíl zejména růst zájmu žáků o výše uvedené obory vzdělávání, zvýšení jejich kvalifikace a tím rovněž přípravu žáků pro budoucí uplatnění na trhu práce. Součástí projektu  je tak i zajištění vnitřní konektivity celé hlavní budovy školy a s tím souvisejícího připojení 
k internetu. Dalším cílem projektu je zajištění bezbariérovosti školy a zpříjemnění pobytu žáků  i pedagogických pracovníků školy spočívající v úpravě zeleně a venkovního prostranství. 
 

Zpracování Žádosti o podporu a Studie proveditelnosti pro ZŠ Dolní Kounice Název dotačního programu: )ntegrovaný regionální operační program Název projektu: Modernizace ZŠ a MŠ Dolní Kounice Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003887 Název poskytovatele dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj Žadatel: Město Dolní Kounice  
 

http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=36
http://www.masbobrava.cz/
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(lavním cílem projektu je zajistit žákům základní školy kvalitní a odborné vzdělání  v přírodovědných oborech a cizích jazycích, s nimiž bude souviset i využíti digitálních technologií, jež si klade za cíl zejména růst zájmu žáků o výše uvedené obory vzdělávání, zvýšení jejich kvalifikace a tím rovněž přípravu žáků pro budoucí uplatnění na trhu práce. Součástí projektu  je tak i zajištění vnitřní konektivity celé hlavní budovy školy a s tím souvisejícího připojení 
k internetu. Dalším cílem projektu je zajištění bezbariérovosti školy a zpříjemnění pobytu žáků  i pedagogických pracovníků školy spočívající v úpravě zeleně a venkovního prostranství.  
 

Zpracování Žádosti o podporu a Studie proveditelnosti pro . ZŠ Holešov Název dotačního programu: )ntegrovaný regionální operační program Název projektu: Rekonstrukce jazykových učeben . a . stupně Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005248 Název poskytovatele dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj Žadatel: . Základní škola (olešov 

 (lavním cílem projektu je zvýšení kvality ve vzdělávání. Cíle bude dosaženo prostřednictvím modernizace odborných učeben s vazbou na klíčové kompetence komunikace v cizích jazycích  a práce s digitálními technologiemi. Cílem projektu je také zajištění rovného přístupu  ke vzdělávání všech žáků školy. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím bezbariérového přístupu osob tělesně znevýhodněných do nově zrekonstruovaných a projektem vybavených učeben. V neposlední řadě je cílem projektu také zpříjemnění pobytu žáků i pedagogických pracovníků školy spočívající v úpravě zeleně a venkovního prostranství.  
 

Zpracování Žádosti o podporu pro ZŠ Dubicko Název dotačního programu: Operační program Zaměstnanost Název projektu: Pomozme rodičům s péčí o jejich děti )) 
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007843 Název poskytovatele dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí Žadatel: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace 

 Primárním cílem projektu je podpora zaměstnanosti cílových skupin. Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů projektu, které představují zavedení fungujícího  a kvalitního systému péče pro děti . stupně ZŠ Dubicko mimo školní vyučování tak, aby došlo  ke sladění pracovních povinností rodičů s povinnostmi rodinnými – provoz dětského klubu  a realizace příměstského tábora.  
 

Program rozvoje obce Střelice na období -2022 Strategický dokument vznikl ve spolupráci s MAS Bobrava. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce Střelice. Smyslem tvorby tohoto dokumentu bylo na základě popsání aktuální situace v obci vycházející z územního plánu obce, ze současného demografického, sociálního, kulturního  a ekologického stavu, názorů občanů a diskuse pracovní skupiny formulovat představy  o budoucnosti obce včetně navržení aktivit, které pomůžou tyto představy dosáhnout. Proces tvorby tohoto dokumentu probíhal v průběhu roku  na období -2022.  
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4 Finanční zpráva za rok 7 

 

V rámci naplňování svých cílů MAS v roce  vykonávala pouze hlavní činnost, hospodářskou činnost MAS nevykonávala. MAS se v uvedeném roce registrovala k silniční dani. 
 Příjmy MAS v roce  představovaly příjmy z členských příspěvků obcí, jejichž výše byla 
stanovena rozhodnutím Valné hromady ze dne . .  ve výši ,- Kč na obyvatele. Příjmy 
z členských příspěvků byly dohromady ve výši   Kč.  
 (lavní zdroj příjmů byla dotace obdržená v rámci operačního programu )ROP SC . : Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS, jejíž výše představovala  ,  Kč. Na uvedené dotaci má MAS % podíl spolufinancování. Dotaci MAS obdržela dne . . . Z důvodu průtahů v souvislosti 

s vypořádáním dotace a připsání finančních prostředků na účet MAS, bylo nutné překlenutí tohoto období zajistit z jiných zdrojů. MAS si tedy dne vzala dne . . bezúročnou půjčku ve výši 
100 000,- Kč a dále úvěr dne . .  u Komerční banky, a.s., kde má vedený i bankovní účet, 
v celkové výši  000,- Kč. Bezúročná půjčka a úvěr byly splaceny po připsání finančních prostředků z dotace na účet dne . . a . . .  
  Dále MAS v roce  obdržela dotaci z dotačního programu Jihomoravského kraje – Program 

rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok  ve výši 00 000,- Kč, přičemž výše spolufinancování představovala  %. Dotaci MAS obdržela dne . . . 
 Další příjmy MAS plynuly ze zpracování programu rozvoje obcí zapojených do MAS, zpracování projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost a )ntegrovaného regionálního operačního programu, administrace projektů zjednodušeného financování v rámci OP VVV, zajištění lektorských činností se systém CSSF  apod.  Výdaje plynoucí z těchto příjmů byly využity pouze v rámci naplňování hlavních cílů MAS. 
 Pohledávky a závazky byly řádně inventarizovány a jejich výše k . .  činila: pohledávky ve výši ,- Kč, závazky ve výši  273,- Kč, z toho z titulu nevyplacených mezd a zákonných odvodů a souvisejících daní za měsíc prosinec  ve výši  666,- Kč. Ostatní závazky ve výši 
3.607,- Kč představovaly náklady za zpracování účetnictví a mezd za prosinec   000,- Kč   a náklady za telefonní tarify za období . .-20. 12. 2017 (1 607,- Kč . Uvedené závazky byly splaceny na začátku roku . 
 K . .  MAS vykázala zisk ve výši 60 071,03 Kč, který bude použit v roce  a následujících ve prospěch hlavní činnosti. Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty MAS za účetní období  podávající detailní obraz o majetkové struktuře, pohledávkách a závazcích a o hospodaření MAS jsou přílohami této výroční zprávy 
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5 Závěr 

 Datum sestavení: 20. 2. 2018 

Sestavil:  Mgr. Jiří (rubý. Ing. Alena Kováříková, )ng. Martina Stará 

 

 Tato výroční zpráva byla schválena Valnou hromadou MAS Bobrava, z.s. dne 19. 6. 2018  
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