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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 

 Členská základna má ke dni . .  celkem  členů. V průběhu roku 2018 nedošlo ke změně členské základny MAS. Po komunálních volbách /  došlo pouze k nominaci nových zástupců pro MAS u obce Troubsko – Vítězslav Volánek a obce Omice – )ng. Věra Novotná. 
 

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 )ng. Věra Novotná 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 Vítězslav Volánek Místní samospráva 

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

65266129 Moravany P.Mariusz Sierpniak 
Volnočas, rodina, 
sport 
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Senergos a.s. 26915413 Ostopovice Martin Sítař Podnikatelé 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 k 31. 12. 2018 jsou všichni členové spolku viz. předchozí tabulka . 
 Konání jednání Valné hromady MAS včetně hlavních bodů jednání v roce 2018:  

 

2. - 9. 2. 2018 per rollam 

• Delegování pravomoci ke schvalování výběru projektů k výzvám PRV a )ROP na Řídící výbor MAS. 
 

19. -22. 2. 2018 per rollam 

∙ Delegování pravomocí ke schvalování dokumentů k výzvám )ROP na Řídící výbor MAS. 
 

9. 6. 2018 v Moravanech 

∙ Výroční zpráva MAS Bobrava, z.s.  

∙ Komunitní projednání výsadeb v rámci projektu Klimatická zeleň 

∙ Aktuální informace k realizaci SCLLD 

∙ Prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů členů MAS 
 

3. 12. 2018 ve Střelicích 

∙ Aktuální informace k realizaci SCLLD 

∙ Evaluace SCLLD  

∙ Zpráva Revizní komise za rok   
∙ Rozpočet MAS na rok   
∙ Členská základna 

 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 k 31. 12. 2018 jsou: 

 

Název subjektu Zastoupení Zájmová skupina Vrabčák Moravany, z.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, z.s., zastoupený Bc. (elenou Kadlečíkovou. 
 Konání jednání Řídícího výboru MAS včetně hlavních bodů jednání v roce 2018:  

 

15. – 17. 1. 2018 per rollam 

∙ Dokumentace k výzvě PRV č. . 
 

20. 2. 2018 v Moravanech 

∙ Jednací řád ŘV, výzva PRV č. , OPŽP, financování kanceláře MAS, audit, směrnice MAS, projekt MAP II, PRV JmK 

2018, Animace škol OP VVV, dotační poradenství a další. 
 

20. 3. 2018 v Nebovidech 

∙ Výzva PRV č. , OPŽP, financování kanceláře MAS, projekt MAP )) – pozastavení hodnocení, animace škol OP 
VVV, dotační poradenství a další. 

 

19. – 23. 4. 2018 per rollam 

∙ Finální verze )nterních postupů )ROP a . výzvy MAS. 
 

26. 4. 2018 v Ostopovicích 

∙ Výzva PRV č.  – výběr projektů, výzva )ROP č. , financování kanceláře MAS – bezúročné půjčky, žádost o úvěr, Šablony   
II, dotační poradenství, Klimagreen. 

 

3. - 7. 5. 2018 per rollam 

∙ Výběr projektů ve výzvě PRV č.  k finanční podpoře. 

∙ Přesunu alokace z Fiche  na Fichi  a schválení finanční podpory hraničního projektu Pohádková stezka Bobrstezka. 

 

4. 6. 2018 v Nebovidech 

∙ Výzva PRV č. , výzva )ROP č. , výzva )ROP č. , ochrana osobních údajů, žádost o režie, audit, nová kancelář MAS, Šablony )), dotační poradenství, Klimagreen, KS NS MAS JmK, Výroční zpráva , Valná 
hromada MAS. 

 

15. - 18. 6. 2018 per rollam 

∙ Kontrolní listy k výzvě )ROP č.  a revize Směrnice č. . 

 

27. - 29. 6. 2018 per rollam 

∙ Uzavření nájemní smlouvy – kancelář 
MAS, vybavení kanceláře MAS. 

 

29. 6 - 2. 7. 2018 per rollam 

∙ Zajištění úvěru blankosměnkou a smlouva o vyplňovacím právu směnečném č. S/ -LCD. 

 

6.- 10. 8. 2018 per rollam 

∙ Výběr projektů výzvy )ROP č.  k finanční podpoře, schválení výzvy )ROP č. . 
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22. 8. 2018 v Nebovidech  

∙ Výběr projektů výzvy PRV č. , výzva )ROP č. , harmonogram výzev, financování kanceláře MAS účetní audit ukončen, pracovní posila kanceláře MAS, animace škol OP VVV, dotační poradenství, MAP )), 
Klimagreen. 

 

26.- 31. 10. 2018 per rollam 

∙ Kontrolní listy k výzvě )ROP č. . 

12. 11. 2018 v Nebovidech  

∙ Výzva PRV č. , mid-term evaluace, harmonogram výzev, průběžné platby 
z režií . , výběrové řízení projekt MAP )), animace škol OP VVV, dotační poradenství, MAP )), Klimagreen, Valná 
hromada MAS. 

21.- 23. 11. 2018 per rollam 

∙ Návrh rozpočtu MAS na rok . 

10.- 12. 12. 2018 per rollam 

∙ Výběr projektů výzvy )ROP č.  k finanční podpoře. 

 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 k 31. 12. 2018 jsou: 

 

Název subjektu Zastoupení Zájmová skupina Obec Silůvky Zdeněk Prax Místní samospráva 

Obec Moravany RNDr. Marie Barešová Místní samospráva Obec Popůvky Miluše Červená Místní samospráva )vana Valášková  )vana Valášková  Vzdělávání Tělocvičná jednota Sokol Střelice Daniel Kokorský Volnočas, rodina, sport Mgr. Petr Juráček Mgr. Petr Juráček Vzdělávání 
Ing. Roman Valla Ing. Roman Valla Aktivní veřejnost 

 Předsedou Výběrové komise MAS je Obec Silůvky, zastoupená Zdeňkem Praxem.  
 

V roce  byly vyhlášeny první výzvy MAS –  výzvy v rámci PRV a  výzvy v rámci )ROP. 
V návaznosti na uvedené proběhla jednání Výběrové komise MAS spojené s hodnocením 
projektových žádostí. Konání jednání Výběrové komise MAS včetně hlavních bodů jednání v roce 

2018:  

 

17. 4. 2018 v Ostopovicích  

∙ Revize Jednacího řádu VK MAS 

∙ Školení k hodnocení projektů ve výzvě PRV č.  

∙ Přiřazení hodnotitelů k jednotlivým projektům PRV 

 . .  v Ostopovicích  

∙ Výsledky věc. hodnocení projektů PRV 

∙ Seznam projektů PRV doporučených k finanční podpoře 

 

12. – . .  individuálně  

∙ Školení k hodnocení projektů ve výzvě )ROP č. ,  
∙ Podmínky vyhlášené výzvy 

∙ Představení a vysvětlení kritérií hodnocení 

http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=177
http://www.masbobrava.cz/
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∙ Přestavení projektových žádosti a hlavní 
rizika v projektech 

∙ Základní principy a postupy hodnocení žádostí 
∙ Časový plán hodnocení 
∙ Zpracování a odevzdání výsledků hodnocení 
 

31. 7. 2018 v Nebovidech  

∙ Obecné informace k . výzvě )ROP 

∙ Obecné informace k přijatým žádostem 

∙ Výsledky věcného hodnocení projektů 
IROP 

∙ Seznam projektů )ROP doporučených 
k finanční podpoře 

 

20. 8. 2018 v Nebovidech  

∙ Školení k hodnocení projektů ve výzvě 
PRV č.  

∙ Přiřazení hodnotitelů k jednotlivým projektům PRV 

 

22. 8. 2018 v Nebovidech  

∙ Výsledky věcného hodnocení žádostí o dotaci ve výzvě PRV č.  

∙ Seznam žádostí o dotaci doporučených 
k finanční podpoře ve výzvě PRV č.  

 

26. – . .  individuálně  

∙ Školení k hodnocení projektů ve výzvě )ROP č. ,  
∙ Podmínky vyhlášené výzvy 

∙ Představení a vysvětlení kritérií hodnocení 
∙ Přestavení projektových žádosti a hlavní 

rizika v projektech 

∙ Základní principy a postupy hodnocení žádostí 
∙ Časový plán hodnocení 
∙ Zpracování a odevzdání výsledků hodnocení 

 

6. 12. 2018 v Nebovidech  

∙ Obecné informace k . výzvě )ROP 

∙ Obecné informace k přijatým žádostem 

∙ Výsledky věcného hodnocení projektů 
IROP 

∙ Seznam projektů )ROP doporučených 
k finanční podpoře 

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

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

2.2.4 Revizní komise 

 Členové Revizní komise MAS k 31. 12. 2018 jsou: 

 

Název subjektu Zastoupení Zájmová skupina 

Obec Troubsko Vítězslav Volánek Místní samospráva 

Obec Omice )ng. Věra Novotná 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 )ng. 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 Vítězslavem Volánkem. 

 

 

http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=177
http://www.masbobrava.cz/
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Konání jednání Revizní komise MAS včetně hlavních bodů jednání v roce 2018:  

 . .  v Ostopovicích 

∙ Kontrola dokumentace MAS  

 

27. 8. v Nebovidech  

∙ Projednání výsledků auditu MAS za rok  

∙ Kontrola činnosti MAS s důrazem na hospodaření a účelné vynakládání prostředků 

∙ Kontrola činnosti MAS zejména v souvislosti s realizací SCLLD 

∙ Příprava zprávy o kontrolní činnosti Revizní komise 

 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. 2018 zaměstnávala MAS 3 zaměstnance na hlavní pracovní poměr:  

 

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 vykonávalo práci dalších 5 zaměstnanců na základě dohod o provedení práce:  

 

1. Mgr. Jiří (rubý – výkonný pracovník od 2. 1. 2018 do 27. 9. 2018), DPP, 300 hod. 

2. Ing. Alena Kováříková – výkonný pracovník od 2. 1. 2018 do 31. 12. 2018), DPP, 300 hod. 

3. )ng. Martina Stará – výkonný pracovník od 2. 1. 2018 do 27. 9. 2018), DPP, 300 hod. 

4. Ing. arch. Anna (rubá – grafik (od 2. 5. 2018 do 31. 12. 2018), DPP, 300 hod. 

5. Ing. Lucia Mátlová – výkonný pracovník od . .  do . . , DPP, 300 hod. 

 Dále se jednalo o  pracovníky na základě dohod o pracovní činnosti:  
 

1. )ng. Alena Kováříková – účetní od . .  do . .  DPČ,  hod/měsíc. 
2. )ng. Martina Stará – koordinátor projektu od . .  do . . , DPČ,  hod/ měsíc. 
3. Ing. Martina Stará – výkonný pracovník od . .  do . . , DPČ,  hod/měsíc. 
4. Mgr. Jiří (rubý – výkonný pracovník od . .  do . . , DPČ,  hod/měsíc. 
  

http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=177
http://www.masbobrava.cz/
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3 Činnost MAS v roce 2018 

 

3.1 Strategie komunitně vedeného rozvoje 4-2020 

 

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

2020 byla 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.  

 

V programovém období 2014–2020 MAS Bobrava podporuje 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.  
 Dne . dubna  vyhlásila MAS svoji . výzvu v rámci )ntegrovaného regionálního operačního programu )ROP . V rámci výzvy byly podpořeny následující aktivity: )nfrastruktura pro předškolní vzdělávání, )nfrastruktura základních škol, )nfrastruktura zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání. Příjem žádostí o dotaci probíhal elektronicky prostřednictvím systému MS + od . 
5. do 11. 6. 2018. Finanční alokace výzvy byla stanovena na 6 000 000 Kč. Přijaty byly celkem  žádosti o podporu s celkovou požadovanou výší způsobilých výdajů  1 ,  Kč.  

 

Název projektu: Rekonstrukce učebny informatiky ZŠ a MŠ Střelice 

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Střelice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

Aktivita: )nfrastruktura základních škol 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 871 ,  Kč 

Celkové výdaje projektu:   ,  Kč 

Cíl projektu: Modernizace odborné počítačové učebny 

 

Název projektu: Přístavba ZŠ Silůvky 

Žadatel: Obec Silůvky 

Aktivita: )nfrastruktura základních škol 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 990 ,  Kč 

Celkové výdaje projektu:   ,  Kč 

Cíl projektu: Výstavba nové odborné učebny 

 Dne . srpna  následovalo vyhlášení . výzvy )ROP, v rámci které byly podpořeny následující aktivity: Bezpečnost dopravy chodníky , Cyklodoprava. Příjem žádostí o dotaci probíhal opětovně 
elektronicky prostřednictvím systému MS +, a to od 10. 9. do 5. 11. 2018. Finanční alokace výzvy 
byla stanovena na 19 000  Kč. Přijaty byly celkem  žádosti o podporu s celkovou požadovanou výší způsobilých výdajů   ,  Kč. V průběhu roku  prošly všechny vybrané žádosti o dotaci na MAS administrativní kontrolou a byly předány na CRR k Závěrečnému ověření způsobilosti. 
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Název projektu: Střelice – rekonstrukce chodníků na ulici Antonína Smutného – 

II. etapa 

Žadatel: Obec Střelice 

Aktivita: Bezpečnost dopravy 

Celkové způsobilé výdaje projektu:   ,  Kč 

Celkové výdaje projektu:   ,  Kč 

Cíl projektu: Rekonstrukci chodníku na ulici Antonína Smutného, výstavba veřejného osvětlení, zřízení tří  míst pro přecházení a jednoho přechod pro chodce, rekonstrukce nástupních ploch stávajících autobusových zastávek, úprava vchodů a samostatných sjezdů do přilehlých nemovitostí, vegetační úpravy 

 

Název projektu: Radostice – rekonstrukce chodníků na ulici Prostřední 
Žadatel: Obec Radostice 

Aktivita: Bezpečnost dopravy 

Celkové způsobilé výdaje projektu:   ,  Kč 

Celkové výdaje projektu:   ,  Kč 

Cíl projektu: Rekonstrukci chodníku na ulici Prostřední, úprava vjezdů, vegetační úpravy 

 

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti chodců v Ostopovicích 

Žadatel: Obec Ostopovice 

Aktivita: Bezpečnost dopravy 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 500 ,  Kč 

Celkové výdaje projektu:   ,  Kč 

Cíl projektu: Rekonstrukce chodníku na ulici Družstevní, vybudování dvou míst pro přecházení, výstavba veřejného osvětlení, vegetační úpravy 

 

V rámci Programu rozvoje venkova byla první výzva vyhlášena 30. 1. 2018 s příjmem žádostí o 
dotaci na MAS od 27. 2. do 13. 3. 2018. V rámci výzvy byl vyhlášeny Fiche : Podpora investic do zemědělský podniků alokace  mil. Kč , Fiche : Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností alokace  mil. Kč  a Fiche : Neproduktivní investice v lesích alokace ,  mil. Kč . V této výzvě byly podpořeny celkem  žádosti o dotaci v celkové výši požadované dotace 
2 004  Kč.  
 

Název projektu: Pořízení stroje na přípravu půdy 

Žadatel: Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. 
Fiche: Fiche  )nvestice do zemědělských podniků 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 445  Kč 

Výše požadované dotace: 222  Kč 

Předmět projektu: Nesený hloubkový kypřič půdy 

 
Název projektu: Pořízení technického zázemí Nábytek Mente s.r.o. 
Žadatel: Nábytek Mente s.r.o. 
Fiche: Fiche 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 910  Kč 

Výše požadované dotace:   Kč 

Předmět projektu: Srovnávací a tloušťkovací frézka a olepovačka hran sloužící pro výrobu nábytku; užitkový automobil kategorie N  
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Název projektu: Navýšení produkce a kvality stolárny, řešení odsávání zámečnické výroby 

Žadatel: Urbania, s.r.o. 

Fiche: Fiche 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 495  Kč 

Výše požadované dotace:   Kč 

Předmět projektu: Tloušťkovací fréza, formátovací pila a mobilní odsávací jednotka do stolárny a zámečnické dílny 

 
Název projektu: Pohádková stezka Bobrstezka 

Žadatel: Obec Moravany 

Fiche: Fiche  Neproduktivní investice v lesích 

Celkové způsobilé výdaje projektu:    Kč 

Výše požadované dotace:    Kč 

Předmět projektu: Realizace naučné stezky s herními a naučnými prvky 

 Dne . .  následovalo vyhlášení . výzvy PRV s příjmem žádostí o dotaci od . 6. do 27. 7. 

2018. V této výzvě byly vyhlášeny opět  výši uvedené Fiche o alokacích  Fiche :  mil. Kč, Fiche :  mil. Kč, Fiche : ,  mil. Kč. Ve druhé výzvě bylo podpořeno  žádostí o 
dotaci v celkové výši požadované dotace   Kč.  
 

Název projektu: Nákup fekálního návěsu 

Žadatel: Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. 
Fiche: Fiche  )nvestice do zemědělských podniků 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 480  Kč 

Výše požadované dotace:   Kč 

Předmět projektu: Fekální návěs 

 

Název projektu: Nákup stroje na zpracování půdy 

Žadatel: AGROGEN, spol. s r.o. 

Fiche: Fiche  )nvestice do zemědělských podniků 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 180  Kč 

Výše požadované dotace:   Kč 

Předmět projektu: Nesené prutové brány 

 

Název projektu: Nákup dodávky kategorie N  

Žadatel: Zemědělský výzkum,spol. s r.o. 
Fiche: Fiche 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 498  Kč 

Výše požadované dotace: 224  Kč 

Předmět projektu: Užitkový automobil kategorie N  pro přepravu maloparcelní 
mechanizace pro pokusy se zem. plodinami 

 

Název projektu: ROZVOZ ZBOŽÍ 

Žadatel: Dušan Suchánek 

Fiche: Fiche 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 490  Kč 

Výše požadované dotace:   Kč 

Předmět projektu: Užitkový automobil kategorie N  pro rozvoz bazénového zboží zákazníkům 
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Název projektu: Pořízení dodávky pro zajištění dodávky dílů pro výrobu v rámci 
fa. Pooltechnika 

Žadatel: POOLTECHNIKA s.r.o. 

Fiche: Fiche 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 450  Kč 

Výše požadované dotace:   Kč 

Předmět projektu: Užitkový automobil kategorie N  pro zajištění dodávky dílů pro výrobu pískových filtrací pro bazény 

 Registrace projektů podpořených ze strany MAS na SZ)F probíhala v roce 2018 do 31. 8. 2018. 

Z uvedeného důvodu MAS vyhlásila . výzvu až na začátku roku . V průběhu roku  prošly všechny vybrané žádosti o dotaci na MAS administrací ze strany SZ)F a první žadatelé začali být postupně vyzývání k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Koncem roku  byla podána i první ŽoP na MAS a následně registrována na SZ)F. 
 Koncem roku  začala být připravována modifikace programového dokumentu PRV, kdy  
by v rámci programového rámce PRV mohla být také podpořena drobná infrastruktura v souladu 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.  Vydání aktualizovaných pravidel PRV včetně tzv. článku  zahrnuje oblasti podpory viz výše  bylo ze strany ŘO avizováno na prosinec . K vydání Pravidel však došlo až v březnu . Potenciální implementace článku  do SCLLD MAS Bobrava 
s využitím stávající alokace na programový rámec PRV však bude možná nejdříve po zpracování 
mid-term evaluace SCLLD k 31. 12. 2018, kterou je MAS povinna odevzdat na MMR do 30. 6. 2019. 

Změně programového rámce PRV budou rovněž předcházet jednání s aktéry z území MAS a zjištění potenciálního zájmu o nové oblasti podpory. 
 

3.2 Místní akční plán vzdělávání 
 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice ) MAP )  skončil ke dni 31. 9. 2017. Následně realizační tým začal připravovat projektovou žádost projektu MAP II s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice ))“, jehož nositelem je MAS Slavkovské bojiště. Žádost byla podána k . . , následně byla z důvodu nesplnění formálních náležitostí a přijatelnosti, a to i přes podání žádosti o přezkum hodnocení, vyřazena z procesu další administrace a hodnocení. Projektová žádost byla opětovně podána k 14. 5. 2018, Právní akt byl vydán dne 11. 10. 2018. První vyřazení projektové žádosti však způsobilo realizačnímu týmu komplikace, neboť nemohlo dojít 
k zahájení realizace projektu MAP )) v co nejbližší době po ukončení předchozího projektu MAP I.  Projekt MAP )) byl nakonec zahájen . .  se začátkem školního roku.  
 Již začátkem roku  proběhla informativní setkání, na něž byli pozváni všichni zřizovatelé a vedoucí pracovníci základních škol a mateřských škol z území ORP Šlapanice. Po zahájení realizace projektu byl sestaven realizační tým, v němž působí pracovníci všech spolupracujících MAS tj. včetně MAS Bobrava , sestaven Řídící výbor a pracovní skupiny sestavené ze zástupců samotných 
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škol a dalších zástupců aktérů vzdělávání v území, které za účasti pracovníků realizačního týmu rozpracovávají jednotlivá témata MAP.  
 Krom pokračování v akčním plánování, zjišťování potřeb aktérů formálního i neformálního vzdělávání z území, realizace vzdělávacích aktivit, seminářů a setkání sdílení dobré praxe je důležitou součástí projektu MAP )) implementace akčního plánu neinvestičních aktivit škol a projektů spolupráce na období jednoho školního roku. Příprava ročního akčního plánu na školní rok /  probíhala jak na úrovni pracovních skupin, tak na úrovni Řídícího výboru. V rámci implementace aktivit za uvedený školní rok byly realizovány např. výjezdy do středisek EVVO, technické školky, sdílený rodilý mluvčí a mnohé další. Pracovní skupiny v rámci svých jednání budou dále definovat aktivity spolupráce a projekty na další školní roky, které by bylo možné do ročních akčních plánů zařadit.  
 

V neposlední řadě dále dochází k aktualizaci Strategického rámec investičních potřeb jednotlivých aktérů. Bližší informace k MAP II jsou k nalezení na webových stránkách MAS 

(www.masbobrava.cz, sekce Projekty MAS, Místní akční plán vzdělávání). 

 

3.3 Vedlejší činnost MAS  
 

Vedle výše uvedených se MAS v roce 2018 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 2018 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. Ze strany MAS jsou tak poskytovány individuální konzultace a individuální 
podpora, v roce  zejména k náležitostem ukončování projektů a podávání nových žádostí. 
S MAS začalo spolupracovat nejen více škol z území bezplatné konzultace , ale obrátily se na ni i školy mimo území výdělečná činnost .  

 Dále se jednalo o administraci či zpracování níže uvedených projektových žádostí v rámci )ntegrovaného operačního programu a Operačního programu zaměstnanost.  

 

Název projektu Žadatel Dotační program Realizace 

SOKOLNICE – AUTOBUSOVÁ 
ZASTÁVKA BRNĚNSKÁ 

Obec Sokolnice )ROP, výzva č.  2016-2019 

Jurta pro potřeby zájmového a 
neformálního vzdělávaní 

Otevřeno pro děti, z.s. )ROP, výzva č.  2018-2019 

Půdní vestavba – odborné 
učebny ZŠ Hlohovec 

Obec Hlohovec )ROP, výzva č.  
žádost stažena žadatelem 

Investice do budoucna na ZŠ 
TGM Rajhrad 

Základní škola T. G. 
Masaryka Rajhrad, okres 

Brno – venkov, příspěvková 
organizace 

)ROP, výzva č.  2017-2018 

Modernizace ZŠ a MŠ Dolní 
Kounice 

Město Dolní Kounice )ROP, výzva č.  2016-2018 

http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=36
http://www.masbobrava.cz/
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Rekonstrukce jazykových 
učeben . a . stupně 

3. Základní škola (olešov 

 
)ROP, výzva č.  2017-2018 

Pomozme rodičům s péčí o 
jejich děti II 

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková 
organizace 

OPZ, výzva č.  2018-2021 

 

3.4 KS NS MAS Jmk, setkání, vzdělávání a ostatní 
 

V roce 2017 byla MAS Bobrava zvolena místopředsednickou MAS Krajské sítě národní sítě MAS Jihomoravského kraje dále jen KN NS MAS JmK), z čehož jí plynuly povinnosti vůči krajské síti – účast na setkáních, jakož i příprava a realizace projektu Klimatická zeleň, na němž KN NS MAS JmK spolupracuje se Jihomoravským krajem. Cílem projektu je boj proti klimatickým změnám prostřednictvím výsadby zeleně. V každé MAS v rámci JmK byla komunitně vybrána výsadba, na kterou byl následně zhotoven výsadbový pasport, a která bude v rámci projektu zrealizována. 
V MAS Bobrava se jedná o obecní sad v Nebovidech. 

 Dále se pracovníci kanceláře zúčastnili MAS množství vzdělávací aktivit, seminářů a setkání, kde reprezentovali MAS. Jednalo se např. o LeaderFEST , Konferenci venkov , setkání KN NS 

MAS JmK, školení k facilitaci, správě sociálních sítí, semináře k )ROP a mnohé další.  
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4 Finanční zpráva za rok 2018 

 

V rámci naplňování svých cílů MAS v roce 2018 vykonávala hlavní činnost i hospodářskou činnost – na tu si v průběhu roku  založila živnostenské oprávnění.  
 (lavní zdroj příjmů představovala dotace obdržená v rámci projektu operačního programu IROP SC . : Společně po proudu Bobravy. Projekt je víceletý . .  – 31. 12. 2023 a spolek jej realizuje po etapách. V rámci jednotlivých etap může MAS žádat o průběžné financování – náklady jsou propláceny ex-post. První žádost o průběžné financování za období / -06/2018) MAS podala až v půlce roku , neboť projektová žádost byla schválena až v květnu . Z tohoto důvodu se spolek dostal do finanční tísně – náklady za výše uvedené období spolek předfinancoval 
z vlastních zdrojů, bezúročných půjček  tis. Kč  a úvěru od České spořitelny, a.s. (600 tis. Kč . Všechny vzniklé závazky byly uhrazeny po obdržení . průběžné platby z dotace v srpnu 2018. Do konce roku probíhalo průběžné proplácení nákladů standardně. Na uvedené dotaci má spolek 5% podíl spolufinancování.  
 Dále spolek obdržel dotaci z dotačního programu Jihomoravského kraje – Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok  ve výši  tis. Kč výše spolufinancování  %  a členské příspěvky v celkové výši  tis. dle rozhodnutí Valné hromady MAS ze dne . .  představuje členský příspěvek ,- Kč/ obyvatele . 
 Další příjmy spolku ve výši  tis. Kč plynuly z výše uvedené hospodářské činnosti. Konkrétně se 
jednalo o konzultační a poradenské služby a zpracování projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost a )ntegrovaného regionálního operačního programu, administrace projektů zjednodušeného financování v rámci OP VVV apod.  Výdaje plynoucí z těchto příjmů byly a budou využity pouze v rámci naplňování hlavních cílů spolku předfinancování a spolufinancování výše uvedených dotačních titulů, jakož i dalšího zabezpečení chodu spolku .   
 Pohledávky spolku byly řádně inventarizovány k . . , přičemž jejich výše k uvedenému datu činila  849 tis. Kč. Z toho se jedná o pohledávku ve výši  tis. Kč za odběrateli, zbývajících 
1 834 tis. Kč představuje dohad výše dotačních prostředků v rámci projektu financovaného prostřednictvím IROP – jedná se o pohledávky za období / - / . O pohledávce dohadu výše dotace za období - /  ve výši  tis. Kč v roce spolek účtoval až v roce 2018 z důvodu dlouhých průtahů schvalování projektové žádosti o dotaci.  
 Závazky byl rovněž řádně inventarizovány k 31. 12. 2018. Výše krátkodobých závazků je  tis. Kč. Jedná se o závazky z titulu nevyplacených mezd ve výši  tis. Kč, zákonných odvodů na sociálním zabezpečení a veřejném zdravotním pojištění  tis. Kč a souvisejících přímých daní za měsíc prosinec  ve výši  tis. Kč. Ostatní závazky ve výši  tis. Kč představovaly náklady na pronájem kanceláře spolku za / . Všechny uvedené závazky byly splaceny v měsíci lednu 
roku 2019.  

 Dále spolek k . .  eviduje dlouhodobé závazky z titulu přijatých dlouhodobých záloh na 
dotaci z )ROP viz. výše  ve výši  611 tis. Kč. Jedná se o proplacené průběžné platby za období 
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09/2017-10/2018. V průběhu ledna  byla podána další žádost o průběžné proplacení nákladů za období - /  ve výši  tis. Kč. Ta byla v uvedeném měsíci schválena. 
 

K 31. 12. 2018 MAS vykázala zisk ve výši 437 tis. Kč, který bude použit v roce 9 a následujících ve prospěch hlavní činnosti. Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a příloha účetní závěrky MAS za účetní období 8 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: 28. 3. 2019 

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

 

 Tato výroční zpráva byla schválena Valnou hromadou MAS Bobrava, z.s. dne 10. 6. 2019 
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Seznam příloh 

 Příloha č.  Rozvaha MAS Bobrava, z.s. ke dni 31. 12. 2018 Příloha č.  Výkaz zisku a ztráty MAS Bobrava, z.s. ke dni . . 8 Příloha č.  Příloha účetní závěrky za rok 8 

 




















