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Jednací řád Valné hromady  MAS Bobřava, z.s. 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Tento jednací  ř a d upřavuje př í přavu, svola va ní , přu be h jedna ní  a hlasova ní  Valne  hřomady spolku (da le take  „VH“) a přova de ní  za pisu  z jedna ní  VH spolku. 
2. Jedna ní  ř í dí cí ho vy bořu, vy be řove  komise a řevizní  komise spolku upřaví  jednací  ř a dy te chto jednotlivy ch ořga nu . 
3. O ota zka ch upřaveny ch tí mto jednací m ř a dem, popř . o dals í ch za sada ch jedna ní , řozhoduje VH v mezí ch za kona. 

 

Článek II. 
Příprava jednání Valné hromady 

1. Jedna ní  VH svola va  Ř í dí cí  vy boř minima lne  jednou řoc ne  nebo poz a da -li pí semne  o svola ní  alespon  tř etina c lenu  spolku, a to do tř iceti (30) dnu  od přokazatelne ho dořuc ení  z a dosti na adřesu spolku. Valnou hřomadu je opřa vne na svolat řovne z  Řevizní  komise, vyz adují -li to za jmy spolku, a pokud tak po upozořne ní  Řevizní  komise neuc inil Ř í dí cí  vy boř. 
2. VH svola va  př edseda spolku pí semnou pozva nkou nebo elektřonicky nejpozde ji 10 kalenda ř ní ch dnu  př ed datem její ho kona ní . 
3. Pozva nka na VH musí  obsahovat: mí sto, datum a hodinu kona ní  a přogřam VH, př í padne  oznac ení  př í loh, kteře  jsou zasí la ny souc asne  s pozva nkou. 
4. VH jedna  podle schva lene ho přogřamu, jehoz  na vřh př ipřavuje a př edkla da  Ř í dí cí  vy boř. 
5. Kaz dy  c len MAS Bobřava, z. s. (da le jen „c len spolku“) mu z e navřhnout zme nu c i doplne ní  přogřamu zaseda ní  VH. Na vřh se př edkla da  u stne  nebo pí semne  př edsedovi spolku. Pí semna  fořma je nutna  př i př edkla da ní  na vřhu  za vaz ne js í ho chařakteřu, kteře  vyz adují  dels í  dobu na sezna mení  a posouzení . Navřhovatel př edloz í  takovy  na vřh př edsedovi spolku tak, aby tento me l moz nost přove st kopie nebo řozesla ní  elektřonicky souc asne  s pozva nkou na VH. 

 

Článek III. 
Účast na jednání Valné hromady 

1. Kaz dy  c len spolku je opřa vne n u c astnit se zaseda ní  VH, hlasovat na ne m, poz adovat i dostat na ne m vysve tlení  za lez itostí  spolku, vztahuje-li se poz adovane  vysve tlení  k př edme tu zaseda ní  VH, a uplatn ovat na ne m na vřhy. 
2. Se souhlasem př edsedají cí ho se mohou jedna ní  zu c astnit hoste , kteř í  nemají  hlasovací  přa vo; vystoupit mohou pouze s jeho souhlasem. 
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3. Valna  hřomada je schopna usna s et se, je-li př í tomna nadpolovic ní  ve ts ina c lenu  spolku. 
4. Kaz dy  c len, řesp. jeho pove ř eny  za stupce se zapisuje do přezenc ní  listiny. Necha -li se ne kteřy  c len zastupovat jiny m c lenem, př edloz í  za stupce př i přezenci doklad o totoz nosti a pí semnou plnou moc podepsanou zastoupeny m c lenem, z ní z  vyply va  řozsah za stupcova opřa vne ní . Zastupovany  c len i jeho za stupce musí  by t ze stejne  za jmove  skupiny. Plna  moc se odevzda  př i přezenci. 
5. Po skonc ení  přezence př edloz í  osoba pove ř ena  přezencí  zjis te ny  poc et př í tomny ch c lenu  a platny ch hlasu  c lenu  spolku př edsedají cí mu, kteřy  sde lí  VH, zda je zpu sobila  se usna s et.  
6. V př í pade , z e by př i jedna ní  Valne  hřomady hřozilo, z e u př í tomny ch c lenu  dojde k pořus ení  podmí nky, z e veř ejny  sektoř - nesmí  mí t ví ce nez  49 % hlasovací ch přa v, př istoupí  se k př epoc tu hlasu . Hlasování pak probíhá v souladu s Instruktážním listem pro 

dokument "Hlasovací práva v MAS" ze dne 11. 08. 2014 a dokumentem "Hlasovací práva v 
MAS" vydané Oddělením metodiky osy 4 PRV Státního zemědělského intervenčního fondu, 
které jsou nedílnou součástí tohoto jednacího řádu. Předsedající VH zajistí v případě potřeby 
přepočet výše hlasu každého člena v souladu s jeho příslušností ke stanoveným zájmovým 
skupinám. 

7. Není -li př í tomna 60 minut po pla novane m teřmí nu zaha jení  Valne  hřomady nadpolovic ní  ve ts ina c lenu , řozhodne př edsedají cí  o svola ní  Valne  hřomady v jine m teřmí nu. 
 

Článek IV. 
Jednání Valné hromady 

1. VH zahajuje po zjis te ní  její  usna s ení schopnosti a podmí nek přo zaha jení  dle c l. III tohoto jednací ho ř a du př edseda spolku, nebo jiny  pove ř eny  c len. 
2. Př edsedají cí  VH v u vodu př ednese a necha  schva lit přogřam jedna ní  VH. 
3. VH zvolí  zapisovatele, dva ove ř ovatele za pisu a v př í pade  potř eby volební  komisi. 
4. Na vřh na zapisovatele, ove ř ovatele za pisu a volební  komisi př edloz í  př edsedají cí  Valne  hřomady. Dals í  na vřhy mohou by t poda ny z ple na, a to nejpozde ji do zaha jení  hlasova ní . 
5. Navřz eni na zapisovatele mohou by t pouze c lenove  spolku c i př í tomní  přacovní ci kancela ř e MAS na jedna ní  VH, kteř í  s touto kandidatuřou souhlasí . 
6. Navřz eni na ove ř ovatele mohou by t pouze c lenove  spolku na jedna ní  VH, kteř í  s touto kandidatuřou souhlasí . 
7. Jedna ní  VH ř í dí  př edsedají cí  v souladu s přogřamem VH uvedeny m na pozva nce VH. 
8. Řozpřavu uvede př edsedají cí . Řozpřava se přova dí  přu be z ne  ke kaz de mu bodu jedna ní  VH. Př edsedají cí  ř í dí  řozpřavu tak, z e ude luje př ihla s eny m u c astní ku m slovo v poř adí , v jake m se do diskuse př ihla sili. Pokud se ř ec ní ku v př í spe vek do řozpřavy nety ka  přojedna vane  ve ci, mu z e mu př edsedají cí  po upozořne ní  odejmout slovo. Př edsedají cí  řozpřavu ukonc í , nejsou-li dals í  ve cne  př ipomí nky nebo na vřhy. 
9. VH řozhoduje usnesení m, kteře  př ijí ma  k jednotlivy m na vřhu m př edloz eny m na poř ad jedna ní , př í padne  k její m jednotlivy m c a stem. Na vřh usnesení  př edkla dany  VH ke 
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schva lení  vycha zí  z na vřhu př edkladatele a na vřhu  přojednany ch VH v př í slus ne m bodu jedna ní . 
10. Usnesení  musí  obsahove  odpoví dat vy sledku m jedna ní . Za ve řy, opatř ení  a zpu sob kontřoly musí  by t v usnesení  fořmulova ny střuc ne , adřesne , s teřmí ny a uřc ení m odpove dnosti za plne ní  ukla dany ch u kolu . 
11. Na vřh usnesení  př edkla da  ke kaz de mu bodu jedna ní  př edsedají cí , v př í pade  přotina vřhu jeho př edkladatel, a o jeho př ijetí  se hlasuje. 
12. V př í pade  nejasnosti vy kladu ne kteře ho z ustanovení  tohoto jednací ho ř a du nebo v př í pade , z e nastala skutec nost s tí mto jednací m ř a dem nepř edpokla dana , řozhodne o dals í m postupu Valna  hřomada hlasova ní m. 
13. Z jedna ní  Valne  hřomady je poř izova n za pis, kteřy  křome  data, mí sta kona ní  a listiny př í tomny ch musí  obsahovat u daje o schva lene m přogřamu, př ijaty ch řozhodnutí ch s uvedení m vy sledku hlasova ní  k jednotlivy m bodu m přogřamu a na mitka ch u c astní ku  a za ve řec ne  usnesení . Za pis se povinne  zveř ejn uje.  

 

Článek V. 
Hlasování 

1. Hlasova ní  se přova dí  aklamací  nebo tajne . O zpu sobu hlasova ní  řozhoduje VH. Př i hlasova ní  aklamací  se hlasuje zdviz ení m řuky a hlasuje se v poř adí  „PŘO NA VŘH“, „PŘOTI NA VŘHU“ a „ZDŘZ EL SE“. 
2. Sc í ta ní  hlasu  přova dí  př edsedají cí  nebo jí m pove ř ena  osoba. 
3. Aktualizace přezence se přova dí  přu be z ne  a přo vy sledky hlasova ní  se pouz ije aktua lní  stav př i hlasova ní . 
4. O na vřzí ch se hlasuje v poř adí : na vřh př edsedají cí ho, není –li tento př ijat, hlasuje se o přotina vřhu. O př í padny ch přotina vřzí ch bude hlasova no v poř adí , jak byly poda ny. 
5. Pokud není  z a dny  na vřh schva len jako celek, necha  př edsedají cí  Valne  hřomady hlasovat o jednotlivy ch c a stech na vřhu . 
6. Valna  hřomada řozhoduje nadpolovic ní  ve ts inou př í tomny ch c lenu , avs ak řozhoduje-li o odvola ní  přoti řozhodnutí  Vy bořu, o zme ne  stanov, o slouc ení , nebo zřus ení  spolku, o majetkove m vypoř a da ní  v př í pade  slouc ení , nebo zřus ení  spolku je nutna  alespon  dvoutř etinova  ve ts ina př í tomny ch c lenu . 
7. Pařtneř spolku, kteřy  nesouhlasí  s př ijaty m usnesení m, ma  přa vo z a dat, aby jeho stanovisko bylo uvedeno v za pise z jedna ní . 

 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento jednací  ř a d byl přojedna n a schva len na jedna ní  Valne  hřomady dne 23. 6. 2020 a naby va  u c innosti dne 23. 6. 2020.  
 

 



MAS Bobrava, z.s. 

 Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
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1 Základní informace 

 

1.1 Identifikační údaje  
 Název: MAS Bobrava, z.s. Sídlo: Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany Právní forma: zapsaný spolek IČ: 03889076 

web: www.masbobrava.cz 

kontakt: Mgr. Jiří Hrubý, +420 608 961 022, hruby@masbobrava.cz 

 Ing. Alena Kováříková, +420 603 891 379, kovarikova@masbobrava.cz 

 Ing. Martina Stará, +420 737 112 985, stara@masbobrava.cz 

 

 

1.2 Založení MAS  
 Spolek vznikl zápisem do veřejného rejstříku dne 18. 3. 2015 u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 20450. 
 

1.3 Cíle a předmět činnosti 
 

Dne 26. 10. 2015 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 spolku má ke dni 31. 12. 2019 celkem 39 členů. V průběhu roku 2019 došlo ke změně členské základny MAS – vystoupení pí. Křižaničové a přijetí nových členů – Lukáš Dvořák, Hana Benešová, Michaela Fopová Buchbergerová, DiS., Hana Čuperová, Klára Tomancová a Ing. Petr 
Vlach.   

 

Název subjektu 
IČ 

subjektu 

Místní 
působnost 

Zastoupení Zájmová skupina 

Archatt 46960180 Ostopovice 
Ing. arch. Petr Řehořka 

Podnikatelé Ing. Jan Vondrák FO Moravany Ing. Jan Vondrák Aktivní veřejnost Ing. Leoš Vídenský, MBA, 
LL.M 

FO Moravany 
Ing. 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 Ing. 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. Jakub Gottvald Vzdělávání 
Mateřská škola Moravany, 
okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

75143381 Moravany 
Bc. Kateřina Havránková 

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 
Bc. Helena Kadlečíková 

Místní samospráva 

Obec Nebovidy 488097 Nebovidy Milan Mojžíš Místní samospráva 

Obec Omice 488232 Omice Ing. 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 Jaroslav Dvořák 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 

Senergos a.s. 26915413 Ostopovice Martin Sítař Podnikatelé 
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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 Ing. Jiří Maiwaelder Volnočas, rodina, sport Tělocvičná jednota Sokol 
Radostice 

41539761 Radostice Ing. 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 Ing. Lucie Stroblíková Volnočas, rodina, sport Základní škola Moravany, 

okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

71010980 Moravany 
Mgr. Markéta Jedličková 

Vzdělávání 
Ivana Valášková FO Nebovidy Ivana Valášková Vzdělávání Mgr. Petr Juráček FO Ostopovice Mgr. Petr Juráček Vzdělávání Lukáš Dvořák FO Ořechov Lukáš Dvořák Podnikatelé Hana Benešová FO Nebovidy Hana Benešová Aktivní veřejnost Michaela Fopová Buchbergerová, Dis. FO Moravany 

Michaela Fopová Buchbergerová, Dis. Volnočas, rodina, sport Hana Čuperová  FO Popůvky Hana Čuperová Aktivní veřejnost Klára Tomancová FO Moravany Klára Tomancová Aktivní veřejnost 

Ing. Petr Vlach  FO Ostopovice Ing. Petr Vlach Aktivní veřejnost 

 

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. 2019 jsou všichni členové spolku (viz předchozí tabulka). 
 Konání jednání Valné hromady MAS včetně hlavních bodů jednání v roce 2019:  

 

10. 6. 2019 v Moravanech  

∙ Aktuální informace k realizaci SCLLD 

∙ Mid-term Evaluace SCLLD 

∙ Výroční zpráva MAS Bobrava za rok 2018 

∙ Zpráva Revizní komise za rok 2018 

∙ Volba nového člena Řídícího výboru 

25. 11. 2019 ve Střelicích   

∙ Aktuální informace k realizaci SCLLD 

∙ Změna SCLLD 

∙ Volba členů orgánů MAS 

∙ Rozpočet MAS na rok 2020 

 

http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=179
http://www.masbobrava.cz/
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Zápisy z jednání Valné hromady MAS jsou uveřejněny na webových stránkách MAS 

(www.masbobrava.cz, sekce Dokumenty, Zápisy orgánů MAS). 
2.2.2 Řídící výbor MAS Členové Řídícího výboru MAS k 31. 12. 2019 jsou: 

 

Název subjektu Zastoupení Zájmová skupina 

Obec Moravany Bc. Helena Kadlečíková Místní samospráva 

Ing. Roman Valla Ing. Roman Valla Aktivní veřejnost 

Obec Nebovidy Milan Mojžíš Místní samospráva Obec Střelice Jiří Vašulín Místní samospráva Tělocvičná jednota Sokol 
Ostopovice 

Ing. Jiří Maiwaelder Volnočas, rodina, sport Ing. Jan Vondrák Ing. Jan Vondrák Aktivní veřejnost Lukáš Dvořák Lukáš Dvořák Podnikatelé 

 Předsedou Řídícího výboru MAS a zároveň předsedou spolku, tedy statutárním zástupcem je od  

25. 11. 2019 Obec Moravany zastoupená Bc. Helenou Kadlečíkovou. 
 Konání jednání Řídícího výboru MAS včetně hlavních bodů jednání v roce 2019:  

 

20. 2. 2019 v Moravanech  

∙ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), kancelář MAS, animace škol OP VVV, dotační poradenství a další 
 

22. 3.– 29. 3. 2019 per rollam  

∙ Schválení finální verze 3. výzvy IROP 

 

10. 4. – 16. 4. 2019 per rollam  

∙ Schválení finanční podpory žádostí o 
dotaci v rámci výzvy 3. výzvy PRV  

 

14. 5. 2019 v Nebovidech  

∙ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), kancelář MAS, animace škol OP VVV, dotační poradenství a další 
 

30. 5. – 4. 6. 2019 per rollam  

∙ Schválení kontrolních listů 3. výzvy IROP 

 

23. 7. - 29. 7. 2019 per rollam 

∙ Schválení finanční podpory žádostí o 
dotaci v rámci výzvy 3. výzvy IROP 

∙ Schválení finanční podpory žádostí o 
dotaci v rámci výzvy 4. výzvy PRV  

24. 9. 2019 v Nebovidech  

∙ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), kancelář MAS, animace škol OP VVV, dotační poradenství a další 
 

13. 11. - 15. 11. 2019 per rollam 

∙ Schválení finální verze 4. výzvy IROP 

∙ Schválení 3. verze Interních postupů IROP 

∙ Schválení návrhu rozpočtu MAS na rok 2020 k předložení Valné hromadě MAS 

∙ Přijetí nových členů MAS  
 

21. 11. - 25. 11. 2019 per rollam 

∙ Přijetí nových členů MAS  
 25. 11. 2019 ve Střelicích 

∙ Volba nového předsedy ŘV MAS, tedy statutárního zástupce MAS  

 

12. 12. 2019 v Ostopovicích  
∙ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), kancelář MAS, animace škol OP VVV, dotační poradenství a další

http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=177
http://www.masbobrava.cz/


 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. 2019 jsou: 

 

Název subjektu Zastoupení Zájmová skupina Obec Silůvky Zdeněk Prax Místní samospráva 

Ing. Petr Vlach Ing. Petr Vlach Aktivní veřejnost Obec Popůvky Miluše Červená Místní samospráva 

Hana Benešová Hana Benešová Aktivní veřejnost Tělocvičná jednota Sokol Střelice Daniel Kokorský Volnočas, rodina, sport Michaela Fopová Buchbergerová, DiS. Michaela Fopová Buchbergerová, DiS. Volnočas, rodina, sport Klára Tomancová Klára Tomancová Aktivní veřejnost 

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

V roce 2019 byly vyhlášeny následující výzvy MAS – 2 výzvy v rámci PRV a 2 výzvy v rámci IROP. 
V návaznosti na uvedené proběhla jednání Výběrové komise MAS spojená s hodnocením projektových žádostí. Konání jednání Výběrové komise MAS včetně hlavních bodů jednání v roce 

2019:  

 

3. 4. 2019 v Nebovidech  

∙ Školení k hodnocení žádostí o dotaci ve výzvě PRV č.3,  
∙ Přiřazení hodnotitelů k jednotlivým žádostem o dotaci  
 

5. 4. 2019 v Nebovidech  

∙ Výsledky věcného hodnocení žádostí o dotaci ve výzvě PRV č.3 

∙ Seznam žádostí o dotaci doporučených k finanční podpoře ve výzvě PRV č.3 

 

9. 7. – 10. 7. 2019 individuálně  Školení k hodnocení projektů výzvy IROP č. 3 

∙ 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 
 

17. 7. 2019 v Nebovidech  

∙ Informace k 3. výzvě IROP 

∙ Informace k přijatým žádostem IROP 

∙ Výsledky VH projektů IROP 

∙ Seznam projektů IROP doporučených k finanční podpoře 

∙ Školení k hodnocení žádostí o dotaci ve 4. výzvě PRV 

∙ Přiřazení hodnotitelů k žádostem o dotaci v rámci PRV 

 

19. 7. 2019 v Nebovidech  

∙ Výsledky věcného hodnocení žádostí o dotaci ve výzvě PRV č.4 

∙ Seznam žádostí o dotaci doporučených k 
finanční podpoře ve výzvě PRV č.4 

 25. 11. 2019 ve Střelicích 

∙ Volba nového předsedy VK MAS 

http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=177
http://www.masbobrava.cz/


 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. 2019 jsou: 

 

Název subjektu Zastoupení Zájmová skupina 

Obec Troubsko Vítězslav Volánek Místní samospráva 

Obec Omice Ing. Věra Novotná Místní samospráva 

Obec Radostice Jaroslav Dvořák Místní samospráva Tělocvičná jednota Sokol Omice Radek Bukovský Volnočas, rodina, sport Tělocvičná jednota Sokol Radostice Ing. Jiří Kadlec Volnočas, rodina, sport Ing. Leoš Vídenský, MBA. LL.M. Ing. Leoš Vídenský, MBA. LL.M. Aktivní veřejnost 

POOLTECHNIKA s.r.o. Zdeněk Foral Podnikatelé 

 Předsedou Revizní komise MAS je Obec Troubsko, zastoupená Vítězslavem Volánkem. 

 Konání jednání Revizní komise MAS včetně hlavních bodů jednání v roce 2019:  

 

5. 6. 2019 v Nebovidech 

∙ Kontrola činnosti MAS s důrazem na hospodaření a účelné vynakládání prostředků za rok 2018, 
∙ Kontrola účetní závěrky MAS Bobrava za rok 2018, 
∙ Příprava zprávy o kontrolní činnosti Revizní komise za rok 2018, 
∙ Projednání a schválení mid-term Evaluace SCLLD MAS Bobrava.  

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

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

2.3 Zaměstnanci MAS 

 Během roku 2019 zaměstnávala MAS 3 zaměstnance na hlavní pracovní poměr:  

 

1. Mgr. Jiří Hrubý – vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje (SCLLD) (od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016), HPP 40 hod./měsíčně 

∙ Od 1. 1.2017 na základě dodatku č. 2 k Pracovní smlouvě HPP na dobu neurčitou 

∙ Od 1. 6. 2017 na základě dodatku č. 3 k Pracovní smlouvě HPP 32 hod./týdně 

2. Ing. Alena Kováříková – projektový manažer (od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2020), HPP 32 hod./týdně 

∙ Od 1. 10. 2019 na základě dodatku č. 2 k Pracovní smlouvě HPP 40 hod./týdně 

3. Ing. Martina Stará – projektový manažer (od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2020), HPP 32 hod./týdně;  

∙ Od 1. 10. 2019 nástup na mateřskou dovolenou  
 

 

 

http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=177
http://www.masbobrava.cz/
http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=177
http://www.masbobrava.cz/
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V průběhu roku pro MAS vykonávalo práci dalších 6 zaměstnanců na základě dohod o provedení práce:  

 

1. Mgr. Jiří Hrubý – výkonný pracovník (od 2. 1. 2019 do 5. 8. 2019), DPP, 300 hod. 

2. Ing. Alena Kováříková – výkonný pracovník (od 2. 1. 2019 do 31. 12. 2019), DPP, 300 hod. 

3. Ing. Martina Stará – výkonný pracovník (od 2. 1. 2019 do 31. 7. 2019), DPP, 300 hod. 

4. David Hradil – výkonný pracovník (od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019), DPP, 300 hod. 

5. Ing. arch. Anna Hrubá – grafik (od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019), DPP, 300 hod. 

6. Ing. Pavel Beneš – grafik (od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019), DPP, 300 hod. 

 Dále se jednalo o 4 pracovníky na základě dohod o pracovní činnosti:  
 

1. Ing. Alena Kováříková – účetní (od 2. 1. 2018 do 30. 6. 2020) DPČ, 20 hod/měsíc. 
2. Ing. Martina Stará – koordinátor projektu (od 1. 8. 2018 do 30. 9. 2019), DPČ, 10 hod/ měsíc. 
3. David Hradil – koordinátor projektu (od 1. 10. 2019 do 30. 4. 2020), DPČ, 10 hod/ měsíc. 
4. Mgr. Jiří Hrubý – výkonný pracovník (od 6. 8. 2019 do 31. 12. 2019), DPČ, 40 hod/měsíc. 
5. Mgr. Jiří Hrubý – reprezentant MAS (od 6. 8. 2019 do 31. 12. 2019), DPČ, 40 hod/měsíc. 
 

3 Činnost MAS v roce 2019 

 

3.1 Strategie komunitně vedeného rozvoje 2014-2020 

V roce 2019 MAS pokračovala v realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bobrava (dále jen „SCLLD“) na období 2014-2020, která byla schválena v březnu roku 2017. Cílem 
SCLLD 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. V programovém období 2014–2020 MAS Bobrava přerozděluje dotační prostředky 
v rámci Integrovaného operačního programu (IROP) – 30,1 mil. Kč a Programu rozvoje venkova 

(PRV) 8,4 mil. Kč.  
 

V rámci IROP vyhlásila MAS 29. 4. 2019 3. výzvu zaměřenou na Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Příjem žádostí o dotaci probíhal elektronicky prostřednictvím systému MS2014+ od 13. 5. do 10. 6. 2019. Finanční alokace výzvy byla stanovena 

na 2 610 806,89 Kč. Přijata byla 1 žádost o dotaci s celkovými způsobilými výdaji 840 370 Kč. 
Projekt v průběhu roku 2019 prošel administrativní kontrolou na MAS a byl předán na CRR 
k Závěrečnému ověření způsobilosti. 
 

Název projektu: Modernizace odborných učeben ZŠ 

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

Aktivita: Infrastruktura základních škol 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 840 370 Kč 

Celkové výdaje projektu: 840 370 Kč 

Cíl projektu: Modernizace a pořízení vybavení odborné učebny základní školy, v níž probíhá výuka předmětů spadajících do oblasti člověk a jeho svět, výuka jazykových předmětů a výuka informatiky v pátém ročníku. 
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Dne 25. 11. 2019 následovalo vyhlášení 4. výzvy IROP, v rámci, které byly podpořeny následující aktivity: Bezpečnost dopravy (chodníky)a cyklodoprava. Příjem žádostí o dotaci probíhal opětovně 
elektronicky prostřednictvím systému MS2014+, a to od 25. 11. do 24. 2. 2020. Finanční alokace výzvy byla stanovena na 13 466 467,09 Kč. V roce 2020 byly přijaty celkem 4 žádosti o podporu s celkovou požadovanou výší způsobilých výdajů 17 744 585, 09 Kč. Ty na MAS dále projdou administrativní kontrolou.  
 

Název projektu: Stavební úpravy stávajícího chodníku podél silnice III/15275 v 

obci Nebovidy 

Žadatel: Obec Nebovidy 

Aktivita: Bezpečnost dopravy 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 488 820,17 Kč 

Celkové výdaje projektu: 5 176 917,34 Kč 

Cíl projektu: Rekonstrukce stávajícího chodníku podél silnice III/15275 v obci Nebovidy. Součástí projektu jsou rovněž stavební úpravy dvou stávajících nástupišť autobusových zastávek, vybudování nového přechodu pro chodce, včetně osvětlení a dvou míst pro přecházení. 
 

Název projektu: Vybudování chodníků u okružní křižovatky silnice III/15275 v 
obci Moravany 

Žadatel: Obec Moravany 

Aktivita: Bezpečnost dopravy 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 477 106,87 Kč 

Celkové výdaje projektu: 7 965 111,27 Kč 

Cíl projektu: Vybudování chodníků v místě křižovatky na silnici III/15275 (ulice Hlavní) a podél místních komunikací (ulice Žitná a Bohunická cesta) v obci Moravany. Součástí projektu jsou rovněž přechody pro chodce, bezbariérové autobusové zastávky včetně přístřešků, opěrná zídka, veřejné osvětlení a vegetační úpravy. 
 

Název projektu: Chodník z vlakové zastávky Střelice Dolní, ul. Brněnská 

Žadatel: Obec Střelice 

Aktivita: Bezpečnost dopravy 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 358 343,00 Kč 

Celkové výdaje projektu: 4 513 223,00 Kč 

Cíl projektu: Vybudování levostranného chodníku (východní strana mostu), vybudování levostranného chodníku podél silnice III/15267 v úseku od mostu přes křižovatku silnic III/15267 a III/15270, a dále až po ulici Za Humny. Součástí projektu jsou dvě místa pro přecházení a zatravnění okolí bezprostředně kolem komunikace.  

 

Název projektu: Bezpečnější chodníky na ulici Branky 

Žadatel: Obec Ostopovice 

Aktivita: Bezpečnost dopravy 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 420 315,90 Kč 

Celkové výdaje projektu: 5 990 691,47 Kč 

Cíl projektu: Rekonstrukce chodníků na ul. Branky a Na Rybníčku a realizace navazujících opatření – zajištění zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v místě, zlepšení podmínek pro osoby s handicapem a zlepšení přístupu uživatelům veřejné dopravy k zastávkám. 
 

 



 

Výroční zpráva MAS Bobrava, z.s. za rok 2019 

 

 

11 

 

V rámci PRV MAS vyhlásila 3. výzvu dne 2. 1. 2019 s příjmem žádostí o dotaci na MAS přes Portál farmáře od 1. 2. do 1. 3. 2019. V rámci výzvy byl vyhlášeny Fiche 1: Podpora investic do zemědělský podniků (alokace 1 447 500 Kč), Fiche 2: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (alokace 2 720 650 Kč) a Fiche 3: Neproduktivní investice v lesích (alokace 808 500 Kč). 

V této výzvě bylo na MAS přijato 11 žádostí o dotaci o celkové výši požadované dotace 4 069 780 Kč. Projekty během roku 2019 prošly administrativní kontrolou na MAS a RO SZIF a žadatelé byly vyzváni k podpisům Dohod o poskytnutí dotace. Dva z projektů nakonec nebyly realizovány – jeden 

nebyl ze strany žadatele zaregistrován v termínu na RO SZIF a druhý byl stažen ze strany žadatele.  Fiche 1: Podpora investic do zemědělský podniků 

Název projektu: Nákup fekálního návěsu 

Žadatel: Lukáš Dvořák 

Fiche: Fiche 1 Investice do zemědělských podniků 

Celkové výdaje projektu: 447 700 Kč 

Výše požadované dotace: 222 000 Kč 

Předmět projektu: Fekální návěs na přepravu vody a hnojiv k obhospodařovaným pozemkům. 
 

Název projektu: Nákup kompaktoru na předseťovou přípravu půdy 

Žadatel: Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. 
Fiche: Fiche 1 Investice do zemědělských podniků 

Celkové výdaje projektu: 604 153 Kč 

Výše požadované dotace: 249 650 Kč 

Předmět projektu: Kompaktor na předseťovou přípravu půdy, jehož přínosem je kvalitnější příprava seťového lůžka již při jednom přejezdu. 
 

Název projektu: Nákup stroje na zpracování půdy 

Žadatel: AGROGEN, spol. s r.o. 

Fiche: Fiche 1 Investice do zemědělských podniků 

Celkové výdaje projektu: 600 160 Kč 

Výše požadované dotace: 248 000 Kč 

Předmět projektu: Talířový sklopný podmítač, který zajistí kvalitní podmítku půdy. 
 

Název projektu: Plachtová hala  
Žadatel: Jakub Doležal 
Fiche: Fiche 1 Investice do zemědělských podniků 

Celkové výdaje projektu: 82 159 Kč 

Výše požadované dotace: 41 079 Kč 

Předmět projektu: Plachtová hala pro uskladnění sena a slámy pro potřeby živočišné výroby, případně k následnému prodeji. 
 Fiche 2: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
 

Název projektu: Modernizace přístrojového vybavení laboratoře 

Žadatel: AGROLAB spol. s r.o. 

Fiche: Fiche 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nez. činností 
Celkové výdaje projektu: 603 754 Kč 

Výše požadované dotace: 224 536 Kč 

Předmět projektu: Atomový absorpční spektrometr o vyšší citlivosti s automatizovaným systémem a nižšími průtoky plynu pro přesnější výsledky za kratší dobu měření. 
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Název projektu: Revitalizace budovy Želešice 

Žadatel: AGROGEN, spol. s r.o. 

Fiche: Fiche 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nez. činností 
Celkové výdaje projektu: 272 250 Kč 

Výše požadované dotace: 101 250 Kč 

Předmět projektu: Dílčí revitalizace budovy Šlechtitelské stanice Želešice prostřednictvím výměny oken a výměny vstupní dveří do budovy pro zajištění stálosti prostředí pro jednotlivé typy místností v budově. 
 

Název projektu: Revitalizace budovy 

Žadatel: Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. 
Fiche: Fiche 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nez. činností 
Celkové výdaje projektu: 604 395 Kč 

Výše požadované dotace: 224 775 Kč 

Předmět projektu: Dílčí revitalizace budovy agrotechniky prostřednictvím výměny oken v 2. NP a výměny hlavních vstupní dveří do budovy pro zajištění stálosti prostředí pro jednotlivé typy místností. 
 

Název projektu: Investice do vozidla kategorie N1 a výpočetní techniky 

Žadatel: Ing. et Ing. Pavel Vyskočil 
Fiche: Fiche 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nez. činností 
Celkové výdaje projektu: 533 005 Kč 

Výše požadované dotace: 239 852 Kč 

Předmět projektu: Užitkový automobil a notebook pro architektonickou a inženýrskou činnost. 
 

Název projektu: Nákup postřikovače vhodného pro provádění pokusů 

Žadatel: Zemědělský výzkum,spol. s r.o. 
Fiche: Fiche 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nez. činností 
Celkové výdaje projektu: 1 754 500 Kč 

Výše požadované dotace: 652 500 Kč 

Předmět projektu: Nesený postřikovač s výbavou vhodnou pro provádění pokusů v měřítku bloků pokusných parcel a v měřítku poloprovozních pokusů (nad 100 m2 na parcelu).  
 

Název projektu: Investice do podnikového rozvoje  
Žadatel: REAL STAV ŠMÍD s.r.o. 
Fiche: Fiche 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nez. činností 
Celkové výdaje projektu: 2 783 000 Kč 

 Výše požadované dotace: 1 035 000 Kč 

 Předmět projektu: Kolový stavební stroj pro efektivní výtěžnost strojů zejména v oblasti působení v místě podnikání s přijetím nových zam-ců. 
 Fiche 3: Neproduktivní investice v lesích  

Název projektu: Studánka víly Vrbičky  

Žadatel: Obec Moravany 

Fiche: Fiche 3 Neproduktivní investice v lesích 

Celkové výdaje projektu: 1 019 909 Kč 

 Výše požadované dotace: 730 719 Kč 

 Předmět projektu: Revitalizace lesní studánky, která je místem odpočinku pro kolemjdoucí a cílem procházek do přírody. Studánka slouží i jako pítko pro lesní zvěř. 
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Dne 10. 6. 2019 následovalo vyhlášení 4. výzvy PRV s příjmem žádostí o dotaci od 10. 6. 2019 do 12. 

7. 2019. V této výzvě byla vyhlášena Fiche 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností o alokaci 1 000 000 Kč. V této výzvě byla podpořena 1 žádost o dotaci, která prošla administrativní kontrolou na MAS a dále byla registrována ke kontrole na RO SZIF.   
 

Název projektu: Investice do podnikového rozvoje  
Žadatel: REAL STAV ŠMÍD s.r.o. 
Fiche: Fiche 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nez. činností 
Celkové výdaje projektu: 2 200 000 Kč 

 Výše požadované dotace: 990 000 Kč 

 Předmět projektu: Kolový stavební stroj pro efektivní výtěžnost strojů zejména v oblasti působení v místě podnikání s přijetím nových pracovních 
sil. 

 MAS musela podat žádost o změnu finančního plánu IROP, a to do 28. 2. 2019. S ohledem na pohyby 

kurzu Eura bylo nezbytné přepočítat finanční plán. Původní alokace v rámci IROP byla ve výši 30 

099 010 Kč (95 %), nově činila 28 145 325 Kč. Rozdíl ve výši 1 953 685 Kč byl vzat z opatření č. 2. Bezpečnost dopravy, neboť bylo v tomto opatření nejvíce financí - 23 mil. Kč, na oblast vzdělávání 
měla MAS alokaci pouze 7 mil. Kč. Přesun finančních prostředků byl schválen Řídícím výborem MAS 
dne 20. 2. 2019. 

 

Infrastruktura vzdělávání (95 %) Bezpečnost dopravy (95 %) 

Původní stav 7 099 010,00 Kč Původní stav 23 000 000,00 Kč 

Nový stav 7 099 010,00 Kč Nový stav 21 046 315,00 Kč 

 Dne 5. 6. 2019 byla ze strany Revizní komise MAS schválena Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bobrava, z.s. vypracovaná k 31. 12. 2018.  

 Dále byla v roce 2019 ze strany Valné hromady MAS schválena změna SCLLD – programový rámce 
PRV – implementace tzv. čl. 20 zaměřeného na podporu občanské vybavenosti obcí. Valná hromada MAS rozhodla o přesunu zbývající alokace v rámci PRV do čl. 20 viz výše.  
 

3.2 Místní akční plán vzdělávání 
 Období realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II (dále jen „MAP II“), jehož cílem je zvyšování kvality vzdělávání v regionu ORP Šlapanice je od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2021. 

Nositelem projektu je MAS Slavkovské bojiště, přičemž se MAS Bobrava na realizaci projektu aktivně podílí.  
 

Do projektu MAP II bylo v roce 2019 celkem 49 škol z území ORP Šlapanice. Projekt navazuje na předchozí projekt MAP I nejen v rozvoji akčního plánování, ale projekt také prohlubuje vazby mezi aktéry v regionálním vzdělávání. V roce 2019 se nám dařilo významně posilovat spolupráci mezi školami a školkami v území. Během školního roku 2018/2019 a školního roku 2019/2020 jsme aktivně realizovali aktivity ročních akčních plánů na dané školní roky – sdílený rodilý mluvčí, podpora čtenářské pregramotnosti, technické školky, sdílený rodilý mluvčí, dvoudenní setkání zástupců ZŠ a MŠ, literární a výtvarná soutěž, semináře a workshopy nejen pro zástupce škol a mnohé další.  
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V rámci projektu se v roce 2019 dále setkával Řídící výbor a tematické pracovní skupiny, které 
v rámci svých jednání definovaly aktivity spolupráce a projekty, 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 2019 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 nejen v území MAS.    

 Stejně tak jako v předešlých letech, tak i v roce 2019 se kancelář MAS věnovala tzv. animaci škol a školských zařízení v rámci OP VVV. Náplní činnosti MAS je poskytování metodické pomoci ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon. Ze strany MAS jsou tak poskytovány individuální konzultace a individuální podpora, v roce 2019 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 Integrovaného operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost.  

 

Název projektu Žadatel Dotační program Realizace 

Modernizace ZŠ a MŠ Dolní 
Kounice 

Město Dolní Kounice IROP, výzva č. 46 2016-2018 

SOKOLNICE – AUTOBUSOVÁ 
ZASTÁVKA BRNĚNSKÁ 

Obec Sokolnice IROP, výzva č. 53 2016-2019 

Modernizace multimediální 
učebny fyziky a vybudování 
školního poradenského 
pracoviště 

3. Základní škola Holešov 

 
IROP, výzva č. 47 2016-2019 

Investice do budoucna na ZŠ 
TGM Rajhrad 

Základní škola T. G. 
Masaryka Rajhrad, okres 

Brno – venkov, příspěvková 
organizace 

IROP, výzva č. 68 2017-2018 

Rekonstrukce jazykových 
učeben 1. a 2. stupně 

3. Základní škola Holešov 

 
IROP, výzva č. 68 2017-2018 

Jurta pro potřeby zájmového a 
neformálního vzdělávaní 

Otevřeno pro děti, z.s. IROP, výzva č. 68 2018-2019 

Pomozme rodičům s péčí o 
jejich děti II 

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková 
organizace 

OPZ, výzva č. 77 2018-2021 

Půdní vestavba – odborné 
učebny ZŠ Hlohovec 

Obec Hlohovec IROP, výzva č. 68 
žádost stažena žadatelem 

 

http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=36
http://www.masbobrava.cz/
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3.4 KS NS MAS JMK, setkání, vzdělávání a ostatní 
 

V roce 2019 se MAS dále aktivně účastnila vzdělávacích aktivit, seminářů a setkání, kde reprezentovali MAS. Jednalo se např. o semináře ke zpracování mid-term Evaluace SCLLD, dále workshop na téma „zapojování veřejnosti a komunitní rozvoj“, setkání místních akčních skupin 
Jihomoravského kraje, práce v rámci Pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS ČR a mnohé další. Dále 
se jednalo o aktivní zapojení do projektu Klimagreen.  
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4 Finanční zpráva za rok 2019 

 

V rámci naplňování svých cílů MAS v roce 2019 vykonávala hlavní činnost i hospodářskou činnost – na kterou má od roku 2018 založeno živnostenské oprávnění.  
 Hlavní zdroj příjmů představovala dotace obdržená v rámci projektu operačního programu IROP SC 4.2: Společně po proudu Bobravy. Finanční prostředky jsou využity na financování chodu kanceláře MAS v souvislosti s realizací SCLLD – zejména mzdové a režijní náklady. Projekt je víceletý 1. 9. 2017 – 31. 12. 2023 a MAS jej realizuje po etapách – v roce 2019 došlo ke změně počtu z 3 etap na 6 etap. I. etapa byla realizována v období 1. 9. 2017 – 30. 6. 2019. I. etapa byla v polovině roku 2019 vypořádána. II. etapa byla realizována v období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019. Po skončení každé z etap dochází k vyúčtování a proplacení finančních prostředků za náklady, které v dané etapě vznikly. V rámci jednotlivých etap je možné žádat o průběžné zálohy finančních prostředků, které jsou vyúčtovány na konci dané etapy. Z uvedeného důvodu MAS o pohledávkách v rámci průběžného proplácení účtuje na dohadných účtech aktivních (i když fakticky došlo k jejich proplacení), na konci každé etapy ještě může dojít ke krácení dotace (neuznání některých nákladů). Na uvedené dotaci má MAS 5% podíl spolufinancování. K 31. 12. 2019 MAS evidovala na pohledávkách na uvedené dotaci 587 tis. Kč. Jedná se o pohledávky na náklady vzniklé za období 
07/2019-12/2019. V lednu 2020 byla II. etapa vypořádána a pohledávky uhrazeny. 
 Dále MAS v roce 2019 obdržela dotaci z dotačního programu JMK – Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019 ve výši 100 tis. Kč. Výše spolufinancování byla 50 %. Projekt byl realizován od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Finanční prostředky byly využity na mzdové výdaje pracovníků kanceláře MAS a na spolufinancování výše uvedené dotace z IROP. 
 Celková výše pohledávek spolku z titulu členských příspěvků, jejichž výše byla stanovena rozhodnutím Valné hromady spolku ze dne 3. 12. 2018 ve výši 10,- Kč na obyvatele, představovala 146 tis. Kč. Členské příspěvky byly v roce 2019 řádně uhrazeny. 
 Další příjmy MAS ve výši 526 tis. Kč plynuly z hospodářské činnosti. Konkrétně se jedná o konzultační a poradenské služby a zpracování projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu, administrace projektů zjednodušeného financování v rámci OP VVV, zajištění lektorských činností apod.  Výdaje plynoucí z těchto příjmů byly a budou využity pouze v rámci naplňování hlavních cílů MAS (předfinancování a spolufinancování výše uvedených dotačních titulů, jakož i dalšího zabezpečení chodu MAS).   

 Pohledávky MAS byly řádně inventarizovány k 31. 12. 2019, přičemž jejich výše k uvedenému datu činila 587 tis. Kč. Celá výše představuje dohad výše dotačních prostředků v rámci projektu financovaného z IROP (více viz výše). Všechny pohledávky za odběrateli byly k 31. 12. 2019 řádně vypořádány a jejich výše byla k uvedenému datu 0 Kč. 
 Výše krátkodobých závazků byla k 31. 12. 2019 133 tis. Kč. Jednalo se o závazky z titulu neuhrazených mezd ve výši 78 tis. Kč, zákonných odvodů na sociálním zabezpečení a veřejném zdravotním pojištění 39 tis. Kč a souvisejících přímých daní za měsíc prosinec 2019 ve výši 12 tis. 
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Kč. Závazky za dodavateli ve výši 4 tis. Kč představovaly náklady na pronájem kanceláře spolku za 12/2019. Všechny uvedené závazky byly uhrazeny v lednu roku 2020.  
 Dále MAS k 31. 12. 2019 evidovala dlouhodobé závazky z titulu přijatých dlouhodobých záloh na dotaci z IROP (viz. výše) ve výši 411 Kč. Jednalo se o proplacené průběžné platby za období 
07/2019-10/2019. V lednu 2020 byla podána žádost o platbu za II. etapu, která byla vypořádána a proplacena (viz výše).  
 

K 31. 12. 2019 MAS neměla žádné půjčky, úvěry u peněžních ústavů ani nesplácela žádný finanční 
leasing. 

 

K 31. 12. 2019 MAS vykázala zisk ve výši 67 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti −90 tis. Kč a 
z hospodářské činnosti +157 tis. Kč. Zisk bude použit v roce 2020 a následujících ve prospěch hlavní činnosti. Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a příloha účetní závěrky MAS za účetní období 2019 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: 30. 3. 2020 

Sestavili:  Mgr. Jiří Hrubý, Ing. Alena Kováříková, Ing. Martina Stará 

 

 Tato výroční zpráva byla schválena Valnou hromadou MAS Bobrava, z.s. dne 23. 6. 2020. 
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