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Hana Skalníková

Od: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>

Odesláno: středa 14. září 2022 17:09

Komu: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 

dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 

msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 

starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 

starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 

starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 

foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 

sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 

sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 

info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 

lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova'; stara@masbobrava.cz

Předmět: VH per rollam 14.-16.9.2022

Přílohy: AP_MAS Bobrava_k finalizaci.pdf

Podepsáno: skalnikova@masbobrava.cz

Vážení členové Valné hromady, 
 
 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou žádosti (viz příloha 
e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení Akčního plánu do výzvy MMR, aby 
jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze 
strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro OPZ+ „MAS 

Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 
 
S přáním hezkého dne, 
 
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
 



1

Hana Skalníková

Od: Roman Valla <roman.valla.cz@gmail.com>

Odesláno: středa 14. září 2022 17:53

Komu: Hana Skalníková; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 

dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 

msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 

starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 

starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 

starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 

foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 

sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 

sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 

info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 

lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova'; stara@masbobrava.cz

Předmět: Re: VH per rollam 14.-16.9.2022

SCHVALUJI „Akční plán pro OPZ+ „MAS Bobrava“ 

RV 
 
Roman Valla  
roman.valla.cz@gmail.com, +420 603 459 836 
 

Date: Wednesday 14 September 2022 17:09 
 
Vážení členové Valné hromady, 
 
 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou žádosti (viz příloha 
e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení Akčního plánu do výzvy MMR, aby 
jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze 
strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro OPZ+ „MAS 

Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 
 
S přáním hezkého dne, 
 

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
 



1

Hana Skalníková

Od: Jiří Vašulín <jvasulin@streliceubrna.cz>

Odesláno: čtvrtek 15. září 2022 7:35

Komu: 'Hana Skalníková'; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 

zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 

reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; 

starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; 

mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 

mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 

foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 

sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 

sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 

info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 

lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova'; stara@masbobrava.cz

Předmět: RE: VH per rollam 14.-16.9.2022

SCHVALUJI...Akční plán pro OPZ+,,MAS Bobrava” 
  
 
S pozdravem 
                         Jiří Vašulín, místostarosta obce Střelice 

 

From: Hana Skalníková [mailto:skalnikova@masbobrava.cz]  
Sent: Wednesday, September 14, 2022 5:09 PM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; 
info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova' <fafilkova@masbobrava.cz>; stara@masbobrava.cz 
Subject: VH per rollam 14.-16.9.2022 
 
Vážení členové Valné hromady, 
 
 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou žádosti (viz příloha 
e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení Akčního plánu do výzvy MMR, aby 
jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze 
strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro OPZ+ „MAS 

Bobrava“.  
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Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 
 
S přáním hezkého dne, 
 

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: leos.vidensky@seznam.cz

Odesláno: čtvrtek 15. září 2022 9:30

Komu: 'Hana Skalníková'

Předmět: Fwd: RE: VH per rollam 14.-16.9.2022

Přílohy: image001.jpg

schvaluji Akční plán pro OPZ+ „MAS Bobrava“ 
 
s pozdravem 
 
Leoš Vídenský 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Jan Vondrák <vondrak@bodlas.cz> 
Komu: 'Hana Skalníková' <skalnikova@masbobrava.cz>, rehorka@archatt.cz, leos.vidensky@seznam.cz, 
roman.valla.cz@gmail.com, starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, 
reditel@zsostopovice.cz, reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@volny.cz, benes.zuzana@gmail.com, 
starosta@moravanyubrna.cz, starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, 
starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, 
jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, foral.z@seznam.cz, moravany@dieceze.cz, 
senergos@senergos.cz, sprko@seznam.cz, sokolomice@email.cz, jmaiwaelder@ohlzs.cz, kadlec@bdoca.cz, 
sokolstrelice@centrum.cz, tydlimako@seznam.cz, haklovas@gmail.com, zs.moravanyubrna@seznam.cz, 
lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, klara.pas@centrum.cz, 
vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, marek.zvalo@troopers.cz, info@purpleclub.cz, 
lucie.stroblik@seznam.cz, obec@orechovubrna.cz 
Kopie: hruby@masbobrava.cz, 'Martina Fafílkova' <fafilkova@masbobrava.cz>, stara@masbobrava.cz 
Datum: 14. 9. 2022 17:19:04 
Předmět: RE: VH per rollam 14.-16.9.2022 
 

SCHVALUJI „Akční plán pro OPZ+ „MAS Bobrava“ 

Tedy: Valná hromada schvaluje Akční plán pro OPZ+ „MAS Bobrava“.  

Přeji všem pěkný den 

  

Ing. Jan Vondrák - daňový poradce č. 0000 1391 

Kancelář - sídlo: Žitná 15, 664 48 Moravany u Brna                                                                        

Kancelář 2: Jedovnická 6a, 628 00 Brno-Líšeň 

Mobil.: +420 603 706 657, e-mail: vondrak@bodlas.cz 

IČ:25814061, DIČ:CZ5812141214 

  

Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné a určené výlučně adresátovi(-ům). 
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Jestliže nejste oprávněným adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování  
nebo jiné použití těchto informací. Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím,  
uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory.  

Odesílatel nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené tímto přenosem.  
 
This message and any attached files are confidential and intended solely for the addressee(s). 

Any publication, transmission or other use of the information by a person or entity  

other than the intended addressee is prohibited. If you receive this in error please contact  

the sender and delete the message as well as all attached documents. 

The sender does not accept liability for any errors or omissions as a result of the transmission. 

  

From: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>  
Sent: Wednesday, September 14, 2022 5:09 PM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; 
starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 
starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; 
jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; 
senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; 
kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 
misabuchberger@hotmail.com; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 
info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 
lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova' <fafilkova@masbobrava.cz>; stara@masbobrava.cz 
Subject: VH per rollam 14.-16.9.2022 

  

Vážení členové Valné hromady, 

  

 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou 
žádosti (viz příloha e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení 
Akčního plánu do výzvy MMR, aby jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. 
Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro 
OPZ+ „MAS Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 

  

S přáním hezkého dne, 
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Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Petr Vlach <vlach.petr.3@gmail.com>

Odesláno: čtvrtek 15. září 2022 7:56

Komu: reditelna@msmoravanek.cz

Kopie: Hana Skalníková; hruby@masbobrava.cz; Martina Fafílkova; stara@masbobrava.cz; 

rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 

dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; msnebovidy@volny.cz; 

benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 

starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 

starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 

starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 

foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 

sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 

sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; klara.pas@centrum.cz; info@farmapodmohylou.cz; 

marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; 

obec@orechovubrna.cz

Předmět: Re: VH per rollam 14.-16.9.2022

Schvaluji  Akční plán pro OPZ+ „MAS Bobrava“. 
Petr Vlach 
 
st 14. 9. 2022 v 20:45 odesílatel <reditelna@msmoravanek.cz> napsal: 
SCHVALUJI uvedené usnesení Akční plán pro OPZ+ „MAS Bobrava“.  
 
S pozdravem 
--  
Mgr. Kateřina Havránková 
ředitelka MŠ Moravany 
Novosady 39 
664 48 Moravany 
Telefon 725 069 252 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz> 
Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@volny.cz, benes.zuzana@gmail.com, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
foral.z@seznam.cz, moravany@dieceze.cz, senergos@senergos.cz, sprko@seznam.cz, sokolomice@email.cz, 
jmaiwaelder@ohlzs.cz, kadlec@bdoca.cz, sokolstrelice@centrum.cz, tydlimako@seznam.cz, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, marek.zvalo@troopers.cz, 
info@purpleclub.cz, lucie.stroblik@seznam.cz, obec@orechovubrna.cz 
Kopie: hruby@masbobrava.cz, 'Martina Fafílkova' <fafilkova@masbobrava.cz>, stara@masbobrava.cz 
Datum: 14. 9. 2022 17:09:26 
Předmět: VH per rollam 14.-16.9.2022 

Vážení členové Valné hromady, 
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 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou 
žádosti (viz příloha e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po 
předložení Akčního plánu do výzvy MMR, aby jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou 
strategii MAS. Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán 

pro OPZ+ „MAS Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 

  

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

  

 
 
 
--  
Ing. Petr Vlach 
Finanční poradce 
Zvonařka 16 
Brno 
tel.602 758222 
www.petrvlach.cz 
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Hana Skalníková

Od: Vítězslav Volánek <mistostarosta@troubsko.cz>

Odesláno: čtvrtek 15. září 2022 9:04

Komu: Hana Skalníková; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 

zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 

reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; 

starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; 

mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 

mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; 

foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 

sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 

sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 

info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 

lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova'; stara@masbobrava.cz

Předmět: Re: VH per rollam 14.-16.9.2022

Dobrý den, 

schvaluji. 

 

S pozdravem, 

Volánek Vítězslav 

 

 

Dne 14.09.2022 v 17:09 Hana Skalníková napsal(a): 

Vážení členové Valné hromady, 
  
 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou 
žádosti (viz příloha e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení 
Akčního plánu do výzvy MMR, aby jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. 
Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro 

OPZ+ „MAS Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 
  
S přáním hezkého dne, 
  
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
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MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
  

--  
s pozdravem 
 
Vítězslav Volánek 
Místostarosta obce 
 
Obec Troubsko 
Zámecká 8 
664 41 Troubsko 

Pevná: (+420) 547 227 054 

Email : mistostarosta@troubsko.cz  

WWW: http://www.troubsko.cz  
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Hana Skalníková

Od: Jan Vondrák <vondrak@bodlas.cz>

Odesláno: středa 14. září 2022 17:19

Komu: 'Hana Skalníková'; rehorka@archatt.cz; leos.vidensky@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 

dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 

msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 

starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 

starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 

starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 

foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 

sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 

sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 

info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 

lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova'; stara@masbobrava.cz

Předmět: RE: VH per rollam 14.-16.9.2022

SCHVALUJI „Akční plán pro OPZ+ „MAS Bobrava“ 

Tedy: Valná hromada schvaluje Akční plán pro OPZ+ „MAS Bobrava“.  

Přeji všem pěkný den 
 
Ing. Jan Vondrák - daňový poradce č. 0000 1391 
Kancelář - sídlo: Žitná 15, 664 48 Moravany u Brna                                                                        
Kancelář 2: Jedovnická 6a, 628 00 Brno-Líšeň 
Mobil.: +420 603 706 657, e-mail: vondrak@bodlas.cz 
IČ:25814061, DIČ:CZ5812141214 
 
Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné a určené výlučně adresátovi(-ům). 
Jestliže nejste oprávněným adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování  
nebo jiné použití těchto informací. Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím,  
uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory.  
Odesílatel nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené tímto přenosem.  
 
This message and any attached files are confidential and intended solely for the addressee(s). 
Any publication, transmission or other use of the information by a person or entity  
other than the intended addressee is prohibited. If you receive this in error please contact  
the sender and delete the message as well as all attached documents. 
The sender does not accept liability for any errors or omissions as a result of the transmission. 

 

From: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>  
Sent: Wednesday, September 14, 2022 5:09 PM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; 
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info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova' <fafilkova@masbobrava.cz>; stara@masbobrava.cz 
Subject: VH per rollam 14.-16.9.2022 
 
Vážení členové Valné hromady, 
 
 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou žádosti (viz příloha 
e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení Akčního plánu do výzvy MMR, aby 
jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze 
strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro OPZ+ „MAS 
Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 
 
S přáním hezkého dne, 
 

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Záleský Luděk <zalesky.ludek@inset.com>

Odesláno: čtvrtek 15. září 2022 8:33

Komu: Hana Skalníková

Předmět: RE: VH per rollam 14.-16.9.2022

Dobrý den, 
Akční plán SCHVALUJI. 
 
Luděk Záleský 
Za Junák Střelice 
 

From: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>  
Sent: Wednesday, September 14, 2022 5:09 PM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; Záleský Luděk <zalesky.ludek@inset.com>; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; 
info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova' <fafilkova@masbobrava.cz>; stara@masbobrava.cz 
Subject: VH per rollam 14.-16.9.2022 
 
Vážení členové Valné hromady, 
 
 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou žádosti (viz příloha 
e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení Akčního plánu do výzvy MMR, aby 
jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze 
strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro OPZ+ „MAS 

Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 
 
S přáním hezkého dne, 
 
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: MŠ a ZŠ Ostopovice <juracek@zsostopovice.cz>
Odesláno: středa 14. září 2022 20:06
Komu: Hana Skalníková
Předmět: Re: VH per rollam 14.-16.9.2022

Schvaluji 
Děkuji 
 
 

Sada Microsoft Office zabránila automatickému stažení tohoto obrázku z Internetu, aby chránila vaše osobní údaje.

     

 
Mgr. Petr Juráček 
ředitel školy 
m: +420 731 485 909 
t: +420 547 357 074  
w: zsostopovice.cz 
 

MŠ  a ZŠ Ostopovice 
STŘEDEM OBCE 
 

Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, 
okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
Školní 18, Ostopovice 664 49 
IČ: 71000453, č.ú.: 181800516/0300 

 
 
 
 

 
 
st 14. 9. 2022 v 17:09 odesílatel Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz> napsal: 

Vážení členové Valné hromady, 

  

 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou žádosti (viz příloha 
e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení Akčního plánu do výzvy MMR, 
aby jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. Pro tento krok je však třeba Akční plán 
schválit ze strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro OPZ+ „MAS 

Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 

  

S přáním hezkého dne, 
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Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Marek Zvalo <marek.zvalo@troopers.cz>

Odesláno: čtvrtek 15. září 2022 10:04

Komu: Hana Skalníková

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova'; stara@masbobrava.cz; 

rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 

dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 

msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 

starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 

starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 

starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 

foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 

sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 

sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 

info@farmapodmohylou.cz; info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; 

obec@orechovubrna.cz

Předmět: Re: VH per rollam 14.-16.9.2022

Přílohy: image001.jpg

Dobrý deň, 
 
Za SK TROOPERS z.s. schvaluji akční plán OPZ+. 
 
Prajem pekný deň 
 
--  
Marek Zvalo 
Sportovní manažer 
SK TROOPERS z.s. 
+420 776 817 146 
 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz> 
Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@volny.cz, benes.zuzana@gmail.com, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
foral.z@seznam.cz, moravany@dieceze.cz, senergos@senergos.cz, sprko@seznam.cz, sokolomice@email.cz, 
jmaiwaelder@ohlzs.cz, kadlec@bdoca.cz, sokolstrelice@centrum.cz, tydlimako@seznam.cz, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, marek.zvalo@troopers.cz, 
info@purpleclub.cz, lucie.stroblik@seznam.cz, obec@orechovubrna.cz 
Kopie: hruby@masbobrava.cz, 'Martina Fafílkova' <fafilkova@masbobrava.cz>, stara@masbobrava.cz 
Datum: 14. 9. 2022 17:09:25 
Předmět: VH per rollam 14.-16.9.2022 
 

Vážení členové Valné hromady, 
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 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou 
žádosti (viz příloha e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení 
Akčního plánu do výzvy MMR, aby jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. 
Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro 

OPZ+ „MAS Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 

  

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Zuzana Benešová <benes.zuzana@gmail.com>

Odesláno: čtvrtek 15. září 2022 8:47

Komu: Hana Skalníková

Kopie: Martina Fafílkova; dotazy@uvolejniku.cz; foral.z@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 

hana.klima@centrum.cz; hruby@masbobrava.cz; info@farmapodmohylou.cz; 

info@purpleclub.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; 

kadlec@bdoca.cz; klara.pas@centrum.cz; leos.vidensky@seznam.cz; 

lucie.stroblik@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; marek.zvalo@troopers.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; mistostarosta@troubsko.cz; 

mistostarosta@radostice.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 

moravany@dieceze.cz; msnebovidy@volny.cz; obec@orechovubrna.cz; 

reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; rehorka@archatt.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; senergos@senergos.cz; sokolomice@email.cz; 

sokolstrelice@centrum.cz; sprko@seznam.cz; stara@masbobrava.cz; 

starhova@starhova.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 

starosta@siluvky.cz; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 

tydlimako@seznam.cz; vlach.petr.3@gmail.com; vondrak@bodlas.cz; 

zalesky.ludek@inset.com; zs.moravanyubrna@seznam.cz

Předmět: Re: VH per rollam 14.-16.9.2022

Dobrý den, 
 
schvaluji. 
 
S pozdravem 
Zuzana Benešová 
 
st 14. 9. 2022 v 17:09 odesílatel Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz> napsal: 

Vážení členové Valné hromady, 

  

 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou žádosti (viz příloha 
e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení Akčního plánu do výzvy MMR, 
aby jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. Pro tento krok je však třeba Akční plán 
schválit ze strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro OPZ+ „MAS 

Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 

  

S přáním hezkého dne, 
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Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: sokolomice@email.cz

Odesláno: středa 14. září 2022 19:55

Komu: Hana Skalníková

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova'; stara@masbobrava.cz; 

rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 

dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 

msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 

starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 

starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 

starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 

foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 

sprko@seznam.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 

sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 

info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 

lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz

Předmět: Re: VH per rollam 14.-16.9.2022

Přílohy: image001.jpg

Schvaluji 
 
Radek Bukovský 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz> 
Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@volny.cz, benes.zuzana@gmail.com, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
foral.z@seznam.cz, moravany@dieceze.cz, senergos@senergos.cz, sprko@seznam.cz, sokolomice@email.cz, 
jmaiwaelder@ohlzs.cz, kadlec@bdoca.cz, sokolstrelice@centrum.cz, tydlimako@seznam.cz, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, marek.zvalo@troopers.cz, 
info@purpleclub.cz, lucie.stroblik@seznam.cz, obec@orechovubrna.cz 
Kopie: hruby@masbobrava.cz, 'Martina Fafílkova' <fafilkova@masbobrava.cz>, stara@masbobrava.cz 
Datum: 14. 9. 2022 17:09:25 
Předmět: VH per rollam 14.-16.9.2022 
 

Vážení členové Valné hromady, 

  

 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou 
žádosti (viz příloha e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení 
Akčního plánu do výzvy MMR, aby jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. 
Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze strany Valné hromady MAS. 



2

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro 

OPZ+ „MAS Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 

  

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: starostka@popuvky.cz

Odesláno: čtvrtek 15. září 2022 9:56

Komu: Hana Skalníková

Kopie: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 

dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 

msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 

starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 

starosta@ostopovice.cz; mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; 

jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; foral.z@seznam.cz; 

moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; 

sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 

sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 

info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 

lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz; hruby@masbobrava.cz; 'Martina 

Fafílkova'; stara@masbobrava.cz

Předmět: Re: VH per rollam 14.-16.9.2022

Dobrý den všem, 
 
SCHVALUJI 
 
Miluše Červená 
 
 
 
 
 
 
Dne 2022-09-14 17:09, Hana Skalníková napsal: 
> Vážení členové Valné hromady, 
>  
>  tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per  
> rollam. 
>  
> V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán,  
> který je povinnou přílohou žádosti (viz příloha e-mailu). Žádost o  
> dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení Akčního  
> plánu do výzvy MMR, aby jej bylo možné navázat na příslušnou  
> integrovanou strategii MAS. Pro tento krok je však třeba Akční plán  
> schválit ze strany Valné hromady MAS. 
>  
> USNESENÍ VH z hlasování by znělo následovně: VALNÁ HROMADA  
> SCHVALUJE/NESCHVALUJE AKČNÍ PLÁN PRO OPZ+ „MAS BOBRAVA“. 
>  
> Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: 
> SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku  16. 9. 2022, 
> 17:30 hod. 
>  
> S přáním hezkého dne, 
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>  
> ING. HANA- SKALNÍKOVÁ 
> skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
>  
> MAS BOBRAVA, Z.S. 
> Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
>  
> http://masbobrava.cz [1] 
>  
>  
>  
> Links: 
> ------ 
> [1] http://masbobrava.cz/ 
 
--  
      Miluše Červená 
starostka obce Popůvky 
    www.popuvky.cz 
Email : starostka@popuvky.cz 
mobil : 602587436 
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Hana Skalníková

Od: Jaroslav Dvořák <mistostarosta@radostice.cz>

Odesláno: čtvrtek 15. září 2022 9:38

Komu: 'Hana Skalníková'; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 

zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 

reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; 

starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; 

mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 

starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 

foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 

sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 

sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 

info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 

lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova'; stara@masbobrava.cz

Předmět: RE: VH per rollam 14.-16.9.2022

Dobrý den. 
 
Schvaluji – Akční plán pro OPZ+ „MAS Bobrava“. 
 

From: Hana Skalníková [mailto:skalnikova@masbobrava.cz]  
Sent: Wednesday, September 14, 2022 5:09 PM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; 
info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova'; stara@masbobrava.cz 
Subject: VH per rollam 14.-16.9.2022 
 
Vážení členové Valné hromady, 
 
 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou žádosti (viz příloha 
e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení Akčního plánu do výzvy MMR, aby 
jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze 
strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro OPZ+ „MAS 

Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 
 
S přáním hezkého dne, 
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Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Lukáš Dvořák <lukin.dvorak@gmail.com>

Odesláno: čtvrtek 15. září 2022 7:39

Komu: Hana Skalníková

Kopie: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 

dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 

msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 

starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 

starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 

starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 

foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 

sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 

sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 

info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 

lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz; hruby@masbobrava.cz; Martina 

Fafílkova; stara@masbobrava.cz

Předmět: Re: VH per rollam 14.-16.9.2022

Přílohy: image001.jpg; Příloha bez názvu_ 00383.html; AP_MAS Bobrava_k finalizaci.pdf; 

Příloha bez názvu_ 00386.html

Dobrý den, 

 

SCHVALUJI „Akční plán pro OPZ+ „MAS Bobrava“ 

 
S pozdravem  
 
 
Ing. Lukáš Dvořák 
Kout 47/23 
Ořechov, 664 44 
IČ: 04557280 
DIČ: CZ9501254191 
tel.: +420 604 738 496 
e-mail: lukin.dvorak@gmail.com 
 
 

14. 9. 2022 v 17:09, Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>: 

 
Vážení členové Valné hromady, 
  
 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou 
žádosti (viz příloha e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení 
Akčního plánu do výzvy MMR, aby jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. 
Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze strany Valné hromady MAS. 
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Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro 

OPZ+ „MAS Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 
  
S přáním hezkého dne, 
  
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
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Hana Skalníková

Od: reditelna@msmoravanek.cz

Odesláno: středa 14. září 2022 20:45

Komu: Hana Skalníková

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova'; stara@masbobrava.cz; 

rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 

dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 

msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 

starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 

starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 

starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 

foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 

sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 

sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 

info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 

lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz

Předmět: Re: VH per rollam 14.-16.9.2022

Přílohy: image001.jpg

SCHVALUJI uvedené usnesení Akční plán pro OPZ+ „MAS Bobrava“.  
 
S pozdravem 
--  
Mgr. Kateřina Havránková 
ředitelka MŠ Moravany 
Novosady 39 
664 48 Moravany 
Telefon 725 069 252 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz> 
Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@volny.cz, benes.zuzana@gmail.com, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
foral.z@seznam.cz, moravany@dieceze.cz, senergos@senergos.cz, sprko@seznam.cz, sokolomice@email.cz, 
jmaiwaelder@ohlzs.cz, kadlec@bdoca.cz, sokolstrelice@centrum.cz, tydlimako@seznam.cz, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, marek.zvalo@troopers.cz, 
info@purpleclub.cz, lucie.stroblik@seznam.cz, obec@orechovubrna.cz 
Kopie: hruby@masbobrava.cz, 'Martina Fafílkova' <fafilkova@masbobrava.cz>, stara@masbobrava.cz 
Datum: 14. 9. 2022 17:09:26 
Předmět: VH per rollam 14.-16.9.2022 
 

Vážení členové Valné hromady, 
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 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou 
žádosti (viz příloha e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení 
Akčního plánu do výzvy MMR, aby jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. 
Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro 

OPZ+ „MAS Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 

  

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: ZŠ Moravany <skola@zsmoravanyubrna.cz>
Odesláno: středa 14. září 2022 21:42
Komu: Hana Skalníková
Předmět: Re: VH per rollam 14.-16.9.2022
Přílohy: image001.jpg

SCHVALUJI „Akční plán pro OPZ+ „MAS Bobrava“ 
 
--  
Mgr. Markéta Jedličková 
ředitelka ZŠ Moravany  
Školní 10, 664 48 Moravany 
tel: 777 333 099  
www.zsmoravanyubrna.cz 
jedlickova@zsmoravanyubrna.cz 
 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz> 
Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@volny.cz, benes.zuzana@gmail.com, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
foral.z@seznam.cz, moravany@dieceze.cz, senergos@senergos.cz, sprko@seznam.cz, sokolomice@email.cz, 
jmaiwaelder@ohlzs.cz, kadlec@bdoca.cz, sokolstrelice@centrum.cz, tydlimako@seznam.cz, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, marek.zvalo@troopers.cz, 
info@purpleclub.cz, lucie.stroblik@seznam.cz, obec@orechovubrna.cz 
Kopie: hruby@masbobrava.cz, 'Martina Fafílkova' <fafilkova@masbobrava.cz>, stara@masbobrava.cz 
Datum: 14. 9. 2022 17:09:24 
Předmět: VH per rollam 14.-16.9.2022 
 

Vážení členové Valné hromady, 

  

 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou 
žádosti (viz příloha e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení 
Akčního plánu do výzvy MMR, aby jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. 
Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro 

OPZ+ „MAS Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 
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S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

  



1

Hana Skalníková

Od: Jiří Kadlec <jiri.kadlec@bdo.cz>

Odesláno: čtvrtek 15. září 2022 8:46

Komu: Daniel Kokorský; Hana Skalníková; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 

zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 

reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; 

starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; 

mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 

mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; 

mistostarosta@troubsko.cz; foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; 

senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 

jmaiwaelder@ohlzs.cz; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; 

haklovas@gmail.com; zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; 

hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; klara.pas@centrum.cz; 

vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; 

info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova'; stara@masbobrava.cz

Předmět: RE: VH per rollam 14.-16.9.2022

Dobrý den, 
  
schvaluji „Akční plán pro OPZ+ „MAS Bobrava“. 

  

Jiří Kadlec 

T. J. Sokol Radostice 
  

From: Daniel Kokorský <kokorsky@dkservis.net>  
Sent: Thursday, September 15, 2022 8:20 AM 
To: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 
leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 
dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; 
benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; 
mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 
starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; foral.z@seznam.cz; 
moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; Jiří 
Kadlec <jiri.kadlec@bdo.cz>; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; 
info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova' <fafilkova@masbobrava.cz>; stara@masbobrava.cz 
Subject: RE: VH per rollam 14.-16.9.2022 
  

Dobrý den. 
  
Schvaluji akční plán pro OPZ+ „MAS Bobrava“. 
  
  
Děkuji 
Daniel Kokorský 
TJ Sokol Střelice 

 E-maily z adresy kokorsky@dkservis.net nedostáváte moc často. Přečtěte si, proč je to důležité.  
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http://www.sokolstrelice.cz/ 
608811746 
  
  

From: Hana Skalníková [mailto:skalnikova@masbobrava.cz]  
Sent: Wednesday, September 14, 2022 5:09 PM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; 
info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova'; stara@masbobrava.cz 
Subject: VH per rollam 14.-16.9.2022 
  
Vážení členové Valné hromady, 
  
 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou žádosti (viz příloha 
e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení Akčního plánu do výzvy MMR, aby 
jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze 
strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro OPZ+ „MAS 

Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 
  
S přáním hezkého dne, 
  
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Starosta Moravany <starosta@moravanyubrna.cz>

Odesláno: čtvrtek 15. září 2022 8:55

Komu: 'Hana Skalníková'; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 

zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 

reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; 

starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 

starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 

starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 

foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 

sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 

sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 

info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 

lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova'; stara@masbobrava.cz

Předmět: RE: VH per rollam 14.-16.9.2022

SCHVALUJI 
 
S přáním pěkného dne Helena Kadlečíková 
 
 
Bc. Helena Kadlečíková 
Obec Moravany 

IČ: 00282120 
Vnitřní 49/18 
664 48 Moravany 
Tel: 547 244 220 
Mobil: 603 939 114 
Email: starosta@moravanyubrna.cz 
 
 
 

From: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>  
Sent: Wednesday, September 14, 2022 5:09 PM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; 
info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova' <fafilkova@masbobrava.cz>; stara@masbobrava.cz 
Subject: VH per rollam 14.-16.9.2022 
 
Vážení členové Valné hromady, 
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 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou žádosti (viz příloha 
e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení Akčního plánu do výzvy MMR, aby 
jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze 
strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro OPZ+ „MAS 

Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 
 
S přáním hezkého dne, 
 
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Daniel Kokorský <kokorsky@dkservis.net>

Odesláno: čtvrtek 15. září 2022 8:20

Komu: Hana Skalníková; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 

zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 

reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; 

starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; 

mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 

mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; 

mistostarosta@troubsko.cz; foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; 

senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 

jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; 

tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; zs.moravanyubrna@seznam.cz; 

lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 

klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 

marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; 

obec@orechovubrna.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova'; stara@masbobrava.cz

Předmět: RE: VH per rollam 14.-16.9.2022

Dobrý den. 
 
Schvaluji akční plán pro OPZ+ „MAS Bobrava“. 
 
 
Děkuji 
Daniel Kokorský 
TJ Sokol Střelice 
http://www.sokolstrelice.cz/ 
608811746 
 
 

From: Hana Skalníková [mailto:skalnikova@masbobrava.cz]  
Sent: Wednesday, September 14, 2022 5:09 PM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; 
info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova'; stara@masbobrava.cz 
Subject: VH per rollam 14.-16.9.2022 
 
Vážení členové Valné hromady, 
 
 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou žádosti (viz příloha 
e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení Akčního plánu do výzvy MMR, aby 
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jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze 
strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro OPZ+ „MAS 

Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 
 
S přáním hezkého dne, 
 

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: tydlimako@seznam.cz

Odesláno: čtvrtek 15. září 2022 19:18

Komu: Hana Skalníková

Předmět: Re: VH per rollam 14.-16.9.2022

Přílohy: image001.jpg

Dobrý den, 
s poděkováním za výzvu 
 

Schvaluji Akční plán pro OPZ+ „MAS Bobrava“.  
 
S přáním pěkných dnů babího léta 
 
Magdalena Kožuská 
Tydlidům spolek 
Nebovidy 
u Brna 
 
--------------------------------- 
 

Vážení členové Valné hromady, 

  

 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou 
žádosti (viz příloha e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení 
Akčního plánu do výzvy MMR, aby jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. 
Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro 

OPZ+ „MAS Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 

  

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 



2

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: MaiwaelderJ@ohla-zs.cz

Odesláno: čtvrtek 15. září 2022 8:00

Komu: Hana Skalníková

Předmět: Odpověď: VH per rollam 14.-16.9.2022

Schvaluji Akční plán pro OPZ+ „MAS Bobrava“  
 
 
Jiří Maiwaelder  
 
T.J. Sokol Ostopovice  
 
 
 
Od:        "Hana Skalníková" <skalnikova@masbobrava.cz>  
Komu:        <rehorka@archatt.cz>, <vondrak@bodlas.cz>, <leos.vidensky@seznam.cz>, <roman.valla.cz@gmail.com>, 
<starhova@starhova.cz>, <zalesky.ludek@inset.com>, <dotazy@uvolejniku.cz>, <reditel@zsostopovice.cz>, 
<reditelna@msmoravanek.cz>, <msnebovidy@volny.cz>, <benes.zuzana@gmail.com>, <starosta@moravanyubrna.cz>, 
<starosta@nebovidyubrna.cz>, <mistostarostka.omice@gmail.com>, <starosta@ostopovice.cz>, <starostka@popuvky.cz>, 
<mistostarosta@radostice.cz>, <starosta@siluvky.cz>, <jvasulin@streliceubrna.cz>, <mistostarosta@troubsko.cz>, 
<foral.z@seznam.cz>, <moravany@dieceze.cz>, <senergos@senergos.cz>, <sprko@seznam.cz>, <sokolomice@email.cz>, 
<jmaiwaelder@ohlzs.cz>, <kadlec@bdoca.cz>, <sokolstrelice@centrum.cz>, <tydlimako@seznam.cz>, <haklovas@gmail.com>, 
<zs.moravanyubrna@seznam.cz>, <lukin.dvorak@gmail.com>, <hana.klima@centrum.cz>, <misabuchberger@hotmail.com>, 
<klara.pas@centrum.cz>, <vlach.petr.3@gmail.com>, <info@farmapodmohylou.cz>, <marek.zvalo@troopers.cz>, 
<info@purpleclub.cz>, <lucie.stroblik@seznam.cz>, <obec@orechovubrna.cz>  
Kopie:        <hruby@masbobrava.cz>, "'Martina Fafílkova'" <fafilkova@masbobrava.cz>, <stara@masbobrava.cz>  
Datum:        14.09.2022 17:09  
Předmět:        VH per rollam 14.-16.9.2022  

 

Vážení členové Valné hromady, 
  
 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou žádosti 
(viz příloha e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení Akčního 
plánu do výzvy MMR, aby jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. Pro tento krok 
je však třeba Akční plán schválit ze strany Valné hromady MAS. 
Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro OPZ+ 

„MAS Bobrava“.  
Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a 
to do pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 
  
S přáním hezkého dne, 
  
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
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http://masbobrava.cz 

 [příloha AP_MAS Bobrava_k finalizaci.pdf odstraněna uživatelem Jiri Maiwaelder/ohlzs]  
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Hana Skalníková

Od: Starosta obce Nebovidy u Brna <starosta@nebovidyubrna.cz>

Odesláno: čtvrtek 15. září 2022 7:30

Komu: Hana Skalníková; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 

zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 

reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; 

starosta@moravanyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 

starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 

starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 

foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 

sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 

sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 

info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 

lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova'; stara@masbobrava.cz

Předmět: Re: VH per rollam 14.-16.9.2022

SCHVALUJI...Akční plán pro OPZ+,,MAS Bobrava” 
  
 
S pozdravem 
 
 
Milan Mojžíš 
starosta obce 
_________________________ 
 
Obecní úřad Nebovidy 
Nebovidy 78, 664 48 Moravany u Brna 
Telefon/Fax: +420 547 244 355 
GSM: +420 725 111 409 
e-mail: starosta@nebovidyubrna.cz 
e-mail: obec@nebovidyubrna.cz 
http://www.nebovidyubrna.cz 
  
From: Hana Skalníková  
Sent: Wednesday, September 14, 2022 5:09 PM 
To: rehorka@archatt.cz ; vondrak@bodlas.cz ; leos.vidensky@seznam.cz ; roman.valla.cz@gmail.com ; 
starhova@starhova.cz ; zalesky.ludek@inset.com ; dotazy@uvolejniku.cz ; reditel@zsostopovice.cz ; 
reditelna@msmoravanek.cz ; msnebovidy@volny.cz ; benes.zuzana@gmail.com ; starosta@moravanyubrna.cz ; 
starosta@nebovidyubrna.cz ; mistostarostka.omice@gmail.com ; starosta@ostopovice.cz ; starostka@popuvky.cz ; 
mistostarosta@radostice.cz ; starosta@siluvky.cz ; jvasulin@streliceubrna.cz ; mistostarosta@troubsko.cz ; 
foral.z@seznam.cz ; moravany@dieceze.cz ; senergos@senergos.cz ; sprko@seznam.cz ; sokolomice@email.cz ; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz ; kadlec@bdoca.cz ; sokolstrelice@centrum.cz ; tydlimako@seznam.cz ; haklovas@gmail.com ; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz ; lukin.dvorak@gmail.com ; hana.klima@centrum.cz ; misabuchberger@hotmail.com ; 
klara.pas@centrum.cz ; vlach.petr.3@gmail.com ; info@farmapodmohylou.cz ; marek.zvalo@troopers.cz ; 
info@purpleclub.cz ; lucie.stroblik@seznam.cz ; obec@orechovubrna.cz  
Cc: hruby@masbobrava.cz ; 'Martina Fafílkova' ; stara@masbobrava.cz  
Subject: VH per rollam 14.-16.9.2022 
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Vážení členové Valné hromady, 
  
tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou žádosti (viz příloha 
e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení Akčního plánu do výzvy MMR, aby 
jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze 
strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro OPZ+ „MAS 

Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 
  
S přáním hezkého dne, 
  
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Věra Novotná <mistostarostka.omice@gmail.com>

Odesláno: čtvrtek 15. září 2022 7:37

Komu: reditelna@msmoravanek.cz

Kopie: Hana Skalníková; hruby@masbobrava.cz; Martina Fafílkova; stara@masbobrava.cz; 

rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 

dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; msnebovidy@volny.cz; 

benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 

starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 

mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; 

mistostarosta@troubsko.cz; foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; 

senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 

jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; 

tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; zs.moravanyubrna@seznam.cz; 

lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 

klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 

marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; 

obec@orechovubrna.cz

Předmět: Re: VH per rollam 14.-16.9.2022

Dobrý den, 

 

schvaluji „Akční plán pro OPZ+ „MAS Bobrava“ 

 

Pěkný den 

 

Novotná 

  

 
st 14. 9. 2022 v 20:45 odesílatel <reditelna@msmoravanek.cz> napsal: 
SCHVALUJI uvedené usnesení Akční plán pro OPZ+ „MAS Bobrava“.  
 
S pozdravem 
--  
Mgr. Kateřina Havránková 
ředitelka MŠ Moravany 
Novosady 39 
664 48 Moravany 
Telefon 725 069 252 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz> 
Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
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reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@volny.cz, benes.zuzana@gmail.com, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
foral.z@seznam.cz, moravany@dieceze.cz, senergos@senergos.cz, sprko@seznam.cz, sokolomice@email.cz, 
jmaiwaelder@ohlzs.cz, kadlec@bdoca.cz, sokolstrelice@centrum.cz, tydlimako@seznam.cz, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, marek.zvalo@troopers.cz, 
info@purpleclub.cz, lucie.stroblik@seznam.cz, obec@orechovubrna.cz 
Kopie: hruby@masbobrava.cz, 'Martina Fafílkova' <fafilkova@masbobrava.cz>, stara@masbobrava.cz 
Datum: 14. 9. 2022 17:09:26 
Předmět: VH per rollam 14.-16.9.2022 

Vážení členové Valné hromady, 

  

 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou 
žádosti (viz příloha e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po 
předložení Akčního plánu do výzvy MMR, aby jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou 
strategii MAS. Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán 

pro OPZ+ „MAS Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 

  

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

  

 
 
 
--  
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S pozdravem 
 
Ing. Věra Novotná 
místostarostka  
 
email:  mistostarostka.omice@gmail.com 
mobil:  +420 731 523 021  
web:    www.omice.cz 
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Hana Skalníková

Od: starosta@siluvky.cz

Odesláno: středa 14. září 2022 20:20

Komu: Hana Skalníková

Předmět: Re: VH per rollam 14.-16.9.2022

Schvaluji. 

S přátelským pozdravem 
Zdeněk Prax - starosta obce Silůvky 
 
 

14. 9. 2022 v 17:09, Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>: 

 
Vážení členové Valné hromady, 
  
 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou 
žádosti (viz příloha e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení 
Akčního plánu do výzvy MMR, aby jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. 
Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro 

OPZ+ „MAS Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 
  
S přáním hezkého dne, 
  
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  
<image001.jpg> 

  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
  
<AP_MAS Bobrava_k finalizaci.pdf> 
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Hana Skalníková

Od: lucie.stroblik <lucie.stroblik@seznam.cz>

Odesláno: čtvrtek 15. září 2022 11:44

Komu: Hana Skalníková

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova'; stara@masbobrava.cz; 

rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 

dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 

msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 

starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 

starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 

starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 

foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 

sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 

sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 

info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 

obec@orechovubrna.cz

Předmět: Re: VH per rollam 14.-16.9.2022

Přílohy: image001.jpg

SCHVALUJI 
 
Hezký den všem 
Lucie Stroblíková 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz> 
Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@volny.cz, benes.zuzana@gmail.com, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
foral.z@seznam.cz, moravany@dieceze.cz, senergos@senergos.cz, sprko@seznam.cz, sokolomice@email.cz, 
jmaiwaelder@ohlzs.cz, kadlec@bdoca.cz, sokolstrelice@centrum.cz, tydlimako@seznam.cz, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, marek.zvalo@troopers.cz, 
info@purpleclub.cz, lucie.stroblik@seznam.cz, obec@orechovubrna.cz 
Kopie: hruby@masbobrava.cz, 'Martina Fafílkova' <fafilkova@masbobrava.cz>, stara@masbobrava.cz 
Datum: 14. 9. 2022 17:09:23 
Předmět: VH per rollam 14.-16.9.2022 
 

Vážení členové Valné hromady, 

  

 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou 
žádosti (viz příloha e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení 
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Akčního plánu do výzvy MMR, aby jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. 
Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro 

OPZ+ „MAS Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 

  

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Jan Symon <starosta@ostopovice.cz>

Odesláno: čtvrtek 15. září 2022 8:24

Komu: 'Hana Skalníková'

Předmět: RE: VH per rollam 14.-16.9.2022

Dobrý den, 

SCHVALUJI „Akční plán pro OPZ+ „MAS Bobrava“ 

 
 
MgA. Jan Symon 
starosta  
Obec Ostopovice 
U Kaple 260/5 
664 49 Ostopovice 
mobil: 606 782 982 
e-mail: starosta@ostopovice.cz 
www.ostopovice.cz 
Myslete na přírodu... Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail? 

 
 

From: Hana Skalníková [mailto:skalnikova@masbobrava.cz]  
Sent: Wednesday, September 14, 2022 5:09 PM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; 
info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz; 'Martina Fafílkova'; stara@masbobrava.cz 
Subject: VH per rollam 14.-16.9.2022 
 
Vážení členové Valné hromady, 
 
 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou žádosti (viz příloha 
e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení Akčního plánu do výzvy MMR, aby 
jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze 
strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro OPZ+ „MAS 

Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 
 
S přáním hezkého dne, 
 
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
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MAS Bobrava, z.s.  
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Hana Skalníková

Od: Lada Vidrmert Štarhová <starhova@starhova.cz>
Odesláno: středa 14. září 2022 17:15
Komu: Hana Skalníková
Předmět: Re: VH per rollam 14.-16.9.2022

schvaluji 
Lada Vidrmert Štarhová 
 
JUDr. Lada Vidrmert Štarhová, advokátka 
se sídlem advokátní kanceláře Řípská 18a, 627 00 Brno 
pobočka Pražská 156, Brno - Bosonohy 
e-mail: starhova@starhova.cz 
office@starhova.cz 
tel.: 606900009 
 
 

14. 9. 2022 v 17:09, Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>: 
 
Vážení členové Valné hromady, 
  
 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou 
žádosti (viz příloha e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení 
Akčního plánu do výzvy MMR, aby jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. 
Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze strany Valné hromady MAS. 
Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro 

OPZ+ „MAS Bobrava“.  
Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 
  
S přáním hezkého dne, 
  
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  
<image001.jpg> 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
  
<AP_MAS Bobrava_k finalizaci.pdf> 
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Hana Skalníková

Od: klara.pas@centrum.cz

Odesláno: čtvrtek 15. září 2022 13:49

Komu: Hana Skalníková

Předmět: Re: VH per rollam 14.-16.9.2022

Přílohy: Příloha bez názvu_ 00969.html

Schvaluji. Klára Tomancová 
______________________________________________________________ 
> Od: "Hana Skalníková" <skalnikova@masbobrava.cz> 
> Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@volny.cz, benes.zuzana@gmail.com, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
foral.z@seznam.cz, moravany@dieceze.cz, senergos@senergos.cz, sprko@seznam.cz, sokolomice@email.cz, 
jmaiwaelder@ohlzs.cz, kadlec@bdoca.cz, sokolstrelice@centrum.cz, tydlimako@seznam.cz, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, marek.zvalo@troopers.cz, 
info@purpleclub.cz, lucie.stroblik@seznam.cz, obec@orechovubrna.cz 
> Datum: 14.09.2022 17:09 
> Předmět: VH per rollam 14.-16.9.2022 
> 

Vážení členové Valné hromady, 

  

 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou žádosti (viz příloha 
e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení Akčního plánu do výzvy MMR, aby 
jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze 
strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro OPZ+ „MAS 

Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 

  

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
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Hana Skalníková

Od: msnebovidy@volny.cz

Odesláno: čtvrtek 15. září 2022 10:54

Komu: Hana Skalníková

Předmět: Re: VH per rollam 14.-16.9.2022

Přílohy: Příloha bez názvu_ 00430.html

Dobrý den! 
Schvaluji. 
  Valášková Ivana 
______________________________________________________________ 
> Od: "Hana Skalníková" <skalnikova@masbobrava.cz> 
> Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@volny.cz, benes.zuzana@gmail.com, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
foral.z@seznam.cz, moravany@dieceze.cz, senergos@senergos.cz, sprko@seznam.cz, sokolomice@email.cz, 
jmaiwaelder@ohlzs.cz, kadlec@bdoca.cz, sokolstrelice@centrum.cz, tydlimako@seznam.cz, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, marek.zvalo@troopers.cz, 
info@purpleclub.cz, lucie.stroblik@seznam.cz, obec@orechovubrna.cz 
> Datum: 14.09.2022 17:09 
> Předmět: VH per rollam 14.-16.9.2022 
> 

Vážení členové Valné hromady, 

  

 tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

V rámci přípravy projektové žádosti do OPZ+ byl vytvořen Akční plán, který je povinnou přílohou žádosti (viz příloha 
e-mailu). Žádost o dotaci v rámci této výzvy je však možné podat až po předložení Akčního plánu do výzvy MMR, aby 
jej bylo možné navázat na příslušnou integrovanou strategii MAS. Pro tento krok je však třeba Akční plán schválit ze 
strany Valné hromady MAS. 

Usnesení VH z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje Akční plán pro OPZ+ „MAS 

Bobrava“.  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
pátku  16. 9. 2022, 17:30 hod. 

  

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
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Formulář AP MAS pro OPZ+
  Verze: 1.0  Stav: Koncept

Vyplňte název akčního plánu MAS pro OPZ+
Akční plán pro OPZ+ "MAS Bobrava"

1 Cílové skupiny

1.1 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění

První cílovou skupinou projektu jsou rodiče s dětmi, děti a mládež. Z celkového počtu obyvatel 
MAS, tj. 26 094 osob, celkem 19,5 % tvoří děti a mládež do 14 let věku, což je téměř pětina 
obyvatel. Od roku 2014 navíc tato složka obyvatelstva na sledovaném území vzrostla o téměř 
24 % a neustále se zvyšuje, stejně jako celkový počet obyvatel na území MAS. To je dáno 
zejména atraktivní polohou v zázemí města Brna, se kterým území MAS přímo sousedí, a 
související suburbanizací, kdy pozorujeme nárůst migračního přírůstku i pozvolný růst 
přirozeného přírůstku obyvatel. Tento přírůstek obyvatel však s sebou nese 
zvýšenou potřebnost na zajištění občanské vybavenosti a aktivizačních činností, směřující k 
rozvoji venkovských komunit, posílení sounáležitosti s místem, ve kterém rodiny s dětmi 
žijí a využití potenciálu místních odborných kapacit.

Cílovou skupinu projektu tedy tvoří bezprizorní děti a mládež, nově přistěhovalé na území 
MAS, doposud nezapojené do komunitního života  na území MAS, tzn. bez interních vazeb 
a dostatku možností smysluplného trávení času, které mohou inklinovat k rizikovým formám 
chování a jsou osamělé. Smyslem projektu je aktivizace a participace této cílové skupiny, jejich 
zapojení do života v obci/MAS, posilování lokálního patriotismu a motivace k aktivní správě 
místa, ve kterém žijí.

Do cílové skupiny spadají také rodiče těchto dětí/mládeže, nepřímo pak také veřejnost MAS 
obecně, potkávající se v otevřeném neutrálním prostoru klubu, který všem zúčastněným 
umožní scházet se, společně vytvářet aktivity a řešit sdílené problémy, posilovat 
prvky svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, výměnu zkušeností a mezigenerační 
výměny.

Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby
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I přes neustálou snahu obecních zastupitelů i poskytovatelů služeb je nabídka potřebných 
služeb v území stále omezená. Částečně je to způsobeno finanční náročností při zajištění 
konkrétních služeb, částečně také nedostatkem lidských zdrojů 
(odborní pracovníci, koordinátoři aktivit apod.). Dalším důvodem je existence spádového města 
Brna, které je však od území MAS vzdálené průměrně 13,5 km (tj. od nejvzdálenější obce Omice 
17 km do nejbližšího města Modřice 10 km). Tento fakt však naráží na nedostatečnou dopravní 
infrastrukturu na území MAS.

Mezi další existující bariéry patří zejména nepříznivá sociální a finanční situace osob/rodin, 
nedostatek prostoru pro setkávání se a trávení volného času v menších obcích či nedostatek 
dobrovolnických aktivit.

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu

Popsaná situace dosud nebyla v rámci MAS komplexně řešena. Na území MAS je aktivních 
několik samostatných subjektů, pracujících s dětmi a mládeží, každý však řeší vlastní aktivity 
pro konkrétní skupinu osob, které se tak vzájemně neprolínají. Jedná se tedy o pilotní projekt, 
kladoucí si za cíl podporu dětí a rodin v rámci komunity. To je i hlavním cílem činnosti MAS, jejíž 
smyslem je podpora a rozvoj venkovských regionů, a to nejen prostřednictvím přerozdělování 
dotačních prostředků z fondů EU, ale i prostřednictvím podpory spolupráce a setkávání 
místních občanů a organizací. MAS je nositelem Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje území MAS Bobrava, realizátorem animačních aktivit a iniciátorem vzniku komunitních 
center pro mezigenerační spolupráci, prevenci společensky nežádoucích jevu a propojování 
osob na území MAS.

Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS

Bez trvalého rozvíjení komunitní práce v obcích zůstanou potřeby konkrétních dětí
/rodin neřešeny, komunita se nezcelí a k pozitivní změně na sledovaném 
území nedojde. Podporou komunitně vedeného místního rozvoje dochází ke vzniku či posílení 
sociálních vazeb, vzájemné spolupráce a komunikace, podpoře smysluplného trávení volného 
času, slaďování rodinného a pracovního života a podpoře při zajišťování konkrétních potřeb 
jednotlivců (ať už rodin s malými dětmi, osamocených osob, sociálně vyloučených seniorů, 
nezasíťované mládeže apod.). Realizace předkládaného projektu si klade za cíl věnovat se právě 
těmto oblastem při využití místního potenciálu. Pokud by aktivity projektu nebyly realizovány, 
nebude možné podpořit posilování rodinných/mezilidských vazeb a pomoci konkrétním 
osobám při řešení jejich životních situací v místě, kde žijí, tedy v prostředí venkova.

Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS

MAS Bobrava je společenstvím obcí, neziskových organizací, podnikatelů a aktivní veřejnosti 
působících na území 13 obcí kolem Bobravy. Od roku 2015 propojuje místní aktéry komunitně 
vedenými aktivitami, vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí o dotaci, poskytuje odborné 
poradenství a konzultace, aktivně se zapojuje do místních aktivit a 
pořádá odborné semináře pro širokou veřejnost. Finančně také podporuje registrované spolky, 
sdružení, kluby a neziskové organizace při pořádání jejich akcí.
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MAS se dlouhodobě a systematicky věnuje propojování aktivit v rámci veřejného, neziskového i 
podnikatelského sektoru. Všechna setkání se často konají u "kulatých stolů" a zabývají se 
potřebám místních partnerů. To se promítá i do tvorby strategických rozvojových dokumentů, 
koncepcí a realizovaných projektů. Své poznatky MAS opírá o aktuální data a poznatky, které 
společně diskutuje a ověřuje v praxi. 

1.1.1 Opatření

Název opatření
Podpora komunitní práce

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD

MAS Bobrava cílí dle realizovaného průzkumu na:

- zajištění sdíleného koordinátora,
- zajištění sdíleného komunitního pracovníka,
- realizaci osvětových a mezigeneračních aktivit.

Navrhované aktivity projektu jsou v souladu s podporovanými aktivitami výzvy 1.1 Podpora 
komunitní práce a 1.5. Podpora rodin a posilování rodinných vazeb, stejně jako se Strategií 
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bobrava na období 2021–2027, přesněji se 
specifickým cílem 3.2 - Podpora rozvoje komunitního a spolkového života (opatření 3.2.1: 
Tradiční a komunitní akce v obcích, 3.2.2: Podpora a organizování aktivit, které využívají 
dobrovolnou práci a rozvoj dobrovolnictví, 3.2.3: Sportovní soutěže, soutěže hasičských 
sborů, podpora zapojení mládeže do sportovních klubů, 3.2.4:
Podpora prospěšných občanských aktivit, 3.2.5: Přírodní komunitní centra a 3.2.6: 
Mezigenerační aktivity).

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS

V rámci opatření budou realizovány aktivity zaměřené na práci s dětmi a mládeží po konci 
vyučování. Aktivity budou mít přímou vazbu na prevenci sociálního vyloučení těchto dětí
/mládeže, budou vycházet z mapování kontextu komunity a z jejich potřeb. Konkrétní 
podobu těchto aktivit budou děti/mládež utvářet dle vlastních potřeb a zájmů.

Na území MAS bude zajištěna pozice sdíleného komunitního pracovníka pro zajištění 
aktivit v rámci sdílených klubů pro děti a mládež, který se bude moci cíleně věnovat dětem 
a mladistvým, kteří jinak nejsou zachyceni v žádné komunitní síti. Podporou komunitně 
vedeného místního rozvoje dojde ke vzniku či posílení sociálních vazeb, vzájemné 
spolupráce a komunikace, podpoře smysluplného trávení volného času, posilování 
patriotismu a vztahu k místu, ve kterém děti/mládež žijí a také k podpoře při zajišťování 
konkrétních potřeb jednotlivců. 
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Výčet indikátorů pro akční plán

Kód 
indikátoru

Název indikátoru
Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ano 40

Předpokládá se poskytnutí podpory v objemu 
min. 40 dětí za projekt. Akční plán je stanoven na 
šestileté období, v rámci kterého se bude většina 
dětí zapojovat do dění v klubu opakovaně. Děti, 
které se do aktivit zapojí nepravidelně, případně 
jejich prvotní zájem opadne, jsou součástí 
indikátoru 670102.

670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 10

Realizované akce budou kapacitně nastaveny vždy 
pro min. 10 účastníků, skutečná účast se může dle 
místa konání a typu akce v jednotlivých případech 
lišit.

670102
Využívání 
podpořených 
služeb

Ano 60

V rámci projektu počítáme s podporou přibližně 
100 dětí, z toho 40 dětí bude evidováno v režimu 
600000. Vzhledem k pilotní realizaci tohoto typu 
projektu se jedná o odhad dle mapování potřeb v 
regionu. Následně bude číslo upraveno dle 
skutečnosti.

1.1.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Sdílený klub pro děti a mládež

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

V rámci tohoto opatření plánujeme realizovat aktivity v oblasti aktivizace a podpory 
místních komunit na obcích. Aktivity budou zaměřeny na práci s dětmi/mládeží po 
konci vyučování. Cílem je vytvořit neutrální a otevřený prostor, umožňující osobám 
z cílové skupiny se scházet, společně vytvářet aktivity a řešit sdílené problémy. 
Součástí aktivity bude zajištění výchovně-osvětových aktivit, motivačních a 
environmentálních programů a zasíťování dosud nezapojené mládeže do žádné z 
komunitních aktivit. Aktivity budou realizovány v obcích s nízkou občanskou 
obslužností a zároveň v místech, kde se nachází prostory vhodné pro konkrétní typ 
setkávání, a to v období 2023-2025 a 2026-2028. V rámci projektu bude zajištěna 
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metodická a materiální podpora. Aktivity mají přímou vazbu na prevenci sociálního 
vyloučení dětí a mládeže. Pracovní pozice - koordinátor, komunitní pracovník (klub), 
supervizor.

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Koordinátor projektu (PS úvazek 0,3), HM 16.900 Kč/měs., celkem 608.400 Kč

Komunitní pracovník - klub (DPČ), 5 hod./den, 4 dny/týden, 40 týdnů/rok, tj. 
2.400 hod./projekt, 310 Kč/hod., celkem 744.000 Kč

Supervizor (DPP), 25 hod./měsíc, tj. 900 hod./projekt, 400 Kč/hod., celkem 360.000 Kč

Celkem PN 1.712.400 Kč + paušál 40 % 684.960 Kč = 2.397.360 Kč/3 roky (tj. 4.794.720 
Kč/6 let)

 

Koordinátor a supervizor jsou sdílenými pozicemi projektu, jsou tak součástí vyčíslení 
nákladů u všech KA.

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář

Veškeré aktivity projektu budou zajištěny ze strany MAS Bobrava, která disponuje 
kvalitním a zkušeným týmem zaměstnanců a externích pracovníků. MAS tak bude 
schopna zaručit se za kvalitu a koordinaci realizovaných aktivit, splnění závazných 
indikátorů i dodržování harmonogramu a schváleného rozpočtu. Dohled nad 
průběhem projektu bude mít koordinátor, který má dlouholeté zkušenosti 
s realizací projektů v rámci OPLZZ/OPZ. Z nepřímých nákladů bude dále uhrazen 
projektový a finanční manažer.
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1.2 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
Senioři

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění

Druhou cílovou skupinu projektu představují senioři, tzn. osoby v postproduktivním věku, které 
jsou ohrožené sociálním vyloučením, přičemž jejich situace nevyžaduje (pravidelnou) pomoc 
jiné fyzické osoby. Z celkového počtu obyvatel MAS 26 094 představují osoby nad 65 let 17,7 %. 
Od roku 2014 pak tato složka obyvatelstva na území MAS vzrostla o 16,9 %. Nárůst seniorské 
populace je charakteristickým rysem populačního vývoje v celé České republice. V této cílové 
skupině jde o osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a u kterých je 
aktivizace velmi důležitým preventivním prvkem prohlubování nepříznivé sociální situace. 
Aktivizaci chápeme jako soubor činností, které u daných osob posilují sociální začleňování a tím 
eliminují jejich samotu a sociální vyloučení. Pro tuto cílovou skupinu je velmi přínosné setrvat 
co nejdéle v přirozeném domácím prostředí za pomoci efektivního nastavení všech typů služeb, 
a díky aktivizaci a participaci zvyšovat jejich zapojování se do života v obci/MAS, posilovat 
sebedůvěru, ochotu a motivaci podílet se aktivně na správě místa, kde žijí, vytvářet podmínky 
pro aktivní participaci na věcech veřejných a zapojování se do mezigeneračních aktivit dle 
individuálních schopností.

Do cílové skupiny spadají také pečující osoby, rodiny/rodinní příslušníci a veřejnost MAS 
obecně, tzn. osoby, kterým bude poskytnuta pomoc při řešení konkrétní životní situace s 
důrazem na zvýšení míry zapojení se a aktivní mezioborovou spolupráci. 

Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby

I přes neustálou snahu obecních zastupitelů i poskytovatelů služeb je nabídka potřebných 
služeb v území stále omezená. Částečně je to způsobeno finanční náročností při zajištění 
konkrétních služeb, částečně také nedostatkem lidských zdrojů 
(odborní pracovníci, koordinátoři aktivit apod.). Dalším důvodem je existence spádového města 
Brna, které je však od území MAS vzdálené průměrně 13,5 km (tj. od nejvzdálenější obce Omice 
17 km do nejbližšího města Modřice 10 km). Tento fakt však naráží na nedostatečnou dopravní 
infrastrukturu na území MAS.

Mezi další existující bariéry patří zejména nepříznivá sociální a finanční situace osob/rodin, 
nedostatek prostoru pro setkávání se a trávení volného času v menších obcích či nedostatek 
dobrovolnických aktivit.

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu

Popsaná situace dosud nebyla v rámci MAS komplexně řešena. Na území MAS je aktivní několik 
samostatných subjektů, zaměřujících se na aktivizaci seniorů, každý však řeší vlastní aktivity pro 
konkrétní skupinu osob, které se tak vzájemně neprolínají. Jedná se tedy o pilotní projekt, 
kladoucí si za cíl podporu seniorů v rámci komunity. To je i hlavním cílem činnosti MAS, jejíž 
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smyslem je podpora a rozvoj venkovských regionů, a to nejen prostřednictvím přerozdělování 
dotačních prostředků z fondů EU, ale i prostřednictvím podpory spolupráce a setkávání 
místních občanů a organizací. MAS je nositelem Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje území MAS Bobrava, realizátorem animačních aktivit a iniciátorem vzniku komunitních 
center pro mezigenerační spolupráci, prevenci společensky nežádoucích jevu a propojování 
osob na území MAS.

Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS

Bez trvalého rozvíjení komunitní práce v obcích zůstanou potřeby konkrétních seniorů 
neřešeny, komunita se nezcelí a k pozitivní změně na sledovaném 
území nedojde. Podporou komunitně vedeného místního rozvoje dochází ke vzniku či posílení 
sociálních vazeb, vzájemné spolupráci a komunikaci, podpoře smysluplného trávení volného 
času, slaďování rodinného a pracovního života a podpoře při zajišťování konkrétních potřeb 
jednotlivců (ať už rodin s malými dětmi, osamocených osob, sociálně vyloučených seniorů, 
nezasíťované mládeže apod.). Realizace předkládaného projektu si klade za cíl věnovat se právě 
těmto oblastem při využití místního potenciálu. Pokud by aktivity projektu nebyly realizovány, 
nebude možné podpořit posilování rodinných/mezilidských vazeb a pomoci konkrétním 
osobám při řešení jejich životních situací v místě, kde žijí, tedy v prostředí venkova.

Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS

MAS Bobrava je společenstvím obcí, neziskových organizací, podnikatelů a aktivní veřejnosti 
působících na území 13 obcí kolem Bobravy. Od roku 2015 propojuje místní aktéry komunitně 
vedenými aktivitami, vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí o dotaci, poskytuje odborné 
poradenství a konzultace, aktivně se zapojuje do místních aktivit a 
pořádá odborné semináře pro širokou veřejnost. Finančně také podporuje registrované spolky, 
sdružení, kluby a neziskové organizace při pořádání jejich akcí.

MAS se dlouhodobě a systematicky věnuje propojování aktivit v rámci veřejného, neziskového i 
podnikatelského sektoru. Všechna setkání se často konají u "kulatých stolů" a zabývají se 
potřebám místních partnerů. To se promítá i do tvorby strategických rozvojových dokumentů, 
koncepcí a realizovaných projektů. Své poznatky MAS opírá o aktuální data a poznatky, které 
společně diskutuje a ověřuje v praxi. 

1.2.1 Opatření

Název opatření
Podpora sociální práce

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD

MAS Bobrava cílí dle realizovaného průzkumu na:
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- zajištění sdíleného koordinátora,
- zajištění sdíleného sociálního pracovníka,
- realizaci osvětových a mezigeneračních aktivit.

Navrhované aktivity projektu jsou v souladu s podporovanými aktivitami výzvy 1.1 Podpora 
komunitní práce a 1.5. Podpora rodin a posilování rodinných vazeb, stejně jako se Strategií 
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bobrava na období 2021–2027, přesněji se 
specifickým cílem 3.2 - Podpora rozvoje komunitního a spolkového života (opatření 3.2.1: 
Tradiční a komunitní akce v obcích, 3.2.2: Podpora a organizování aktivit, které využívají 
dobrovolnou práci a rozvoj dobrovolnictví, 3.2.3: Sportovní soutěže, soutěže hasičských 
sborů, podpora zapojení mládeže do sportovních klubů, 3.2.4:
Podpora prospěšných občanských aktivit, 3.2.5: Přírodní komunitní centra a 3.2.6: 
Mezigenerační aktivity).

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS

Díky realizovaným aktivitám budou mít osoby z cílové skupiny přístup k 
požadovaným informacím, v regionu bude efektivně propojena sít dostupných služeb s 
volnou kapacitou a bude fungovat efektivní komunikace mezi všemi relevantními aktéry (tj. 
mezi místní samosprávou, neziskovými organizacemi a dalšími organizacemi ku prospěchu 
osob z cílové skupiny). Na území MAS bude zajištěna pozice sdíleného sociálního 
pracovníka pro zajištění podpory a posilení sociální práce v jednotlivých obcích MAS, 
realizaci mezioborové spolupráce na vytýčeném území a zabraňování sociálnímu vyloučení 
konkrétních osob. Podpora je cílena na cílovou skupinu seniorů, nicméně bude 
poskytována i dalším obyvatelům obcí MAS dle konkrétní potřeby. Cílem je zapojení těchto 
osob do řešení své situace, jejich integrace do společnosti a udržení daného stavu do 
budnoucna.

Výčet indikátorů pro akční plán

Kód 
indikátoru

Název indikátoru
Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ano 15

Předpokládá se poskytnutí podpory nad 40 hodin 
min. 15 osobám. V rámci této aktivity jde 
primárně o nasměrování a podporu osobám při 
řešení konkrétní životní situace, s důrazem na 
jejich samostatnost. Sociální pracovník bude 
především průvodcem při hledání řešení, tudíž 
očekáváme poskytování podpory ve většině 
případů do 40 hodin.

670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 1

V rámci projektu počítáme s jednou osobou 
sociálního pracovníka, který bude 
obhospodařovat všech 13 obcí MAS (průběžně dle 
stanoveného harmonogramu). V každou danou 
chvíli se tak bude věnovat pouze 1 osobě.

Využívání 
V rámci projektu počítáme s podporou min. 180 
osob, z toho 15 bude evidováno v režimu 600000. 
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670102 podpořených 
služeb

Ano 165 Vzhledem k pilotní realizaci tohoto typu projektu 
se jedná o odhad dle mapování potřeb v regionu. 
Následně bude číslo upraveno dle skutečnosti.

1.2.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Sdílený obecní poradce

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

V rámci tohoto opatření plánujeme realizovat aktivity v oblasti podpory a 
síťování osob z cílové skupiny v rámci tzv. mezioborové spolupráce. Cílem aktivity 
je asistence/podpora občanů ze sledovaného území při řešení konkrétních životních 
situací, zajištění odborného poradenství a síťování na dostupné služby, stejně jako 
posílení kompetencí obcí v přístupu k sociálně slabším a znevýhodněným občanům. 
Dotčené obce tyto činnosti velmi vítají. Aktivity budou realizovány v obcích s nízkou 
občanskou obslužností a zároveň v místech, kde se pro to nachází vhodné prostory, a 
to v období 2023-2025 a 2026-2028. V rámci projektu bude zajištěna metodická a 
materiální podpora. Aktivity mají přímou vazbu na prevenci sociálního vyloučení 
seniorů a dalších osob z území. Pracovní pozice - koordinátor, sociální 
pracovník, supervizor. 

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Koordinátor projektu (PS úvazek 0,3), HM 16.900 Kč/měs., celkem 608.400 Kč

Sociální pracovník (DPČ), 5,5 hod./den/13 obcí, tj. 11.368,5 hod., 348 Kč/ hod., celkem 
3.956.238 Kč

Supervizor (DPP), 25 hod./měsíc, tj. 900 hod./projekt, 400 Kč/hod., celkem 360.000 Kč

Celkem PN 4.924.638 Kč + paušál 40 % 1.969.855,20 Kč = 6.894.493,20 Kč/3 roky (tj. 
13.788.986,40 Kč/6 let)

 

Koordinátor a supervizor jsou sdílenými pozicemi projektu, jsou tak součástí vyčíslení 
nákladů u všech KA.
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Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář

Veškeré aktivity projektu budou zajištěny ze strany MAS Bobrava, která disponuje 
kvalitním a zkušeným týmem zaměstnanců a externích pracovníků. MAS tak bude 
schopna zaručit se za kvalitu a koordinaci realizovaných aktivit, splnění závazných 
indikátorů i dodržování harmonogramu a schváleného rozpočtu. Dohled nad 
průběhem projektu bude mít koordinátor, který má dlouholeté zkušenosti 
s realizací projektů v rámci OPLZZ/OPZ. Z nepřímých nákladů bude dále uhrazen 
projektový a finanční manažer.

1.3 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
Veřejnost

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění

Třetí cílovou skupinou projektu je veřejnost obecně, tj. občané ČR a osoby žijící na území ČR 
respektive na území MAS Bobrava. MAS je suburbánním zázemím a dochází zde k vysokému 
stěhování obyvatel do jednotlivých obcí MAS. Problémem, který se díky tomu v území 
projevuje, je nízké zapojení nových občanů do dění na venkově, a jejich dělení na starousedlíky 
a nově přistěhovalé. Počet obyvatel MAS v roce 2021 činil 26 094 osob, z toho děti ve věku do 
14 let činí 19,4 %, obyvatelé mezi 15 a 64 rokem 62,9 % a osoby nad 65 let 17,7 %. Nárůst 
celkového počtu obyvatel od roku 2014 činí 11,6 %. Podíl obyvatel v seniorském věku se 
každoročně zvyšuje, v posledních letech také roste podíl dětské složky. V MAS Bobrava, stejně 
jako v celé ČR, dochází k demografickému stárnutí populace. Jedná se o proces, při němž se 
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postupně mění věková struktura obyvatelstva takovým způsobem, kdy se zvyšuje podíl osob 
starších 60 let a snižuje se podíl osob mladších 15 let, tj. starší věkové skupiny rostou početně 
relativně rychleji než populace jako celek.

Rizikovou skupinu z pohledu projektu tak tvoří nezasíťované děti a mládež, stejně 
jako senioři respektive osoby v postproduktivním věku, kteří jsou ohroženi sociálním 
vyloučením (případně jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby). S těmito skupinami 
obyvatel však úzce souvisí osoby jim blízké, tzn. rodina, pečující osoby, aktivní sousedé a další, 
kteří jsou v řešení životních situací konkrétních osob nějakým způsobem aktivní. Patří sem však 
i další obyvatelé sledovaného území, kteří se aktivně zapojí do komunitních a mezigeneračních 
aktivit, aktivizačních a participativních činností, či realizaci konkrétních dílčích akcí 
předkládaného projektu.

Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby

I přes neustálou snahu obecních zastupitelů i poskytovatelů služeb je nabídka potřebných 
služeb v území stále omezená. Částečně je to způsobeno finanční náročností při zajištění 
konkrétních služeb, částečně také nedostatkem lidských zdrojů 
(odborní pracovníci, koordinátoři aktivit apod.). Dalším důvodem je existence spádového města 
Brna, které je však od území MAS vzdálené průměrně 13,5 km (tj. od nejvzdálenější obce Omice 
17 km do nejbližšího města Modřice 10 km). Tento fakt však naráží na nedostatečnou dopravní 
infrastrukturu na území MAS.

Mezi další existující bariéry patří zejména nepříznivá sociální a finanční situace osob/rodin, 
nedostatek prostoru pro setkávání se a trávení volného času v menších obcích či nedostatek 
dobrovolnických aktivit.

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu

Popsaná situace dosud nebyla v rámci MAS komplexně řešena. Na území MAS je aktivní několik 
samostatných subjektů, zaměřujících se na akce komunitního typu, každý však řeší vlastní 
aktivity pro konkrétní skupinu osob, které se tak vzájemně neprolínají. Jedná se tedy o pilotní 
projekt, kladoucí si za cíl podporu seniorů v rámci komunity. To je i hlavním cílem činnosti MAS, 
jejíž smyslem je podpora a rozvoj venkovských regionů, a to nejen prostřednictvím 
přerozdělování dotačních prostředků z fondů EU, ale i prostřednictvím podpory spolupráce a 
setkávání místních občanů a organizací. MAS je nositelem Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje území MAS Bobrava, realizátorem animačních aktivit a iniciátorem vzniku 
komunitních center pro mezigenerační spolupráci, prevenci společensky nežádoucích jevu a 
propojování osob na území MAS.

Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS

Bez trvalého rozvíjení komunitní práce v obcích zůstanou potřeby konkrétních osob neřešeny, 
komunita se nezcelí a k pozitivní změně na sledovaném území nedojde. Podporou komunitně 
vedeného místního rozvoje dochází ke vzniku či posílení sociálních vazeb, vzájemné spolupráce 
a komunikace, podpoře smysluplného trávení volného času, slaďování rodinného a pracovního 
života a podpoře při zajišťování konkrétních potřeb jednotlivců (ať už rodin s malými dětmi, 
osamocených osob, sociálně vyloučených seniorů, nezasíťované mládeže apod.). Realizace 
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předkládaného projektu si klade za cíl věnovat se právě těmto oblastem při využití místního 
potenciálu. Pokud by aktivity projektu nebyly realizovány, nebude možné podpořit posilování 
rodinných/mezilidských vazeb a pomoci konkrétním osobám při řešení jejich životních situací v 
místě, kde žijí, tedy v prostředí venkova.

Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS

MAS Bobrava je společenstvím obcí, neziskových organizací, podnikatelů a aktivní veřejnosti 
působících na území 13 obcí kolem Bobravy. Od roku 2015 propojuje místní aktéry komunitně 
vedenými aktivitami, vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí o dotaci, poskytuje odborné 
poradenství a konzultace, aktivně se zapojuje do místních aktivit a 
pořádá odborné semináře pro širokou veřejnost. Finančně také podporuje registrované spolky, 
sdružení, kluby a neziskové organizace při pořádání jejich akcí.

MAS se dlouhodobě a systematicky věnuje propojování aktivit v rámci veřejného, neziskového i 
podnikatelského sektoru. Všechna setkání se často konají u "kulatých stolů" a zabývají se 
potřebám místních partnerů. To se promítá i do tvorby strategických rozvojových dokumentů, 
koncepcí a realizovaných projektů. Své poznatky MAS opírá o aktuální data a poznatky, které 
společně diskutuje a ověřuje v praxi. 

1.3.1 Opatření

Název opatření
Podpora komunitních aktivit

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD

MAS Bobrava cílí dle realizovaného průzkumu na:

- zajištění sdíleného koordinátora,
- zajištění sdíleného komunitního a sociálního pracovníka,
- realizaci osvětových a mezigeneračních aktivit.

Navrhované aktivity projektu jsou v souladu s podporovanými aktivitami výzvy 1.1 Podpora 
komunitní práce a 1.5. Podpora rodin a posilování rodinných vazeb, stejně jako se Strategií 
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bobrava na období 2021–2027, přesněji se 
specifickým cílem 3.2 - Podpora rozvoje komunitního a spolkového života (opatření 3.2.1: 
Tradiční a komunitní akce v obcích, 3.2.2: Podpora a organizování aktivit, které využívají 
dobrovolnou práci a rozvoj dobrovolnictví, 3.2.3: Sportovní soutěže, soutěže hasičských 
sborů, podpora zapojení mládeže do sportovních klubů, 3.2.4:
Podpora prospěšných občanských aktivit, 3.2.5: Přírodní komunitní centra a 3.2.6: 
Mezigenerační aktivity).

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS
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Realizovanými aktivitami dojde ke komplexnímu řešení komunitní práce na území MAS, k 
aktivizaci a participaci cílových skupin na dění v obci/komunitě, k posilování prvků 
svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpora 
dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci. Na území MAS bude zajištěna pozice 
sdíleného koordinátora projektu a komunitního/sociálního pracovníka pro zajištění 
podpory a koordinaci jednotlivých aktivit projektu, se zaměřením na podporu osob 
sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, osob sociálně slabších a 
znevýhodněných, které žijí v prostředí venkova. Podpůrné intervence směřují zejména do 
oblasti sociálního začleňování, posilování rodinných/mezigeneračních vazeb, aktivizačních 
a participativních činností a aktivnímu zapojování občanů MAS Bobrava do dění v regionu 
i při zajišťování konkrétních potřeb jednotlivců. 

Výčet indikátorů pro akční plán

Kód 
indikátoru

Název indikátoru
Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ne

670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 10

Realizované akce budou kapacitně nastaveny vždy 
pro min. 10 účastníků, skutečná účast se může dle 
místa konání a typu akce v jednotlivých případech 
lišit.

670102
Využívání 
podpořených 
služeb

Ano 150

V rámci projektu počítáme s podporou přibližně 
150 osob, které se budou aktivně podílet na 
realizovaných aktivitách. Vzhledem k očekávané 
opakované účasti podpořených osob je výše 
indikátoru nižší než součin počtu akcí a kapacity 
akcí. S ohledem na pilotní realizaci tohoto typu 
projektu se jedná o odhad dle mapování potřeb v 
regionu. Následně bude číslo upraveno dle 
skutečnosti.

551022

Počet 
podpořených 
komunitních 
aktivit

Ano 39

V rámci projektu bude podpořeno minimálně 39 
komunitních akcí, tzn. pro každou z 13 obcí 
minimálně 1 ročně. Počítáme však z rozsahem 39-
50 akcí a tento předpoklad bude součástí 
evaluace projektu v průběhu jeho realizace.

1.3.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy
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Název realizované aktivity
Osvětové a mezigenerační aktivity

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

V rámci tohoto opatření plánujeme realizovat aktivity v oblasti osvětových a 
mezigeneračních aktivit. Jejich smyslem je především podpora, edukace a aktivizace 
osob ze sledovaného území, jejich zapojení do místních aktivit a posilování rodinných, 
mezigeneračních a komunitních vazeb v jednotlivých obcích i v rámci MAS jako celku 
(např. formou sdílení zkušeností a přenosem tzv. "dobré praxe"). Plánovány jsou 
aktivity typu finanční a mediální gramotnost, komunikační a 
psychosociální dovednosti, přednášky na konkrétní téma dle aktuální potřeby, 
promítání filmů pod patronátem mládeže, sousedské bazárky a sbírky, patriotismus 
a poznávání regionu (komentované výlety) či dobrovolnická činnost (např. dovoz 
nákupů a potřebných věcí, čtení seniorům). Aktivity budou zajištěny za pomoci lektorů 
a komunitního pracovníka, který bude na základě konkrétních potřeb realizovat 
požadované aktivity.

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Koordinátor projektu (PS úvazek 0,3), HM 16.900 Kč/měs., celkem 608.400 Kč

Komunitní pracovník - osvěta (DPČ), 15 hod./akce, 39 akcí/projekt, tj. 585 hod., 310 Kč
/hod., celkem 181.350 Kč

Supervizor (DPP), 25 hod./měsíc, tj. 900 hod./projekt, 400 Kč/hod., celkem 360.000 Kč

Lektor (DPP), 3 akce/obec, 13 obcí, tj. 468 hod./projekt, celkem 234.000 Kč

 

Celkem PN 1.383.750 Kč + paušál 40 % 553.500 Kč = 1.937.250 Kč/3 roky (tj. 3.874.500 
Kč/6 let)

Koordinátor a supervizor jsou sdílenými pozicemi projektu.

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
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Ne

Komentář

Veškeré aktivity projektu budou zajištěny ze strany MAS Bobrava, která disponuje 
kvalitním a zkušeným týmem zaměstnanců a externích pracovníků. MAS tak bude 
schopna zaručit se za kvalitu a koordinaci realizovaných aktivit, splnění závazných 
indikátorů i dodržování harmonogramu a schváleného rozpočtu. Dohled nad 
průběhem projektu bude mít koordinátor, který má dlouholeté zkušenosti 
s realizací projektů v rámci OPLZZ/OPZ. Z nepřímých nákladů bude dále uhrazen 
projektový a finanční manažer.

2 Další klíčová témata a problémy cílových skupin v oblasti 
aktivního začleňování, které byly v území identifikovány, ale 
nebudou primárně řešeny v rámci realizace tohoto akčního plánu

Stručný popis dalších existujících témat a problémů CS v oblasti aktivního začleňování. V případě, že 
jsou všechna existující témata a problémy CS zahrnuta v popisu aktivit v části 2, může zůstat tato 
část nevyplněna

V letech 2014 až 2021 vykazuje vývoj počtu obyvatel MAS trvale rostoucí trend. Celkově se jedná o 
11,6% nárůst počtu obyvatel. Jedná se o projev suburbanizace, kdy můžeme pozorovat jak nárůst 
migračního přírůstku, tak i pozvolný růst přirozeného přírůstku (o 11,1 %). To si žádá investice do 
občanské vybavenosti jednotlivých obcí MAS, a to ve všech směrech.

Z realizovaného dotazníkového šetření, stejně jako z výstupů mapování potřeb na území MAS, 
vyplynula celá řada potřeb, které nebudou (respektive nemohou být) v rámci připravovaného 
projektu řešeny. Jedná se především o zajištění sociálních služeb v regionu. Jejich potřebnost budou 
zástupci MAS diskutovat na konkrétních jednání, které hodlají iniciovat. Jedná se například o:

- zřízení senior taxi,
- zajištění půjčovny kompenzačních pomůcek,
- zvýšení kapacit terénní služba osobní asistence (a terénních služeb obecně),
- zvýšení kapacit v domovech pro seniory,
- zvýšení kapacit odlehčovací služby.

Další zmíněné potřeby, které vyplynuly z dotazníkového šetření, byly v projektové žádosti 
zohledněny (s ohledem na možnosti výzvy, rozpočtu, harmonogramu a kapacit realizačního týmu). 
Projekt je plánován jako tříletý na období 2023-2025. Po vyhodnocení jeho realizace je plánován 
návazný projekt na období 2026-2028. V obou případech se jedná o pilotní řešení potřeb daného 
území, cílem tak bylo nastavit dostatečně variabilní a flexibilní klíčové aktivity, které mohou 
reagovat na konkrétní potřeby osob z cílových skupin v průběhu realizace jednotlivých částí 
projektu. Plánované aktivity jsou určeny pro všech 13 obcí MAS, ovšem způsob jejich realizace a 
konečné rozmístění v území bude vyplývat z konkrétních požadavků občanů vznesených v průběhu 
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realizace projektu. Žádost o dotaci, která je vázána na tento AP, definuje konkrétní aktivity dle 
potřebnosti sledovaného území, a zároveň je dostatečně variabilní na to, aby mohla na 
územní potřebnost operativně reagovat kdykoliv v průběhu realizace samotné.

Rozpočet projektu byl sestaven na období 2023-2025. Po vyhodnocení efektivity projektu budou 
definovány aktivity návazného projektu, pro který bude sestavován rozpočet zvlášť. Pro potřeby AP 
tedy byla popsána finanční potřebnost pro první 3 roky realizace nastavením konkrétních položek 
rozpočtu, které byly následně vynásobeny na šestileté období. Uvědomujeme si však, že takto 
získané hodnoty jsou pouze orientační a rozpočet návazného projektu bude podstatně odlišný (za 
dodržení limitu stanoveného na jednotlivé MAS).

3 Příprava akčního plánu z hlediska procesů a připravenost území 
na realizaci akčního plánu

Stručný popis způsobu přípravy akčního plánu z hlediska procesů, které probíhaly v území

Na projektovém záměru MAS pracuje od začátku roku 2021 formou komunitního plánování mezi 
členy MAS a místními aktéry. Jednotlivé aktivity byly komunikovány s příslušnými orgány a 
institucemi v rámci Jihomoravského kraje a v rámci přípravy projektu byly monitorovány relevantní 
strategické dokumenty. Z celé řady přípravných jednání byla nejvýznamnější - Valná hromada dne 
22. 6. 2021, setkání starostů dne 6. 10. 2021, jednání Řídícího výboru dne 18. 2. 2022, setkání 
starostů dne 17. 5. 2022, jednání Řídícího výboru dne 17. 5. 2022, jednání Valné hromady dne 15. 6. 
2022 a setkání členů MAS dne 12. 9. 2022. V termínu od 20. 7. 2022 do 31. 7. 2022 bylo následně 
realizováno dotazníkové šetření s cílem zmapování konkrétních potřeb. Šetření se zúčastnilo 73,2% 
členů MAS. Více viz  .www.masbobrava.cz

Všechny aktivity projektu budou zajištěny přímo pracovníky MAS, aby bylo možné zaručit se za 
kvalitu plnění jednotlivých aktivit a stanovených cílů a indikátorů. Realizační tým má zkušenosti 
s realizací obdobných projektů, a to nejenom v rámci OPZ. Klíčovým faktorem přípravy akčního 
plánu je především znalost místního prostředí, jež vede k lepšímu zacílení podpory a rozvoji 
spolupráce mezi jednotlivými aktéry na místní úrovni. Podkladem pro zpracování je zpracovaná 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bobrava na období 2021–2027 a Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice, na které stanovené klíčové aktivity projektu navazují.

Návazný projekt bude připraven na základe výstupu z monitoringu, průběžných evaluací a po 
projednání v komisích a orgánech MAS a s relevantními aktéry z území. Celý návazný projekt bude 
reagovat na aktuální potřeby obyvatel regionu, především osob ze stanovené cílové skupiny 
respektive cílových skupin.

Stručný popis připravenosti MAS k realizaci animační činnosti po celé období realizace akčního 
plánu

Účelem MAS je rozvoj a koordinace spolupráce veřejného, neziskového a soukromého sektoru a 
realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu (SCLLD). MAS Bobrava tak po 
celou dobu své existence propojuje vzájemně prospěšné i veřejně prospěšné činnosti, tvoří a 
realizuje strategie a plány rozvoje území MAS, koordinuje a realizuje projekty zaměřené na rozvoj 
území MAS, propaguje místní aktéry a podporuje regionální produkty, tradice a zvyky, zabývá se 

http://www.masbobrava.cz
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mezisektorovou spoluprací a mezigenerační soudržností, zajišťuje informovanost obyvatel MAS, 
organizuje odborné semináře, konference a kulturní/vzdělávací/osvětové a společenské akce. 

MAS pravidelně organizuje jednání Valné hromady a Řídícího výboru, v rámci kterých se setkávají 
členové MAS z řad veřejného, neziskového i soukromého sektoru. Dále se zástupci MAS 
účastní vzdělávacích aktivit, seminářů a setkání organizovaných z řad místních akčních skupin 
Jihomoravského kraje respektive Krajským sdružením NS MAS ČR Jihomoravského kraje. V rámci 
nich se spolu s dalšími MAS připravovali na nové programové období 2021-2027. MAS má 
zkušenosti s realizací projektů v rámci OPZ (dříve OPLZZ), součástí projektového týmu jsou členové 
dlouhodobě se zabývající tímto typem operačního programu. MAS má dále nastavené 
standardizované způsoby svých animačních a mediačních aktivit, v rámci území se scházejí zástupci 
komunitních center, zástupci neziskových organizací a zájmových spolků. MAS pravidelně 
komunikuje s místními aktéry, ať už v rámci dotačního servisu při vyhlašování vlastních výzev, 
tak dotačním poradenství a konzultací projektových záměrů různých dotačních titulů. Zástupci MAS 
jsou v úzkém kontaktu s ÚP Brno-venkov, municipalitami i místními sociálními pracovníky, se 
kterými se podíleli na přípravě aktivit AP.

4 Příprava projektu MAS

Popište způsob přípravy projektu MAS se zdůvodněním výběru způsobu zajištění/realizace 
jednotlivých aktivit v rámci projektu MAS

Příprava projektu respektive akčního plánu SCLLD pro programový rámec OPZ+ započala již 
začátkem roku 2021 během příprav koncepční části SCLLD. Tak, jak byly analytickými pracemi 
definovány problémy, potřeby a cíle území, se krystalizovaly možné aktivity v rámci akčního plánu. 
Do jeho tvorby byly zapojovány obce, neziskové organizace, členové Valné hromady MAS, veřejnost 
a další aktéři. Během komunitního projednávání SCLLD v území byly přijímány připomínky a 
projektové záměry ze všech sektorů a byly průběžně zapracovány. Ze sektoru sociálního bylo 
průběžně jednáno se sociálním odborem MěÚ Šlapanice a zástupci poskytovatelů sociálních služeb 
v ORP. V průběhu následujících měsíců příprava pokračovala formou interních diskuzí a vzájemných 
jednání mezi jednotlivými členy MAS a dalšími místními aktéry. Zástupci MAS se v průběhu přípravy 
projektu účastní všech projednávání v rámci CLLD OPZ+, včetně on-line školení a seminářů. MAS je 
také aktivním členem Krajského sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje, v rámci kterého svůj 
záměr diskutuje s ostatními zástupci MAS. Navrhované aktivity projektu jsou dále konzultovány s 
odpovědnými pracovníky Jihomoravského kraje, v rámci kterého jsou průběžně monitorovány 
relevantní strategické dokumenty, aby došlo k souladu a návaznosti v opatřeních, které 
nastavujeme.

Všechny aktivity projektu budou zajištěny přímo MAS Bobrava, aby bylo možné ručit za kvalitu při 
plnění jednotlivých aktivit, stejně jako za koordinaci a samotný průběh realizovaných aktivit. Pouze 
jako realizátor muže MAS zajistit plnění všech opatření bez rizika nedodržení časového, obsahového 
a finančního rámce. Veškeré aktivity projektu tak budou realizovány přímo pracovníky MAS 
hrazenými z projektu bez partnerů a smluvních dodavatelů.

Aktivity projektu jsou ve své podstatě určeny všem obyvatelům obcí na území MAS, u nichž je 
potřeba konkrétní podpory při zapojení se do sociálního/komunitního života společnosti, ve které 
žijí, a kterým je potřeba umožnit změnu a vyrovnání disproporcí. Stanovené aktivity vycházejí z 
mapování potřeb na území a byly navrženy ze strany členů MAS i veřejnosti. Na doporučení MPSV 
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byla cílová skupina "veřejnost" specifikována na skupiny obyvatel, kterých se aktivity dotýkají 
nejvíce (tzn. děti a mládež, rodiny, seniory), nicméně cíle projektu jsou pro všechny skupiny totožné 
a aktivity jsou otevřené všem bez rozdílu. Senioři tak budou vytvářet aktivní program sdílených 
klubů spolu s dětmi, sociální poradce může provázet jak osamocené osoby v postproduktivním 
věku, tak i rodiny s malými dětmi a do osvětových/komunitních aktivit se mohou zapojit všichni ti, 
které jejich obsah zaujme. Projekt je propojeným celkem do sebe zapadajících jednotlivých aktivit, 
bez kterých by celek neměl smysl. Snahou je podpořit a propojit osoby z území MAS, které jsou 
ohroženy sociálním vyloučením, případně jsou již sociálně vyloučeny, anebo ty, kteří se do aktivit 
území z jakéhokoliv důvodu ještě nezapojili (např. z důvodu věku=ostychu, neznalosti prostředí u 
nově přistěhovaných apod.). Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní projekt, je snahou MAS 
vyhodnocovat nastavené aktivity a přizpůsobovat je skutečným potřebám. Vše je tedy variabilní, 
aby mohlo být operativně reagováno na konkrétní potřeby a situace, s cílem získat si důvěru 
obyvatel MAS při dalším počínání v budoucnu. Je tedy možné (a pravděpodobné), že podpora, 
která je plánována pro obyvatele všech 13 obcí ve stejném/obdobém rozsahu, bude následně 
směřována pouze do některých z nich. Tento výstup projektu bude pro efektivní plánování 
budoucích aktivit v území velmi přínosný.

5 Příprava, projednávání a schvalování zbývajících max. 50 % 
alokace do výše celkové finanční alokace na realizaci akčního plánu

Stručně popište způsob přípravy, projednávání a schvalování zbývajících 30 – 50 % alokace

Oba projekty v rámci OPZ+ budou nastaveny tak, aby došlo k vyčerpání 100 % alokace na období 
2023 až 2028. V rámci prvního projektu 2023–2025 bude vyčerpáno 56,78 % alokace, zbylých 43,22 
% bude vyčerpáno v následujícím projektu 2026–2028. Návazný projekt bude připraven na základe 
výstupu z monitoringu, průběžných evaluací a po projednání se členy MAS a s relevantními aktéry 
v území. Celý návazný projekt bude reagovat na aktuální potřeby obyvatel regionu, především osob 
ze stanovené cílové skupiny respektive cílových skupin.

Je možné, že v návaznosti na evaluaci prvního projektu dojde realizační tým k závěru, že bude 
v rámci OPZ+ poskytovat služby buď jiné, nebo kapacitně adaptované.

6 Náklady na AP v detailu jednotlivých projektů MAS ve vazbě na 
finanční plán SCLLD

Tabulka AP nákladů na MAS projekty

Název projektu MAS Celkem CZV projektu MAS (v Kč)
Procentuální podíl projektu MAS na 
celkové alokaci na AP (v %)

projekt MAS č. 1: 8 517 583,00 56,78

projekt MAS č. 2: 6 482 417,00 43,22

Celkem alokace na AP 15 000 000,00 100,00
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7 Vyhodnocení úspěšnosti realizovaného akčního plánu

Stručně popište způsob, jakým bude MAS ověřovat dosažení cílů stanovených v akčním plánu

Součástí předkládaného projektu je jeho vyhodnocení neboli evaluace, tzn. zhodnocení efektivnosti 
nastaveného konceptu pro návaznou část projektu. Evaluační proces MAS vnímá jako potvrzení 
správnosti postupu v rámci realizace projektu a průběžné vyhodnocení veškerých aktivit projektu, s 
cílem zjistit efektivitu a dopady využívaných opatření, včetně komplexního vyhodnocení před 
ukončením realizace projektu. Vyhodnocení prvního období realizace akčního plánu bude 
zpracováno v předepsaném on-line formuláři v následující struktuře:

- vyhodnocení přínosu realizovaných opatření pro každou CS, a to ve vztahu k cílovému stavu 
uvedeném v akčním plánu
- vyhodnocení naplnění cílových hodnot indikátorů pro dané opatření
- vyhodnocení realizace jednotlivých aktivit, plnění harmonogramu a nákladovosti, 
efektivita způsobu realizace
- vyhodnocení animační činnosti MAS v průběhu realizace akčního plánu

S touto strukturou bude pracováno v rámci evaluace a jednotlivé body budou průběžně hodnoceny. 
Tzv. monitoring respektive sběr dat tak bude probíhat po celou dobu realizace projektu za 
spolupráce celého realizačního týmu. Na jejich základě dojde k systematickému a přehlednému 
uspořádání, odbornému zpracování a následnému vyhodnocení. Následně bude ze 
získaných výstupů zpracována vstupní, průběžná a závěrečná evaluační zpráva dle harmonogramu 
nastaveném v přípravné fázi projektu. Mezníkem bude vždy jeden uzavřený rok realizovaného 
projektu.

8 Prohlášení

Akční plán SCLLD pro OPZ+ navazuje a je v souladu s koncepční částí SCLLD hodnocenou MMR
Ano
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