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1. Základní údaje 
 

Název organizace:   Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek 

Zkrácený název:   MAS Podbrněnsko 

Sídlo:     Brněnská 2, 691 23 Pohořelice 

Předseda:   Mgr. Ondřej Veselý, vesely@podbrnensko.cz 

Místopředseda:  Ing. Jan Vitula, vitula@zidlochovice.cz 

Email:     info@podbrnensko.cz 

Webové stránky:   www.podbrnensko.cz 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s.; Č. ú. 3225747379/0800 

Právní forma:  spolek zapsaný u Krajského soudu v Brně, spis. značka L 17149 

IČO:     01343971 

 

1.1. Cíle MAS 

 

MAS Podbrněnsko je sdružením ustaveným za účelem vytvoření integrované strategie na obnovu 

a rozvoj kulturního a přírodního dědictví venkovského regionu – především oblast Pohořelicka, 

Židlochovicka a Rajhradska. MAS byla vytvořena za účelem uvedení této strategie do života a jako 

spolek sdružuje představitele obcí, spolků, hospodářských subjektů, příspěvkových organizací, 

odborných institucí a dalších subjektů, kteří na základě jednotné strategie usilují o tyto společné 

cíle: 

a) pečovat o kulturní a hospodářský rozvoj regionu, 

b) vytvářet podmínky pro nejširší spolupráci při rozvoji regionu, 

c) propagovat obnovu venkova a získat jí vážnost ve společnosti, 

d) účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. 

 

1.2. Předmět činnosti 

 

 vytvoření, realizace a aktualizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Podbrněnsko 2014–2020, (dále jen „SCLLD“) na území MAS, 

 vytváření platformy pro spolupráci při rozvoji území MAS na principu metody Leader,  

 aktivní podpora zájmu o všestranný rozvoj MAS a kooperaci obyvatel a ostatních subjektů 

v daném venkovském regionu,  

 podpora a propagace místních neziskových, podnikatelských a veřejných subjektů, 

podpory vzniku a rozšíření sítí mezi danými subjekty,  

 projektové řízení v rámci SCLLD prostřednictvím principu LEADER, 

 implementace principu LEADER v územní působnosti MAS,  

 zajištění administrativní činnosti související s implementací SCLLD a činností MAS,  

 příprava a realizace rozvojových projektů,  

 organizace kulturních a vzdělávacích aktivit, přednášek, seminářů, workshopů, stáží, 

exkurzí související s posláním MAS,  

 vydávání publikací a propagačních materiálů,  

 metodická a administrativní projektová pomoc subjektům v území MAS. 
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1.3. Územní působnost 

 

Kraj: Jihomoravský  

Okres: Brno-venkov  

SO ORP: Ivančice (4), Pohořelice (12), Šlapanice (1), Židlochovice (18)  

Rozloha: 325,2 km2  

Počet obyvatel: 42 803 (k 31. 12. 2016) 

Hustota zalidnění: 131,6 obyv./km2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS Podbrněnsko působí na území 35 obcí: 

  

 18 obcí SO ORP Židlochovice: Blučina, Bratčice, Holasice, Hrušovany u Brna, Ledce, 

Medlov, Nosislav, Opatovice, Popovice, Přísnotice, Rajhrad, Rajhradice, Sobotovice, 

Syrovice, Unkovice, Vojkovice, Žabčice, Židlochovice; 

 12 obcí SO ORP Pohořelice: Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, 

Pohořelice, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice; 

 4 obce SO ORP Ivančice: Kupařovice, Němčičky, Pravlov, Trboušany; 

 1 obec SO ORP Šlapanice: Rebešovice. 

 

1.4. MAS Podbrněnsko je členem těchto subjektů: 

 

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s. (NS MAS ČR) 

Opavská 228 

747 41 Hradec nad Moravicí 

IČO: 28554271   

http://nsmascr.cz 

http://nsmascr.cz/
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Krajské sdružení NS MAS ČR  Jihomoravského kraje 

Sloup 221 

679 13 Sloup 

IČO: 72048301 

http://jihomoravsky.nsmascr.cz 

  

http://jihomoravsky.nsmascr.cz/
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2.  Struktura MAS Podbrněnsko 

2.1. Členové MAS 

 

Členem MAS Podbrněnsko může být každá právnická a fyzická osoba starší 18 let, která má na 

území spolku trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, nebo má pro toto území místní příslušnost 

nebo působnost a souhlasí s účelem spolku a stanovami MAS. Výše členských příspěvků je 

stanovena na 5 Kč na obyvatele od obcí, 250 Kč od jednotlivých členů. 

 

Členové sdružení mají právo: 

 účastnit se aktivit sdružení, 

 účastnit se jednání orgánů sdružení a vyjadřovat se k otázkám činnosti sdružení,  

 volit členy orgánů sdružení a být do nich voleni. 

 

Členové sdružení mají povinnost: 

 řídit se stanovami sdružení a dodržovat je, 

 v případě zvolení plnit úkoly dané funkce, 

 platit stanovené členské příspěvky. 

 

Členská základna MAS 

MAS Pobrněnsko měla k datu 31. 12. 2017 49 partnerů: 

 17 partnerů zastupuje veřejný sektor, 

 15 partnerů zastupuje neziskový sektor, 

 17 partnerů zastupuje soukromý sektor. 

 

2.2.  Zájmové skupiny 

 

MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA 

 Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA 

 Region Židlochovicko 

 Mikroregion Rajhradsko 

 Obec Žabčice 

 Obec Vranovice 

 Obec Vojkovice 

 Obec Trboušany 

 Obec Němčičky 

 Obec Pravlov 

 Obec Kupařovice 

 Městys Troskotovice 

 

VZDĚLÁVÁNÍ A CÍRKVE 

 Základní a mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace 

http://www.podbrnensko.cz/o-nas/partneri
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 Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 Římskokatolická farnost Nosislav 

 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nosislavi 

 Římskokatolická farnost Pohořelice 

 Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace 

 Základní umělecká škola, Pohořelice, okres Brno-venkov 

 Základní škola a Mateřská škola Vlasatice, příspěvková organizace 

 Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad 

 

SPORT, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A KULTURA 

 TJ Sokol Pohořelice, okres Brno-venkov, občanské sdružení 

 POHOřelický Divadelní Ansábl POHODA o. s. 

 Centrum volného času Opatovice 

 Vlastivědný klub Židlochovice 

 Branišovická chasa 

 JuniorBand, z. s 

 Tělocvičná jednota Sokol Židlochovice 

 TJ Cézavan Blučina 

 Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace 

 

VINAŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

 Rybníkářství Pohořelice a. s. 

 Cezava a.s. Blučina 

 PHAR LAP, s.r.o. 

 Václav Valášek (vinařství) 

 Jaromír Kokrhel (vinařství) 

 Myslivecký spolek Pohořelice 

 Veronika Bechová (zemědělství) 

 Eva Bechová (zemědělství) 

 Flajšinger Jan (vinařství) 

 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, místní sdružení, vinaři Vranovice 

 MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MÍSTNÍ ORGANIZACE VRANOVICE 

 Lubomír Celnar (vinařství) 

 

DALŠÍ FO A PO 

 Okresní hospodářská komora Brno-venkov 

 KLEMPÍŘSTVÍ KOHÚT s.r.o. 

 STREKON A-Z, s.r.o 

 Mgr. Vít Hrabina (poradenství) 

 Mgr. Ondřej Veselý (dotační poradenství) 

 Mgr. Hana Svobodová 

 Mgr. Lukáš Nevědel 

 Centrum digitálního tisku s.r.o. 
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2.3. Orgány MAS Podbrněnsko 

 

VALNÁ HROMADA 

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS. Je tvořena všemi partnery a zástupci partnerů MAS, 

přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích 

práv. Zasedání valné hromady má právo účastnit se člen fyzická osoba osobně, člen právnická 

osoba v zastoupení člena svého statutárního orgánu, případně pověřené osoby na základě plné 

moci.  

V průběhu roku došlo ke změnám ve složení členů valné hromady a jejich zástupců.   

 

V roce 2017 proběhla dvě zasedání členů Valné hromady (29. 6. 2017 a 7. 12. 2017). 

 

Změny a dodatky v dokumentech spolku v roce 2017 

 

Během roku 2017 nedošlo k přijetí nových členů. 

 

V roce 2017 došlo k vyloučení dvou členů z důvodu neuhrazení členských poplatků 

 

 

Zasedání Valné hromady MAS Podbrněnsko v roce 2017 

 

Datum konání:  29. 6. 2017   

 Aktuality (personální obsazení, činnost kanceláře aj.) 

 Projekty MAS Podbrněnsko 

 Výroční zpráva za rok 2016 

 Roční účetní závěrka za rok 2016 

 Realizace Strategie CLLD - výzvy MAS Podbrněnsko v roce 2017 

 Výběrové komise MAS (volba členů) 

 Aktualizace jednacích řádů orgánů MAS 

 Delegování pravomocí na výkonnou radu MAS 

 

Datum konání:  7. 12. 2017 

 Aktuality (personální obsazení kanceláře, činnost kanceláře, aj.) 

 Realizované a plánované projekty (MAP ORP Pohořelice I a II, dotace JMK, Budování 

kapacit pro rozvoj škol aj.) 

 Členství v MAS (vyloučení členů) 

 Výběrová komise MAS (volba členů) 

 Delegování pravomocí na výkonnou radu MAS – OP ŽP nové výzvy 

 Výzvy v roce 2017 a 2018 (harmonogram výzev, postup výběru projektů aj.) 

p.č. 
Název a sídlo, IČO                                                                                          

(jméno a bydliště FO)  
IČO Datum přijetí 

1. 
KYNOLOGICKÝ KLUB ŽIDLOCHOVICE 

Lidická 646, 667 01 Židlochovice                                                          
72031069 7. 12. 2017 

2. 
ABRAZO s.r.o. 

Na Lázních 620, 664 56 Blučina 
29241707 7. 12. 2017 
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 Harmonogram výzev na rok 2018 

 

VÝKONNÁ RADA 

Výkonná rada má 9 členů z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 

nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Výkonnou radu tvoří předseda, místopředseda a 7 

členů, kteří jsou voleni valnou hromadou z řad partnerů MAS.  

 

V roce 2017 proběhly tři zasedání Výkonné rady (6. 4. 2017, 27. 6. 2017 a 30. 11. 2017). 

 

  Výkonná rada:     

  Partneři MAS Zástupce v MAS Sektor 

1. Mgr. Ondřej Veselý Mgr. Ondřej Veselý soukromý 

2. Region Židlochovicko Ing. Jan Vitula veřejný 

3. Základní škola Židlochovice Ing. Jana Králová veřejný 

4. DSO ČISTÁ JIHLAVA Ing. Josef Svoboda veřejný 

5. Klempířství Kohút Ing. Ivana Kohútová soukromý 

6. Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D. soukromý 

7. 

POHOřelický Divadelní Ansámbl 

POHODA o. s. Helena Kloudová, Dis. neziskový 

8. Centrum volného času Opatovice Iva Sedlická neziskový 

9. TJ Sokol Židlochovice Vlastimil Helma neziskový 

 

DOZORČÍ RADA 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem MAS. Dozorčí rada má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni 

valnou hromadou z partnerů MAS, zároveň veřejný sektor ani žádná zájmová skupina 

nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.  

 

  

  Dozorčí rada:     

  Člen MAS Zástupce MAS Sektor 

1. Rybníkářství Pohořelice a.s. Ing. Roman Osička soukromý 

2. Mikroregion Rajhradsko Luboš Přichystal veřejný 

3. Obec Vojkovice RNDr. Ivan Pavlík veřejný 

4. Myslivecký spolek Pohořelice Ing. Jaroslav Rod neziskový 

5. OHK Brno-venkov Ing. Jiří Drybčák neziskový 
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VÝBĚROVÁ KOMISE 

Výběrová komise provádí nezávislý předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, navrhuje 

jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. Výběrová komise má 15 

členů volených ze subjektů a osob, které na území MAS prokazatelně působí. Členy jmenuje na 

svém zasedání valná hromada.  

 

 

 

  

  Výběrová komise:   

  Členové komise Povolání 

1. Mgr. Marie Bednářová učitelka 

2. Ingrid Plísková účetní v MŠ 

3. RNDr. Lucie Kubalíková, Ph.D. rodičovská dovolená 

4. Mgr. Lenka Ungrová starostka obce Holasice 

5. Ing. Jana Richterová referentka Židlochovice 

6. Ing. Jana Mrázová rodičovská dovolená 

7. Mgr. Martina Bartáková referentka Židlochovice 

8. Mgr. Jakub Janča zástupce ZŠ Židlochovice 

9. Mgr. Hana Svobodová učitelka 

10. Ing. Ivana Flajšingerová, Ph.D. podnikatelka 

11. Zdeněk Pospíšil starosta obce Unkovice 

12. Marek Sovka místostarosta obce Branišovice 

13. Ing. Jakub Votava strojař 

14. Martina Minaříková  knihovnice 

15. Milan Štastný student 
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3. Činnost MAS v roce 2017  
 

- Implementace SCLLD 

V roce 2017 se MAS Podbrněnsko již nacházela v implementační fázi Strategie CLLD. V roce 

2017 bylo vyhlášeno celkem šest dotačních výzev. V rámci Programu rozvoje venkova 

(1 výzva), Integrovaného regionálního operačního programu (3 výzvy) a Operačního 

programu Zaměstnanost (2 výzvy). V rámci těchto výzev bylo vybráno 19 projektů o celkovém 

finančním objemu cca 37,6 mil. Kč. 

 

Detailní přehled vyhlášených výzev: 

 

IROP 

 

 Udržitelná a bezpečná doprava 

 Investice do infrastruktury pro základní a střední vzdělávání 

 Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a 

sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 

OPZ 

 

 Prorodinná opatření (2×) 

 

PRV 

 

 Výzva MAS PRV č. 1 (zahrnovala Fiche  (1) Podpora činnosti subjektů působících 

v odvětví zemědělství, (2) Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově, (3) 

Venkovský cestovní ruch) 

 

- Pravidelně opakované hodnocení implementace SCLLD 

V rámci Indikátorového a evalučního plánu, který byl schválen Dozorčí radou 27. 6. 2017, 

bylo schváleno pravidelně opakované hodnocení implementace SCLLD za daný rok, jehož 

zpráva bude uvedena ve zprávě o hodnocení hospodaření a činnosti MAS (Výroční zpráva). 

Níže uvedené hodnocení je vypracována dle zmiňovaného Indikátorového a evaluačního 

plánu (založené na monitorovacích indikátorech1).   

 

 

 

 

                                                           
1 Projekty z výzev MAS Podbrněnsko se k 31. 12. 2017 neukončily žádnou průběžnou etapu, nenacházely se ve 
stavu ukončení fyzické realizace projektu či v době udržitelnosti. Z tohoto důvodu není možné, aby se přínosy 
projektů z výzev MAS promítly do statistických údajů a zároveň tyto projekty nevykazovaly žádné indikátory, ke 
kterým se žádostí o podporu/dotaci zavázaly. Proto indikátory výsledků a indikátory výstupů nebyly k 31. 12. 
2017 zjišťovány, respektive mají nulovou přírůstkovou hodnotu.  
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Obsah pravidelně opakovaného 

hodnocení 

Hodnocení  

(škála 1-5)2 
Poznámky 

Dosahování cílů - 
V současné době není možné dosahování cílů zhodnotit – viz 

poznámka pod čarou 1.  

Naplňování principů strategie 3 

Principy SCLLD jsou plněny průběžně, například se jedná o princip 

spolupráce, přístup zdola nahoru, partnerství veřejných a 

soukromých subjektů a další principy stanovené v SCLLD. 

Přímý vliv aktivity MAS na 

realizaci programových rámců, 

animačních aktivit, projektů 

spolupráce a individuálních 

projektů MAS 

2 
Plnění a vliv jednotlivých aktivit je patrný níže i výše, kde jsou 

zmíněny veškeré informace k aktivitám MAS.  

Vliv externího prostředí - změny 

legislativy, národní a krajské 

politiky, hospodářských vývoj a 

situace na trhu práce, externí 

významní aktéři (podniktelské a 

neziskové organizace, instituce a 

zaměstnavatelé) 

2 

Negativní stav – výrazná administrativní zátež pro Kancelář MAS 

ze strany OP a další byrokracie. 

Negativní vliv – výborná situace na trhu práce, díky které se 

nesnadno plní indikátory pracovních úvazků (FTE) a otázkou 

zůstává podpora zaměstnanosti OPZ naplánována na rok 2021. 

Průběh a realizace programových 

rámců 
4 

Zpoždění realizace zejména vnějšími vlivy a nastavenými postupy 

(vycházející z pořadavků ŘO).  

Finanční plán OPZ – byly vyhlášeny dvě výzvy OPZ na prorodinná 

opatření. První výzva nevybrala žádného žadatele, proto byla výzva 

opakována. Zde došlo k vyčerpání téměř celé alokace. Projekt 

neodosáhl vypisované alokace o cca 400 000 Kč. Zbylé finance 

budou převedeny do budoucích let. 

Finanční plán PRV – byla vyhlášena výzva č. 1 PRV na všechny 

plánované Fiche v celém plánovanám objemu financí . Finanční 

plán nicméně nebyl dodržen z důvodu nepřipravenost žadatelů 

(žadatelé, kteří nekonzultovali, vyřazení při hodnocení atd.). Jedná 

se přibližně o 25 % plánovaného objemu, který byl převeden na 

následující rok. 

Finanční plán IROP – byly vyhlášeny všechny 3 plánované výzvy 

v celém objemu. Finanční plán nakonec nebyl dodržen v plné míře, 

v rámci nepřipravenosti žadatelů, nízké alokace atd. zůstaly 

finanční prostředky (25 %), které jsou převedeny do následujících 

výzev. 

Vnitřní procesy MAS 

Podbrněnsko - animační činnost, 

realizace vlastních projektů MAS, 

Procesy hodnocení a výběru 

projektů, administrativní postupy 

MAS atd. 

2 

MAS má dobře nastavené vnitřní procesy, jsou nastaveny dle 

požadavků a podmínek jednotlivých OP/PRV i v rámci legislativních 

požadavků. 

Návrhy a doporučení pro zlepšení 

implementace SCLLD 
- 

Úprava dat v indikátorovém a evalučním plánu – zpřesnění výkladu 

popisu a stanovení hodnot indikátorů, úprava dat realizace 

dotazníkového šetření a střednědobého hodnocení ( s ohledem na 

na to, že data budou až do 31. 12. 2018 včetně). 

 

 

- Tvorba interních postupů pro jednotlivé OP a příprava výzev 

V souvislosti s přípravou výzev bylo nutné nastavit vnitřní předpisy a postupy pro proces 

schvalování a výběru projektů (OP IROP a PRV). Tyto dokumenty byly schváleny v březnu 

2017. Rovněž byly připravovány jednotlivé dokumenty nutné před vyhlášením výzev, 

                                                           
2 Hodnocení na škále 1 – velmi úspěšné/výrazný vliv až 5 – velmi neúspěšné/bez vlivu 
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případně pro proces hodnocení a výběru (všechny dokumenty museli vždy projít schválení ze 

strany ŘO, případně byly kontrolovány při předávání projektů na ŘO).  

 

- Projekt Místního akčního plánu SO ORP Pohořelice 

V rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Pohořelice realizuje MAS 

Podbrněnsko projekt Místního akčního plánu (MAP) Pohořelice. V rámci tohoto projektu, který 

byl spuštěn v srpnu roku 2016 a bude ukončen v lednu 2018. Do projektu jsou zapojeny 

všechny základní a mateřské školy v SO ORP Pohořelice. Vzdělávací subjekty se pravidelně 

scházejí, koordinují své aktivity a plánují investice, jsou realizovány vzdělávací aktivity a další 

aktivity. Zastřešujícím shromážděním projektu je řídicí výbor MAP. V rámci projektu byla 

vytvořena komplexní strategie rozvoje vzdělávání v regionu (která bude schválena v lednu 

2018) – na tvorbě a schválení se podílely/podílejí všechny subjekty zapojené do projektu, 

kteří jsou zároveň relevantními aktéry vzdělávání v regionu. 

 

- Projekt Místního akčního plánu SO ORP Židlochovice 

MAS Podbrněnsko spolupracuje na tvorbě MAS SO ORP Židlochovice s realizátorem projektu, 

s městem Židlochovice. To na území svého správního obvodu vykonává činnosti obdobného 

rozsahu jako MAS Podbrněnsko na území SO ORP Pohořelice. MAS se účastní plánovacích 

aktivit a je v pozici pomocníka a poradce při administraci projektu.  

 

- Projekt Místního akčního plánu SO ORP Pohořelice II a Projekt Místního akčního plánu SO 

ORP Židlochovice II 

MAS plánuje zapojení se do navazujícího projektu MAP II v obou regionech obdobným 

způsobem, jako v projektech I (viz výše). Ke konci roku započala příprava projektů a 

projednávání s aktéry ve školství o tomto projektu.  

 

- Žádost o režie 4.2. 

V souvislosti s nutnností zabezbepčení chodu kanceláře pro potřeby realizace SCLLD byl 

realizován projekt Počáteční fáze realizace SCLLD MAS Podbrněnsko. Projekt slouží nejen 

k zajištění personálních nákladů, ale rovněž byl využíván pro vybavení kanceláře, pořízení 

osobního automobilu pro potřeby implementace SCLLD, spotřební materiál atd. Jelikož došlo 

v průběhu projektu k úsporám, projekt bude prodloužen z původně plánovaného ukončení 

31. 1. 2018 o 3 měsíce do 30. 4. 2018.  

Rovněž MAS na konci roku 2017 připravovala navazující projekt pro zajištění chodu kanceláře 

pro potřeby implementace SCLLD, a to od 1. 5. 2018.  

 

- Animace škol – Šablony I 

MAS Podbrněnsko na svém území pomáhá (animuje) základním a mateřským školám 

s projekty zjednodušeného vykazování (šablony). Tyto projekty představují potřebnou 

finanční dotaci i pro malé venkovské školy. Ty však často nemají dostatečnou administrativní 

kapacitu a tak MAS ve spolupráci s odborem školství SO ORP Židlochovice organizují 

semináře a školení pro jednotlivé školy a zároveň i školám pomáhají zadávat žádost do 

systému ISKP, vypořádávat připomínky. Rovněž MAS pomáhá při realizaci projektů, podává 

odborné konzultace, pořádá školení i pomáhá se zadáváním do systému ISKP.  MAS takto 
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pomáhá 24 školám. MAS předpokládá minimálně totožnou pomoc minimálně obdobnému 

počtu škol do avizovaných Šablon II. (předpoklad vyhlášení jaro 2018). 

 

- Projekt Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice 

MAS Podbrněnsko se po několika jednáních s Městem Židlochovice dohodla, že bude 

nositelem výše zmíněného projektu v oblasti sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice. MAS 

podala individuální žádost o podporu a uspěla. Bude tedy realizátorem tohoto projektu 

(Město Židlochovice partner bez finančního příspěvku) od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2020. Cílem 

projektu je vytvořit kvalitní rozvojové dokumenty v oblasti sociálních služeb (Akční plán 

sociálních služeb v SO ORP Židlochovice na rok 2019 a Komunitní plán sociálních služeb 

v SO ORP Židlochovice na období 2020 - 2023, včetně AP na rok 2020), prohloubit a 

zefektivnit současný stav koordinace a spolupráce klíčových aktérů v oblasti sociálních služeb 

v SO ORP Židlochovice, včetně poskytnutí dostatečného prostoru pro podílení se na 

komunitním plánování, poskytnout rozvoj kvalifikace a kompetencí jednotlivých 

zainteresovaných subjektů v oblasti sociálních služeb, kteří se podílejí na procesu 

komunitního plánování v projektu, zabezpečit dostatečnou informovanost nejen aktérům 

působícím v sociálních službách, ale i široké veřejnosti, a nastavit efektivní spolupráci mezi 

samosprávnými celky (obce a kraje).  

 

- Projekt Milion stromů pro JMK 

Krajské sdružení MAS Jihomoravského kraje realizovalo ve všech 18 MAS v JMK projekt Milion 

stromů pro JMK.  Projekt měl za cíl popularizovat stromy ve volné krajině a zapojit do této 

problematiky i veřejnost. V rámci MAS Podbrněnsko byla vytvořena databáze výsadeb a 

realizována výsadba spolu s lesní školkou Výhonek v lokalitě Za cihelnou na vrchu Výhon. 

Byla vytvořena i metodika výsadeb ovocných dřevin, která je k dispozici v Kanceláři MAS. 

Projekt by měl v budoucnu pokračovat rozšířením výsadeb i do dalších oblastí MAS a měl by 

podpořit návrat ovocných vysokokmenných stromů do volné krajiny. Idea projektu je za 

každého občana JMK vysadit jeden ovocný strom. 

 

- Krajská dotace na podporu činnosti MAS 

MAS Podbrněnsko v roce 2017 realizovala dotaci z dotačního programu Program rozvoje 

venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017 v rámci dotačního titulu Podpora provozu 

místních akčních skupin. Díky této dotaci MAS Podbrněnsko zajistila částečné finanční krytí 

provozních nákladů kanceláře (nájem, telefonní služby), pořídila další softwarové vybavení a 

zajistila pomocnou administrativní sílu. 

 

- Webová prezentace www.podbrnensko.cz a facebookový profil 

Místní akční skupina Podbrněnsko disponuje plně funkčními webovými stránkami, a 

facebookovým profilem na kterých informuje všechny zájemce o veškerém dění týkajícím se 

činnosti MAS.  

 

- Další aktivity MAS Podbrněnsko v roce 2017 : 

Pracovníci MAS Podbrněnsko se účastnili školení a pracovních setkání, workshopů a 

konferencí, kde získávali potřebné aktuální informace pro svou činnost. Jednalo se o akce 
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zaměřené na projektový management, aktuality z operačních programů (IROP, OP VVV, OPZ, 

PRV) pro SCLLD, individuální potřeby atd., školení facilitace, školení účetnictví atd.  
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4. Finanční zpráva  
 

4.1. Rozvaha k 31. 12. 2017 

Aktiva 

 
 

Pasiva 
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Komentář k významným položkám rozvahy 

  

o Aktiva – 1 614 558,57 Kč 

 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem  349.000,00 Kč 

Pořízení služebního vozidla Škoda RAPID 1.2 ve výši 349.000,00 Kč. 

Oprávky k dlouhodobému majetku ve výši -29.099,00 Kč. 

 

Krátkodobý finanční majetek celkem  1.274.479,57 Kč 

Krátkodobý finanční majetek jsou peněžní prostředky deponované na jednom účtu v České 

spořitelně, a.s. a zůstatek hotovosti v pokladně MAS Podbrněnsko.  

 

Jiná aktiva celkem  

- Příjmy příštích období 18 000 Kč 

Spolek eviduje v rozvaze částku 18 000 Kč – což je korekce k projektu III.4.1. – Získávání 

dovedností, animace a provádění pro nově vzniklou MAS. 

- Náklady příštích období 2 178 Kč 

Částka se vztahuje k období 2017 – webhosting ABRA, emailové adresy.  

 

o Pasiva – 1 614 558,57 Kč 

 

Výsledek hospodaření celkem –  468 367,35 Kč 

Účet výsledku hospodaření vykazuje za rok 2017 ztrátu ve výši minus 246 522,69 Kč. 

 

Cizí zdroje tvoří krátkodobé závazky. 

- Krátkodobé závazky celkem 241 503,72 Kč 

Jedná se o závazky z titulu nevyplacených mezd za měsíc prosinec 2017 ve výši 141 156 Kč, dále 

závazky k institucím sociál. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění ve výši 67 806 Kč, 

zálohové a srážkové daně ve výši 29 643 Kč a zákonného pojištění Kooperativa ve výši 1 922 Kč.  

Dále se eviduje krátkodobý závazek ve výši 877,72 Kč za telefonní služby za 12/2017 a předpis 

doplatku silniční daně za rok 2017 ve výši 99 Kč. 

 

Jiná pasiva celkem – 904 687,50 Kč 

Jedná se o předpis provozní dotace k projektu Plánování sociálních služeb v ORP Židlochovice. 

 

 

 

 

 

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 
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Náklady 

 
 

Výnosy 
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Komentář k významným položkám výkazu zisku a ztráty 

 

Náklady v celkové výši 3 398 260,74 Kč, které lze položkově rozdělit takto: 

 

Spotřeba materiálu za 268 720,80 Kč 

  středisko celkem Kč 

SÚ 501 030x spotřeba materiálu (kancelářský a obd. 
materiál) 

MAS Podbrněnsko 2 081,00 

MAP 28 173,00 

režie CLLD 20 145,80 

SÚ 501 040x drobný hmotný majetek  
MAP 75 808,00 

režie CLLD 104 219,00 
SÚ 501 050x pohonné hmoty režie CLLD 8 721,00 

SÚ 501 0600 propagační materiály a předměty režie CLLD 29 573,00 

Celkem   268 720,80 

 

SÚ 501 40x drobný hmotný majetek - rozčlenění 

  zdroj celkem Kč Kč pořízení 

SU 501 040x 
drobný hmotný 

majetek 

MAP 75 808,00 

6 812,00 tiskárna PRN Brotheer HL-L5100DN 

15 395,00 1x Synology, 2 x HD WD RED NAS Edition 

19 899,00 kávovar DeLonghi ECAM 45.760 W 

5 490,00 mobilní telefon NOKIA 5 Dual SIM 

11 990,00 dataprojektor a brašna 

9 989,00 digit.fotoaparát, poudro a SD karta 

režie CLLD 104 219,00 

20 836,00 kancelářské židle - 14 kusů 

8 990,00 kancelářská sedačka a konferenční stolek 

74 393,00 nábytek do kanceláře MAS 

 

Cestovní náklady za 20 599,00 Kč 

  středisko celkem Kč 

SÚ 512 030x cestovné 

MAS 4 926,00 

MAP 6 468,00 

režie CLLD 9 205,00 

  20 599,00 

 

Náklady na reprezentaci za 40 526,20 Kč 

  středisko celkem Kč 

SÚ 513 030x náklady na reprezentaci 

MAS 150,00 

MAP 35 294,00 

režie CLLD 5 082,20 

  40 526,20 
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Ostatní služby ve výši 165 190,41 Kč: 

  

Mzdové náklady celkem za 2 824 506 Kč 

Osobní náklady vyplácel spolek za zaměstnance i za činnosti týkající se dohod o provedení práce 

a to z různých zdrojů: 

Zdroje osobních nákladů - střediska mzdové náklady 
zákonné soc. a zdr. 

pojištění 

zák.sociální 
náklady (DPN, lék 

prohl.) 

projekt MAP 669 707,00 225 414,00 2 912,00 

projekt MAP paušál 223 480,00 10 200,00   

dotace JMK – Podpora MAS 20 000,00     

režie CLLD 1 302 645,00 347 510,00 3 840,00 

nezpůsobilé výdaje SCLLD - hrazeno MAS 37,00 13,00   

MAS - spolufinancování k dotaci JMK 25 000,00     

Celkem 2 240 869,00 583 137,00  

 

A dále zákonné sociální náklady ve výši 500 Kč za lékařské prohlídky zaměstnanců. 

 

Daně a poplatky celkem za 2 399,00 Kč 

Jedná se o správní poplatky spolku a daň silniční za rok 2017 ve výši 899 Kč. 

 

Ostatní náklady ve výši 32 130,86 Kč 

- bankovní poplatky k účtu u České spořitelny, a.s. - 4 635,86 Kč 

- pojištění Generali – kancelář MAS   - 3 526,00 Kč 

- povinné ručení Škoda RAPID 1.2   - 17 217, 00 Kč 

- zákonné pojištění Kooperativa    - 6 752,00 Kč 

  středisko celkem Kč   

SÚ 518 030x nákup služeb 

MAS 12 525,00 
poštovní služby, certifikáty, účastnické 
poplatky, revize elektrospotřebičů, 
školení řidičů 

JMK 69 605,00 
nájemné kanceláře MAS, poradenské 
služby, roční poplatek KEO 

MAP 31 944,74 
poplatky za vzdělávací semináře, 
antivirová ochrana, metodické vedení 

CLLD 27 355,79 pošt. služby, školení,vizitky, 
programové služby, servis IT techniky, 

SÚ 518 030x nákup služeb - telefonní 
služby 

MAS 1 505,71   

MAP 392,93   

JMK 7 370,00   

CLLD 140,24   

SÚ 518 040x drobný nehmotný majetek 
JMK 3 025,00 Alis PVS - software pro komunikaci se 

SP, ZP 

MAS 11 326,00 software KEO - spisová služba 

Celkem   165 190,41   
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Odpisy dlouhodobého majetku ve výši 29 099 Kč 

Roční odpis z pořízeného dlouhodobého majetku Škoda RAPID 1.2, PC 349.000 Kč. 

 

Poskytnuté příspěvky ve výši 15 000,- Kč 

Jedná se o roční členské příspěvky NS MAS a KS NS MAS. 

 

Daň z příjmů ve výši 89,47 Kč – srážková daň - bankovní účet u ČS 

 

Výnosy v celkové výši 3 151 738,05 Kč se rozdělují takto: 

 

Hospodaření MAS Podbrněnsko skončilo účetní ztrátou ve výši -246 522,69 Kč. Tato částka je 

dána rozdílem výnosů a nákladů. Výnosy v celkové výši 3 151 738,05 Kč realizovala MAS pouze 

z hlavní činnosti. 

 

Výnosy z hlavní činnosti JMK MAP režie CLLD MAS  CELKEM 

Tržby z prodeje služeb        23 000,00 23 000,00 

Úroky       470,84 470,84 

Přijaté členské příspěvky       220 285,00 220 285,00 

Provozní dotace 100 000,00 989 405,00 1 818 577,21   2 907 982,21 

Celkem 100 000,00 989 405,00 1 818 577,21 243 755,84 3 151 738,05 

 

Komentář k výnosům z hlavní činnosti: 

 

Tržby z prodeje služeb ve výši 23 000,00 Kč souvisejí se zpracováním koncepcí, metodické vedení, 

dotazníkové šetření.  

 

V roce 2017 tvoří částku 470,84 Kč úroky k účtu vedeném u České spořitelny, a.s. 

 

Členské příspěvky za rok 2017 činily celkem 220 285 Kč (nadále činí výše členského příspěvku 5,- 

Kč na obyvatele a 250,- Kč pro organizace, FO za rok)  

 

O provozní dotaci bylo účtováno do výnosů v částce 2 907 982,21 Kč: 

- z toho částka 100 000,00 Kč souvisí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na realizaci akce „Provoz místní akční skupiny MAS Podbrněnsko 2017“ 

na základě Dotačního programu „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje  

- částka 989 405,00 Kč se vztahuje k projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP 

Pohořelice.  

- částka 1 818 577,21 Kč se váže k projektu Strategie CLLD  
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Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob 

Daňové přiznání právnických osob, včetně požadovaných příloh za rok 2017 zpracovala externí 

účetní a bylo podáno na Finanční úřad Brno-venkov dne 8.4.2018.  

 

 

Děkujeme Všem, kdo s námi v tomto roce spolupracovali a těšíme se na úspěšnou spolupráci 

v roce 2018! 


