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Zápis  
z jednání výkonné rady ze dne 15. 10. 2020 

Forma:   On-line hlasování per rollam 

 

Účastníci: Mgr. Ondřej Veselý, Bc. Helena Kloudová, DiS., Mgr. Vladimír Soukop, Pavel Fröhlich, 

 Bc. Miroslav Novák, DiS., Ing. Ivana Kohútová, Mgr. Marek Sovka 

Dle stanov je Výkonná rada usnášeníschopná při nadpoloviční většině členů.  

Účastno členů: 7 ze 7 a zároveň žádná ze zájmových skupin/sektoru nemá zastoupení 

vyšší než 49 %. Výkonná rada je tudíž usnášeníschopná.   

 

Zapsal: Martin Braun   

 

Program jednání Výkonné rady: 

1. Úvod, prezence  

2. Aktuální informace z MAS 

3. Přesun finančních prostředků v rámci fiche č. 2 PRV  

5. Schválení projektů z výzvy MAS Podbrněnsko č. 4 PRV 

4. Standardizace, změna území MAS 

6. Regionální značka Brněnsko 

7. Memorandum o spolupráci MAS a Židlochovic na komunitním plánování sociálních služeb 

8. Různé 

 

1. ÚVOD 

Předseda MAS Mgr. Ondřej Veselý rozeslal členům výkonné rady v předstihu podklady pro jednání VR. 

Jednání a hlasování se účastnili všichni členové, hlasování je usnášeníschopné. Zároveň žádná ze zájmových 

skupin a sektorů nepřevyšuje 49% podíl zastoupení. 

Za zapisovatele per rollam jednání byl navržen Martin Braun. Ověřovatelem zápisu byla navržena Bc. Helena 

Kloudová, DiS. 

 

Usnesení č. 1/3-2020 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko schvaluje za zapisovatele dnešního jednání Martina Brauna a ověřovatele 

Bc. Helena Kloudová, DiS.  

Pro: 0  Proti:    0 Zdržel se:   0 

 

Mgr. Veselý seznámil přítomné s programem jednání, nikdo nevznesl námitku na doplnění programu.   
 

Hlasování VR  

Usnesení č. 2/3-2020 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko schvaluje program jednání VR 15. 10. 2020.  

Pro:  0 Proti:    0 Zdržel se:   0 
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2. AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MAS 

Kancelář MAS řeší v současné době standardní aktivity, jako jsou šablony pro školské subjekty, Místní akční 

plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II nebo vyhlašování výzev MAS (PRV a IROP). V rámci MAP bychom 

rádi zmínili zapojení rodilých mluvčí do výuky na základních školách v ORP Pohořelice. Zároveň byl naší MAS 

u nás v Pohořelicích pořádán seminář a kulatý stůl na téma tvorba nové CLLD pro ostatní jihomoravské 

MASky. S novým rozpočtovým obdobím souvisí i nutnost standardizace MAS (viz dále) a tvorba nové strategie 

2021 - 2027. Rovněž MAS Podbrněnsko zpracovává Programy rozvoje obcí pro obce Březina, Pohořelice, 

Cvrčovice a Vojkovice. Další obce jsou v pořadí. Rovněž se zapojila do iniciativy související s přípravou 

regionální značky Brněnsko (viz dále). V současné době je provoz omezen kvůli pandemii Covid 19.  

 

3. PŘESUN FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI FICHE Č. 2 PRV 

Z důvodu vyššího zájmu žadatelů o fichi č. 2 v této výzvě než je aktuální alokace je možné navýšit tuto alokaci 
z finančních prostředků alokovaných na tuto fichi v budoucnu (dle finančního plánu se jedná o prostředky na 
rok 2021 ve výši 1 374 186,00 Kč – Příspěvek Unie a 772 980,00 Kč – Národní veřejné zdroje) – celkově tedy 
je možno převést do letošního roku 2020 částku 2 147 166 Kč. Došlo by tak k podpoře většího množství 
žádostí, jak je uvedeno v tabulce v příloze č. 1. (Příloha č. 1_Podklad pro přesun finančních prostředků). 
Zároveň se budou šetřit provozní výdaje jak MAS, tak i žadatelů, kteří by jinak znovu museli absolvovat proces 
přípravy a hodnocení v roce 2021. V případě přesunu alokace z roku 2021 do současné výzvy tak úspěšné 
projekty mohou být podpořeny ve větší míře. Alokace na příslušném opatření 2.1.2. Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje tak bude vyčerpána v maximální možné míře.  
 

Hlasování VR  

Usnesení č. 3/3-2020 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko schvaluje přesun finanční alokace v rámci výzvy MAS Podbrněnsko č. 4 

PRV v rámci fiche č. 2. A to tím způsobem, že finance alokované ve finančním plánu SCLLD MAS 

Podbrněnsko na rok 2021 v celkové výši 2 147 166 Kč budou přiřazeny k alokaci na rok 2020. Celkově pak 

bude alokace na výzvu MAS Podbrněnsko č. 4 PRV pro rok 2020 alokováno 4 141 166 Kč. Navýšením dojde 

k možnosti podpořit více projektů, které úspěšně prošly hodnocením projektů, avšak nemohly by být 

podpořeny z důvodu vyčerpání alokace dané fiche.  

Pro:  0 Proti:    0 Zdržel se:   0 

 

4. SCHVÁLENÍ PROJEKTŮ Z VÝZVY MAS PODBRNĚNSKO Č. 4 PRV 

Výzva MAS Podbrněnsko č. 4 PRV byla po uzavření sběru žádostí vyhodnocena jak na straně pracovníků MAS 

po formální stránce, tak i prošly projekty věcným hodnocením ze strany Výběrové komise MAS Podbrněnsko. 

Výsledek je uveden v tabulce Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci, která je přílohou č. 2 tohoto 

zápisu a je rovněž přiložen i zápis z jednání výběrové komise (příloha č. 3 tohoto zápisu), kde jsou projekty 

uvedeny v celkovém pořadí rovněž. Hlasovali pouze ti členové VR, kteří nejsou k uvedeným projektovým 

žádostem ve střetu zájmů (viz doložené Etické kodexy). 
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Hlasování VR  

Usnesení č. 4/3-2020 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko schvaluje výběr projektů podaných v rámci výzvy MAS Podbrněnsko PRV 

č. 4 fiche 2, a to na základě seznamu vybraných a nevybraných žádostí o dotaci, který je přílohou č. 2 tohoto 

zápisu.  

Pro:  0 Proti:    0 Zdržel se:   0 

 

Hlasování VR  

Usnesení č. 5/3-2020 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko schvaluje výběr projektů podaných v rámci výzvy MAS Podbrněnsko PRV 

č. 4 fiche 6, a to na základě seznamu vybraných a nevybraných žádostí o dotaci, který je přílohou č. 2 tohoto 

zápisu.  

Pro:  0 Proti:    0 Zdržel se:   0 

 

5. STANDARDIZACE, ZMĚNA ÚZEMÍ MAS 

V souvislosti s přípravou na nové období 2021-2027 bylo potřeba sesbírat souhlasy od obcí se zapojením 
jejich území do územní působnosti MAS. V průběhu léta 2020 byla každá obec dotázána, zda chce v MAS 
zůstat a nebo ne. Výsledkem objíždění regionu a sbírání podpisů jsou jen minimální změny. Jedná se 
v podstatě jen o 4 změny. Nově souhlas podepsali starostové obce Měnín a Pasohlávky a naopak z důvodu 
přičlenění k regionu Ivančicko od MAS odešly obce Kupařovice a Němčičky. Standardizace je procesně 
schvalována Odborem regionální politiky MMR a bylo potřeba ji podat do 30. 9. 2020, respektive 
do 27. 10. 2020. V rámci procesu jsou možnosti oprav. Na základě velikosti MAS je pak přepočítávána nová 
alokace pro MAS. Přesné rozdělení na MAS ale doposud není známo a ani přesný vzorec výpočtu. Územní 
rozsah MAS Podbrněnsko pro období 2021-2027 ukazuje obrázek č. 1 níže.  
V rámci standardizace se dokládají četné přílohy a dokumenty. Mezi jinými i stanovy a jednací řády orgánů, 
které však již byly schváleny na poslední valné hromadě a MAS je tak v této oblasti připravena.  
 



 

4 
                                   

MAS PODBRNĚNSKO, spolek 
Brněnská 2, 691 23 Pohořelice 

www.podbrnensko.cz 

 

 
Obrázek č. 1 Územní rozsah MAS Podbrněnsko pro období 2021-2027 
 
Hlasování VR  

Usnesení č. 6/3-2020 

VR bere na vědomí podání standardizace MAS Podbrněnsko pro období 2021-2027 v územním rozsahu jak 
je uvedeno na obrázku 1.  
Pro:  0 Proti:    0 Zdržel se:   0              

 

 

6. REGIONÁLNÍ ZNAČKA BRNĚNSKO 

MAS Podbrněnsko se zapojila do příprav založení regionální značky Brněnsko, která si klade za cíl zvýšit zájem 

o místní produkty a napomoci tak zkrátit dodavatelské řetězce. Pomoc místním producentům je dlouhodobý 

zájem každé MAS, a proto došlo ke spojení a koordinaci v této oblasti mezi místními akčními skupinami 

Slavkovské bojiště, Brána Vysočiny, Brána Brněnska, Bobrava a právě i MAS Podbrněnsko. Aktivity jsou 

v počátcích a snahy o založení a rozjezd regionální značky by měly být koordinovány MAS Slavkovské bojiště, 

která je v této oblasti nejdále a bude rozjezd značky koordinovat i v rámci projektu spolupráce, který za tímto 

účelem administruje spolu s KAS Kyjovské Slovácko v pohybu. První školení je plánované na 5. 11. v Tišnově, 

ale vzhledem k aktuální situaci není jeho realizace vůbec jistá. Další akce ve spolupráci s ostatními MAS a 

zastřešující Asociací regionálních značek ČR by měly následovat a o dalším vývoji bude kancelář MAS 

výkonnou radu informovat.  
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Usnesení č. 7/3-2020 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko bere na vědomí informaci ohledně založení regionální značky Brněnsko a 

zapojení naší MAS do propagace této aktivity. 

Pro: 0  Proti:    0 Zdržel se:   0     

 

 

7. MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI S MĚSTEM ŽIDLOCHOVICE – Plánování soc. služeb 

Jak již bylo po skončení projektu Plánování sociálních služeb v ORP Židlochovice řečeno, tak město 

Židlochovice i další aktéři ve skončeném projektu by chtěli v započaté práci pokračovat a navázat na úspěšný 

projekt. V této souvislosti byla ustavena pod Radou Města Židlochovice Komise pro plánování sociálních 

služeb. Komise má již schválený svůj statut a má své členy, mezi kterými jsou i zástupci MAS. Rovněž tajemník 

komise je zástupce MAS, pan Jan Oujeský. V této vzniklo i memorandum o spolupráci mezi MAS Podbrněnsko 

a Městem Židlochovice, které je předkládáno Výkonné radě ke schválení. Memorandum je přílohou zápisu 

č. 4. 

 

Usnesení č. 8/3-2020 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko schvaluje znění Memoranda o spolupráci mezi MAS Podbrněnsko a 

Městem Židlochovice v uvedeném znění. 

Pro: 0  Proti:    0 Zdržel se:   0     

           

 

8. RŮZNÉ  

MAS Podbrněnsko děkuje za spolupráci všem svým členům a příznivcům a přeje všem pevné zdraví. 

 

 

 

 

 

Zapsal:     Martin Braun    ...……………………………………….... 

 

 

 

 

 

Předseda VR:     Mgr. Ondřej Veselý  ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

Ověřil:     Bc. Helena Kloudová, DiS. ...……………………………………….... 
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