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Místní akční skupina Podbrněnsko (dále jen „MAS“) byla v roce 2014 dobrovolným 
nezávislým občanským sdružením sdružujícím své členy na základě společného zájmu, které 
vzniklo dne 16.1.2013 registrací na Ministerstvu vnitra ČR pod číslem jednacím VS/1-
1/91620/13-12, s IČO 01343971. 
Na základě účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od 1.1.2014 se změnila 
právní forma MAS. Z občanského sdružení se stal ex lege spolek.  
 
1.1. Cíle MAS 
 
MAS Podbrněnsko je pracovní a iniciativní skupinou ustavenou k vytvoření pilotní 
integrované strategie na obnovu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví regionu – 
především oblast Pohořelicka a Židlochovicka, a k uskutečnění zapojení této strategie do 
života regionu. MAS sdružuje představitele obcí, spolků, hospodářských subjektů, 
příspěvkových organizací, odborných institucí a dalších, na základě jednotné strategie, 
usilujících 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 
 
MAS Podbrněnsko leží v Jihomoravském kraji v jižní části okresu Brno-venkov na území 

o rozloze 304,33 km2. Region MAS v současnosti zahrnuje území o 35 obcích, které spadají 

do 4 správních obvodů (SO) obcí s rozšířenou působností. Z toho 19 obcí přísluší SO ORP 

Židlochovice, 11 SO ORP Pohořelice, 4 SO ORP Ivančice a 1 SO ORP Šlapanice. Na území MAS 

působí více než 10 dobrovolných svazků obcí (DSO), z nichž se nejvíce obcí MAS dotýkají 

Region Židlochovicko, Cyklistická stezka Brno-Vídeň, dobrovolný svazek obcí, DSO Čistá 

Jihlava, Mikroregion Rajhradsko a Region Cezava. Z celkem 35 obcí mají tři obce statut města 

(Pohořelice, Rajhrad a Židlochovice) a tři statut městyse (Medlov, Troskotovice a Nosislav). 
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1.4. MAS Podbrněnsko je členem tohoto subjektu: 
 
 Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.       www.nsmascr.cz 

IČO: 28554271, (NS MAS ČR), založeno v roce 2007. 
 

 
Kontaktní informace 
 

Název organizace:  Místní akční skupina Podbrněnsko,o.s. 
Zkrácený název:  MAS Podbrněnsko 
Sídlo:    Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice 
Předseda:  Ing. Josef Svoboda, starosta@pohorelice.cz 
Místopředseda: Ing. Jan Vitula, vitula@zidlochovice.cz 
Manažer:   Bc. Ondřej Veselý, vesely@podbrnensko.cz  
Email:    info@podbrnensko.cz 
Mobil manažer:  +420 777 129 560 
Webové stránky:  www.podbrnensko.cz 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna 3225747379/0800 
Právní forma:   spolek 
Registrace:   Ministerstvo vnitra ČR, VS/1-1/91 620/13-R (16. 1. 2013) 
IČO:    01343971 
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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. 
 
Orgány sdružení: 

 valná hromada,  

 výkonná rada,  

 předseda, místopředseda,  

 dozorčí rada, 

 výběrová komise. 

2.1.  Členové MAS 

K 31.12.2014 má MAS Podbrněnsko celkem 43 členů.  

 
1 Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA 
2 Region Židlochovicko 
3 Mikroregion Rajhradsko 
4 Obec Žabčice 
5 Základní a mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace 
6 Základní škola Židlochovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 
7 TJ Sokol Pohořelice, okres Brno-venkov, občanské sdružení 
8 "Mateřské centrum Robátko" 
9 KYNOLOGICKÝ KLUB ŽIDLOCHOVICE 
10 Římskokatolická farnost Nosislav 
11 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nosislavi 
12 Mgr. Hana Svobodová 
13 MS Pohořelice 
14 Rybníkářství  Pohořelice a. s. 
15 Mgr. Lukáš Nevěděl Ph.D. 
16 Cezava a.s. Blučina 
17 Jaromír Kokrhel 
18 Flajšinger Jan 



 
 

            Výroční zpráva 

MAS Podbrněnsko           2014 

6 
 

19 Římskokatolická farnost Loděnice u Moravského Krumlova 
20 Římskokatolická farnost Pohořelice 
21 Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace 
22 POHOřelický Divadelní Ansámbl POHODA o.s. 
23 KLEMPÍŘSTVÍ KOHÚT s.r.o. 
24 STREKON A-Z, s.r.o. 
25 Zdeňka Růžičková 
26 Základní umělecká škola, Pohořelice, okres Brno - venkov 
27 Eva Bechová 
28 Veronika Bechová 
29 Obec Vranovice 
30 Obec Vojkovice 
31 Obec Trboušany 
32 Obec Němčičky 
33 Obec Pravlov 
34 Centrum volného času Opatovice 
35 Vlastivědný klub Židlochovice 
36 PHAR LAP, s.r.o. 
37 Branišovická chasa 
38 JuniorBand, z. s. 
39 Okresní hospodářská komora Brno - venkov 
40 Václav Valášek 
41 ZO Českého zahrádkářského svazu, místní sdružení, vinaři Vranovice 
42. Mgr. Vít Hrabina 
43.       Tělocvičná jednota Sokol Židlochovice 
 
2.2.      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 svolává výkonná rada nejméně dvakrát ročně a též vždy, požádá-li o 

to písemně alespoň jedna třetina členů valné hromady.  

 
V roce 2014 proběhly tři zasedání Valné hromady:   13.02.2014 
        28.04.2014 
        15.12.2014 
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      Zasedání Valné hromady MAS Podbrněnsko dne 15.12.2014 
 

2.3. 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 volených valnou hromadou z řad partnerů MAS.  
 
V roce 2014 proběhly čtyři zasedání Výkonné rady:  30.01.2014 
        28.04.2014 
        11.06.2014 
        09.12.2014 
 

 

 Výkonná rada:   

  Partneři MAS Zástupce v MAS Sektor 

1. DSO ČISTÁ JIHLAVA Ing. Josef Svoboda veřejný 

2. Region Židlochovicko Ing. Jan Vitula veřejný 

3. Základní škola Židlochovice Ing. Jana Králová veřejný 

4. Klempířství Kohút Petr Kohút soukromý 

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

6. Mgr. Vít Hrabina Mgr. Vít Hrabina soukromý 

7. 
POHOřelický Divadelní Asámbl 
POHODA o.s. Helena Kloudová, DiS.  neziskový 

8. Centrum volného času Opatovice Iva Sedlická neziskový 

9. TJ Sokol Židlochovice Vlastimil Helma neziskový 
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2.4. Předseda, místopředseda 
Přeseda je statutárním zástupcem MAS Podbrněnsko a jedná jejím jménem navenek. Je 
odpovědný za svoji činnost valné hromadě. Předseda může pověřit zastupováním MAS 
v konkrétních právních jednáních místopředsedu, popřípadě manažera MAS 
 
Předsedou sdružení je Ing. Josef Svoboda (DSO Čistá Jihlava), místopředsedou Ing. Jan Vitula 
(Region Židlochovicko).  
 

2.5. Dozorčí rada 

  Dozorčí rada:     

  Partneři MAS Zástupce v 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. MS Pohořelice Ing. Jaroslav Rod neziskový 

5. OHK Brno-venkov Jan Pohanka neziskový 

 

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.  

 

2.6. 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. Alena Bilavčíková kulturní referentka 

3. MDDR. Lucie Kameníková lékařka 

4. Mgr. Lenka Ungrová starostka obce Holasice 

5. Ing. Miroslav Effenberger, DiS. starosta obce Přibice 

6. Eva Bechová podnikatelka 

7. Milan Šťastný člen Junior band 

8. Mgr. Hana Svobodová soc.oblast, učitelka 

9. Ing. Hana Mlýnková referentka reg.rozvoje 

10. Bc. Vladimíra Nepeřilová referentka OÚ Opatovice 

11. Bc. Tomáš Trávníček student MENDELU 

12. Zdeněk Pospíšil starosta obce Unkovice 

13. Pavel Fröhlich starosta městyse Nosislav 

14. Ivana Flajšingerová  podnikatelka 

15. Marek Sovka místostarosta obce Branišovice 
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Standardy MAS 
 
V průběhu roku 2014 byly nadále místní akční skupiny seznamovány s podmínkami, které 
budou muset splnit, aby mohly v novém programovacím období realizovat své strategie a 
podporovat tak svoje území. Kromě toho, že MAS vytvářela novou integrovanou strategii 
komunitně vedeného místního rozvoje (jedná se o zobecnění metody LEADER pro nové 
období), bude muset projít tzv. standardizací, v rámci které bude ověřována schopnost MAS 
administrovat svěřené finanční prostředky a posuzovány budou tzv. standardy, které se 
týkají 5 okruhů: územní působnost, partnerství, orgány MAS, kancelář MAS, 
institucionalizace MAS. Teprve poté, co MAS získá úspěšně standardizaci, bude moci podat 
žádost o schválení své strategie vč. jednotlivých akčních plánů k financování. I této 
problematice se MAS Podbrněnsko věnovala a postupně připravovala podklady, které budou 
v rámci standardizaci předkládány. 
 
Webová prezentace www.podbrnensko.cz 
 
Místní akční skupina Podbrněnsko disponuje plně funkčními webovými stránkami, na kterých 
informuje všechny zájemce o veškerém dění týkajícím se činnosti MAS. Na webové 
prezentaci MAS lze najít např. informace týkající se vyhlášených výzev, výběru projektů či 
informace o kulturním dění na území MAS. 
 
Projekt OP TP 
 
MAS Podbrněnsko získala a realizovala od 1. 4. do 31. 8. 2014 projekt financovaný 

z Operačního programu Technická pomoc (OP TP). Tento projekt podpořený celkovou 

částkou 688 411 Kč měl za cíl pomoci s tvorbou Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje MAS Podbrněnsko na roky 2014 až 2020 (SCLLD). Tento dokument je klíčem 

k čerpání finančních prostředků v následujícím období. Nejprve byl v analytické části 

dokumentu zmapován současný stav v oblastech jako obyvatelstvo, zemědělství, 

ekonomická aktivita, trh práce, životní prostředí, doprava, služby nebo veřejná správa. Na 

základě této části byly v části strategické vytyčeny prioritní oblasti, které by MAS měla 

podporovat. Tyto návrhy byly v rámci projektu konzultovány na kulatých stolech s místními 

obyvateli a součástí zjišťování názorů veřejnosti bylo i dotazníkové šetření ve všech obcích 

MAS. Výsledná strategie SCLLD byla v měsíci srpnu předložena k připomínkování veřejnosti a 

v této verzi i předložena Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, které kontroluje průběžné 

přípravy a práci jednotlivých MAS na svých strategiích. V následujících měsících roku 2015 

v návaznosti na schválení operačních programů Evropskou komisí bude strategie dokončena 

zpracováním implementační části a finančního plánu, které již určí provazby konkrétních 

priorit naší MAS na jednotlivé operační programy včetně konečných finančních alokací a 

harmonogramu čerpání. Na přípravě strategie se v rámci projektu financovaného z OP TP 

podílela svými poradenskými i konzultačními službami společnost GaREP z Brna, která má 

s tvorbou strategických dokumentů bohaté zkušenosti.  

http://www.podbrnensko.cz/
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V rámci projektu byla řešena i další aktivita a tou byla příprava na standardizaci MAS 

Podbrněnsko. Tento proces znamená nastavení vnitřní struktury MAS do podoby 

požadované Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Dále bylo 

nutno upravit stanovy do podoby souhlasné s novým občanským zákoníkem.  

Projekt PRV III.4.1. 
 
Dotace s názvem MAS Podbrněnsko,o.s. – získávání dovedností, animace a provádění pro 

nově vzniklou MAS byla realizována z opatření III.4.1. – „Získávání dovedností, animace a 

provádění“ z Programu rozvoje venkova od 1. 5. 2013 do 30. 6. 2014. Jejím účelem bylo 

získání zkušeností s komunitním přístupem k rozvoji regionu. 

Získaná podpora ve výši 476 700 Kč  byla místnímu partnerství (MAS) poskytnuta na přípravu 

podkladů pro ISÚ, dále na pořádání informačních, vzdělávacích a propagačních akcí, přičemž 

tyto činnosti by měly být realizovány především vlastními silami a v omezené míře také 

dodavatelsky. 

 

MAS Podbrněnsko,o.s. ze získaných prostředků zrealizovala následující výstupy: 

 Podklady pro zpracování analytické a strategické části ISÚ 

 Kompletně zpracovaná implementační část ISÚ 

 Informační a propagační akce 

 Funkční internetové stránky místního partnerství 

 Realizace tréninkové výzvy 

Podklady ISÚ sloužily dále jako východisko pro tvorbu strategie MAS (SCLLD), která bude 

základem dalšího směřování MAS. Informační a propagační akce zahrnovaly nejen mediální 

prezentaci, ale též setkání s veřejností a tvorbu propagačních materiálů, které dohromady 

pomohly vysvětlovat význam a roli MAS. Tréninkové výzvy umožnily (nejen členským) 

subjektům z regionu MAS Podbrněnsko „osahat si“ práci s dotacemi, ale významně z ní 

profitovala i samotná MAS, která měla možnost vyzkoušet práci svých struktur a nastavit 

vnitřní procesy, tak aby byla schopna do budoucna plnit podobné úkoly co nejlépe. 

Podporu během realizace této dotace nám poskytla Národní síť MAS ČR, z.s. a metodické 

vedení i rady především MAS Moravský kras, z.s. a MAS Pobeskydí, z.s. 
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 Tréninková výzva k projektu III.4.1. 
 
Vybrané akce, kterým byla poskytnuta podpora v celkové výši 60.000,-Kč: 
 

 

  Subjekt Název projektu 
Výše 
podpory 

1 Římskokatolická farnost Pohořelice Koncert „Farnost městu“ 5.500,- 

2 Obec Přísnotice Velikonoční šílenství 5.000,- 

3 Občanské sdružení centrum volného času Opatovice Čarodějnický rej a průvod  2.000,- 

4 Mateřská škola Trboušany, příspěvková organizace Oslava Dne matek 3.000,- 

5 Farní sbor Českobr. církve evan. v Nosislavi 
Vernisáž výstavy výtvarnice 
Marie Plotěné 3.000,- 

6 Obec Cvrčovice „Pálení čarodějnic“ 4.500,- 

7 Myslivecké sdružení Židlochovice, sdružení Povídání s myslivci 3.000,- 

8 Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace Rozloučení se školáky 5.500,- 

9 Branišovická chasa, sdružení Pyžamová párty 4.500,- 

10 Mateřská škola Malešovice, příspěvková organizace Dětský den Malešovice 6.000,- 

11 YMCA Brno, sdružení Neděle s divadlem 3.000,- 

12 Občanské sdružení Rajhradická pohoda, sdružení Loučení se školním rokem aneb 
bezpečné prázdniny 6.000,- 

13 ČZS MS – vinaři Vranovice Zahájení sezony ve vinotéce 4.000,- 

14 Obec Trboušany Sportovní odpoledne ke dni dětí 3.000,- 

15 Holasické violky, o.s. 3.ročník čarodějnického jarmarku 2.000,- 

  Celkem   60.000,- 
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Zpráva o čerpání rozpočtu za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 
 

Stav běžného účtu u České spořitelny k 31.12.2014              240.797,71 Kč 

Stav pokladny k 31.12.2014                         7.103,00  Kč 

 

Příjmy:        1 253 030,77 Kč 
 

Členské příspěvky                  193 960,00 Kč 

Tržby z prodeje služeb – účastnický poplatek na školení          1 800,00 Kč 

Úroky z vkladů na účet                          64,52 Kč 

 

Realizace projektů 

Z toho: 

 Projekt PRV – III.4.1.     rok 2013          107 904,75 Kč 

      rok 2014          368 795,25 Kč 

 rok 2015             18 000,00 Kč (bude proplaceno 2015) 

      Celkem           476 700,00 Kč 

 

 Projekt OP TP               688 411,00 Kč 

    

 

Výdaje:        1 102 660,48 Kč 
 

Výdaje organizace MAS:   101 996,48 Kč 

Z toho:  

 Občerstvení                1 769,00 Kč 

 Kancelářské potřeby                    344,00 Kč 

 Nákup programového vybavení KEO        21 896,16 Kč 

 Finanční dar NS MAS            5 000,00 Kč 

Mzdové náklady         25 450,00 Kč 

Ostatní služby (web, pošta, úhrada školení apod.)     28 719,00 Kč 

Zákonné pojištění Kooperativa              502,00 Kč 

Úroky z úvěru               2 982,90 Kč 

Poskytnutý členský příspěvek NS MAS     10 000,00 Kč 

Bankovní poplatky          5 320,57 Kč  

Daň z příjmů                        12,26 Kč 

Haléřové vyrovnání                        -0,16 Kč 
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Výdaje projekt  PRV – III.4.1.:  312 253,00 Kč 

Z toho:  

 Mzdové náklady           66 900,00 Kč 

 Spotřeba materiálu (reklamní předměty, brožura)  111 771,00 Kč 

Cestovné                  9 182,00 Kč 

Ostatní služby (tréninková výzva, konzultace, facilitace) 124.400,00 Kč 

 

Výdaje projekt OP TP:   688 411,00 Kč 

Z toho: 

 Mzdové náklady      504 377,00 Kč 

 Soc. a zdravotní pojištění     101 008,00 Kč 

 Zákonné pojištění Kooperativa            746,00 Kč 

 Ostatní služdy (fa GaREP – odborné zaštítění projektu)    82 280,00 Kč 

 

Výsledek hospodaření k 31.12.2014   - 150 370,29 Kč 

 

 

Informace: 

 

Dne 17.12.2014 byly uhrazeny finanční závazky vůči obci Žabčice a městu Židlochovice 

v celkové výši 200 000,00 Kč (na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění předfinancování 

dotačního projektu Získávání dovedností, animace a provádění - Žabčice 70 000,00 Kč a 

Židlochovice 130 000,00 Kč).  

 

Dne 22.10.2014 byl mimořádnou splátkou uhrazen úvěr od České spořitelny, pořízený na 

předfinancování projektu OP TP ve výši 688 411,00 Kč. 

 
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob 
 
Daňové přiznání k dani z příjmů, včetně požadovaných příloh, za rok 2014 bylo podáno na 
Finanční úřad Brno-venkov v průběhu měsíce března 2015. 

 

 

Zpracovala: Renata Valášková 

V Pohořelicích dne 13.3.2015 

 


