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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:  Pavel Fröhlich, starosta@nosislav.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: 337,31 km2  

Počet obyvatel: 46 762 (k 31. 12. 2020) 

Hustota zalidnění: 138,6 obyv./km2 

 

MAS Podbrněnsko působila v roce 2020 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. 

 

Během roku 2020 bylo rozhodnuto o územních změnách MAS. Obce Kupařovice a Němčičky se 

rozhodly v nadcházejícím roce dále nesetrvávat v území MAS Podbrněnsko, zatímco obce Měnín 

a Pasohlávky nově k území MAS přistoupí. 
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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 

 

Krajské sdružení NS MAS ČR  Jihomoravského kraje 

Sloup 221 

679 13 Sloup 

IČO: 72048301 

http://jihomoravsky.nsmascr.cz 

 

 

 

 

 

  

http://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 osoba 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. 2020 46 partnerů: 

 17 partnerů zastupuje veřejný sektor, 

 29 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 Vlasatice 

 Obec Kupařovice 

 Městys Troskotovice 

 

VZDĚLÁVÁNÍ A CÍRKVE 

 Základní a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace 

 Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 Římskokatolická farnost Nosislav 

 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nosislavi 

http://www.podbrnensko.cz/o-nas/partneri
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 Římskokatolická farnost Pohořelice 

 Základní umělecká škola Pohořelice, příspěvková organizace  

 Základní škola a Mateřská škola Vlasatice, příspěvková organizace 

 Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 

SPORT, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A KULTURA 

 TJ Sokol Pohořelice, okres Brno-venkov, občanské sdružení 

 Myslivecký spolek Pohořelice 

 POHOřelický Divadelní Ansábl POHODA o. s. 

 Centrum volného času Opatovice 

 Branišovická chasa 

 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 

 Jaromír Kokrhel 

 Veronika Tučková 

 Eva Bechová 

 Flajšinger Jan 

 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, místní sdružení, vinaři Vranovice 

 MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MÍSTNÍ ORGANIZACE VRANOVICE 

 Lubomír Celnar 

 Ivana Flajšingerová 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A RODINNÁ POLITIKA 

 Mgr. Hana Svobodová 

 

DALŠÍ PODNIKATELÉ 

 STREKON A-Z, s.r.o 

 Okresní hospodářská komora Brno-venkov 

 Mgr. Vít Hrabina 

 Centrum digitálního tisku s.r.o. 

 

DALŠÍ FO  

 Mgr. Ondřej Veselý 

 Ing. Ivana Kohútová 
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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 roce 2020 proběhla dvě zasedání členů Valné hromady (11. 06. 2020, 24. 9. 2020). 

 

Změny a dodatky v dokumentech spolku v roce 2020 

 

Během roku 2020 nedošlo k vyloučení členů ani přijetí nových členů Valné hromady s ohledem na 

rozhodnutí vlády omezující scházení řídících orgánů MAS Podbrněnsko v rámci protiepidemických 

opatření během pandemie koronaviru SARS-CoV-2. Změny v členství MAS tak budou projednány až 

v roce 2021. 

 

Z důvodu protiepidemických opatření se během roku 2020 uskutečnilo pouze jedno zasedání Valné 

hromady. Zasedání plánované na 24. 9. 2020 bylo z uvedených důvodů zrušeno. 

 

Zasedání Valné hromady MAS Podbrněnsko v roce 2020 

 

Datum konání:  11. 6. 2020 

 Aktuality (činnost kanceláře, personální obsazení, aj.) 

 Realizované projekty a připravované projekty (Šablony II a III, Malé projekty 2020, 

Podbrněnsko sobě) 

 Výzvy v roce 2020 (aktuální a plánované výzvy, harmonogram výzev, aj.) 

 Příprava na nové programové období (standardizace MAS, změna stanov) 

 Projednání výroční zprávy za rok 2019 

 Projednání roční účetní závěrky za rok 2019 

 

VÝKONNÁ RADA 

Výkonná rada má 7 členů z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 

nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Výkonnou radu tvoří předseda (Mgr. Ondřej Veselý), 

místopředseda (Pavel Fröhlich) a 5 členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou z řad partnerů MAS.  

 

V roce 2020 proběhla tři jednání Výkonné rady (14. 1. 2020, 28. 5. 2020, 15. 10. 2020). Během roku 

opakovaně probíhalo s ohledem na protiepidemická opatření hlasování per rollam. 

 

  Výkonná rada (stav k 31. 12. 2020): 

  Partner MAS Zástupce v MAS Sektor Zájmová skupina 

1. Mgr. Ondřej Veselý Mgr. Ondřej Veselý soukromý Další FO 

2. Region Židlochovicko Pavel Fröhlich veřejný 

Místní 

samospráva 

3. Základní škola Židlochovice Mgr. Vladimír Soukop veřejný 

Vzdělávání a 

církve 
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4. DSO ČISTÁ JIHLAVA Bc. Miroslav Novák, DiS. veřejný 

Místní 

samospráva 

5. Ing. Ivana Kohútová Ing. Ivana Kohútová soukromý Další FO 

6. 

POHOřelický Divadelní 

Ansámbl POHODA o. s. 

Bc. Helena Kloudová, Dis. soukromý 

Sport, 

volnočasové 

aktivity a kultura 

7. „Branišovická chasa“ Bc. Marek Sovka soukromý 

Sport, 

volnočasové 

aktivity a kultura 

 

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.  

 

V roce 2020 proběhlo jedno jednání Dozorčí rady (26. 5. 2020). 

 

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 13 členů 

volených ze subjektů a osob, které na území MAS prokazatelně působí (sníženo z 15 členů na základě 

rozhodnutí Valné hromady ze dne 3. 12. 2019). Členy jmenuje na svém zasedání Valná hromada.  

 

V roce 2020 proběhlo šest jednání Výběrové komise (14. 5. 2020, 21.5.2020,8.10.2020, 13. 10. 2020, 

12. 11. 2020 distančně, 24. 11. 2020 distančně). S ohledem na protiepidemická opatření během 

pandemie koronaviru SARS-CoV-2 musela být poslední dvě jednání uskutečněna distančně 

prostřednictvím platformy Teams. Během distančního jednání nebylo možné přijímat rozhodnutí. 

S ohledem na doporučení MMR tak bylo přistoupeno k hlasování per rollam ve dnech následujících po 

jednání výběrové komise (13. 11. 2020, 25. 11. 2020). Dodatečná jednání jsou plánována na rok 2021 

v souladu s opatřeními. 

 

  Dozorčí rada (stav k 31. 12. 2020): 

  Partner MAS Zástupce MAS Sektor Zájmová skupina 

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

Vinařství a 

zemědělství 

2. Mikroregion Rajhradsko Luboš Přichystal veřejný 

Místní 

samospráva 

3. Obec Vojkovice Ing. Miroslava Floriánová veřejný 

Místní 

samospráva 

4. Myslivecký spolek Pohořelice Ing. Jaroslav Rod soukromý 

Sport, 

volnočasové 

aktivity a kultura 

5. Centrum digitálního tisku s.r.o. Ing. Tomáš Kratochvíl soukromý 

Další 

podnikatelé 
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  Výběrová komise (stav k 31. 12. 2020): 

  Členové komise Sektor Zájmová skupina 

1. Mgr. Marie Bednářová soukromý Další FO 

2. Ingrid Plísková soukromý Další FO 

3. RNDr. Lucie Kubalíková, Ph.D. soukromý Další FO 

4. Mgr. Lenka Ungrová veřejný Místní samospráva 

5. Ing. Jana Richterová veřejný Místní samospráva 

6. Mgr. Jakub Janča veřejný Vzdělávání a církve 

7. Mgr. Hana Svobodová 

soukromý Sociální služby a 

rodinná politika 

8. Ing. Ivana Flajšingerová, Ph.D. soukromý Další podnikatelé 

9. Zdeněk Pospíšil veřejný Místní samospráva 

10. Ing. Jaroslav Sedlář soukromý Další podnikatelé 

11. Mgr. Vít Hrabina soukromý Další podnikatelé 

12. Martina Minaříková  soukromý 

Sport, volnočasové 

aktivity a kultura 

13. Mgr. Jitka Benová veřejný Vzdělávání a církve 
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3. Činnost MAS v roce 2020 
 

- Provoz MAS Podbrněnsko během pandemie koronaviru SARS-CoV-2 

Činnost a provoz MAS zasáhla v roce 2020 zásadním způsobem pandemie SARS-CoV-2. Byly 

omezeny mnohé projekty i každodenní činnost kanceláře. Někteří žadatelé měli problém 

s realizací svých projektových žádostí v termínu. Největší dopady pak byly na projekt dotýkající 

se školství MAP SO ORP Pohořelice II, Židlochovice II a na projekty v rámci Fiche 1 a 4 z Programu 

rozvoje venkova.  

 

- Implementace SCLLD 

V roce 2020 se MAS Podbrněnsko věnovala implementaci Strategie CLLD. V roce 2020 bylo 

vyhlášeno 5 dotačních výzev - 4 výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu 

a 1 výzva z Programu rozvoje venkova s celkovou alokací necelých 40 mil. Kč. 

Mimo to na začátku roku 2020 končil příjem žádostí 2 výzev Operačního programu Životní 

prostředí s alokací 10 mil. Kč. 

 

Detailní přehled vyhlášených výzev: 

 

IROP 

 Výzva č. 6 MAS Podbrněnsko, spolek - IROP - Podpora terénních, ambulantních, 

vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené 

sociálním vyloučením II 

 Výzva č. 7 MAS Podbrněnsko, spolek - IROP – Infrastruktura pro základní a střední 

vzdělávání II 

 Výzva č. 8 MAS Podbrněnsko, spolek - IROP – Podpora zájmového a celoživotního 

vzdělávání II 

 Výzva č. 9 MAS Podbrněnsko, spolek - IROP – Udržitelná a bezpečná doprava II 

 

OPŽP 

 Výzva MAS Podbrněnsko – OPŽP – Posilování přirozených funkcí krajiny (realizace 

ÚSES, protierozní opatření) 

 Výzva MAS Podbrněnsko – OPŽP – Zlepšování kvality života v sídlech (sídelní zeleň) 

 

PRV 

 Výzva MAS PRV č. 4 (zahrnovala Fichi 2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na 

venkově a Fichi 6 Základní služby a obnova vesnic) 

 

- Pravidelně opakované hodnocení implementace SCLLD 

V rámci Indikátorového a evalučního plánu je prováděno pravidelně opakované hodnocení 

implementace SCLLD za daný rok, jehož výsledek je uveden ve Výroční zprávě.  Níže uvedené 

hodnocení je vypracováno dle zmiňovaného Indikátorového a evaluačního plánu (založené na 

monitorovacích indikátorech).   
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Obsah pravidelně opakovaného 
hodnocení 

Hodnocení  
(škála 1-5)1 

Poznámky 

Dosahování cílů 2 
Realizované projekty z výzev MAS postupně přispívají k dosahování 
cílů SCLLD. 

Naplňování principů strategie 2 
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 

1 

Plnění a vliv jednotlivých aktivit je patrný níže i výše, kde jsou zmíněny 
veškeré informace k aktivitám MAS, a to včetně individuálních 
projektů a spoluprací v oblasti sociálních služeb a podpory místní 
producentů a výrobce v rámci Regionální značky apod.  

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 prožadatele a příjemce 
ze strany OP a další byrokracie, nicméně Kancelář MAS je maximálně 
nápomocna žadatelům i příjemcům. 
Negativní vliv – celosvětová pandemie Covid-19, která se podepsala 
na realizaci programových rámců i individuálních projektů. Rovněž její 
dopady na společnost se projeví i budoucích letech na implementaci 
SCLLD, ale v současné době není možné konstatovat přímý vliv. 
Nicméně Kancelář MAS reagovala adekvátně a možné vlivy snižovala 
v co největší míře.  

Průběh a realizace 
programových rámců 

2 

Dozorčí rada konstatuje, že dochází k úspěšné realizaci Programový 
rámec skrze jednotlivé výzvy a projekty.  
Programový rámec OPZ – již není možné vyhlásit žádné výzvy, jsou 
úspěšně realizovány projekty, které převyšují původní alokaci.  
Programový rámec PRV – byla vyhlášena výzva č. 4 a jsou realizovány 
projekty z předcházejících výzev. Zároveň díky navýšení alokace za 
úspěšné čerpání je připravována další výzvy a MAS se rozvněž 
připravuje na tzv. Přechodné období – prodloužení ze strany EU 
stávajícího období o 2 roky z důvodu nepřipravenosti SZP na období 
2021-2027. 
Programový rámec IROP – daří se naplňovat stanovený 
harmonogram výzev i alokace (pouze závazkování financí, nikoliv 
čerpání – vždy závisí na žadateli/příjemci, MAS nemá jak ovlivnit). 
Vyhlášeny celkem 4 výzvy.  
Programový rámec OPŽP – 1 projekt v realizaci, již není možné 
vyhlašovat výzvy – podmínky pro projekty skrze MAS byly horší, než 
individuální, proto pouze 1 projekt. 

Vnitřní procesy MAS 
Podbrněnsko – animační činnost, 
realizace vlastních projektů 
MAS, Procesy hodnocení a 
výběru projektů, administrativní 
postupy MAS atd. 

1 

MAS má dobře nastavené vnitřní procesy, jsou nastaveny dle 
požadavků a podmínek jednotlivých OP/PRV i v rámci legislativních 
požadavků. MAS rovněž úspěšně realizuje několik vlastních projektů 
a daří se jí animovat území pro úspěšnou implementaci SCLLD. 

Návrhy a doporučení pro zlepšení 
implementace SCLLD 

- 
Pokračování v animaci území a podpory žadatelů a příjemců, 
spolupráce v rámci místní aktérů na území MAS. 

Revize SCLLD - revize analytické 
části SCLLD, revize strategických 
dokumentů a koncepcí na 
lokální, regionální, krajské i 
národní úrovni, naplňování 
principů strategie, návrhy na 
změnu Strategické a 
Implementační části 

- 

SCLLD je pravidelně aktualizována dle potřeby pro zvýšení efektivity 
implementace SCLLD a čerpání finančních prostředků skrze výzvy 
MAS. Například v roce 2020 byla SCLLD změněna i s ohledem na 
výsledky MidTerm evaluace ve prospěch implementace: 

 Přidání Fiche 6 (čl. 20) v PR PRV pro posílení základních 
služeb a obnovy vesnic 

 Přesun financí z Fiche 5 (Spolupráce) na Fichi 6 z důvodu 
pravidel – závěr MidTerm evaluace 

 Přesun nevyčerpaných financí v rámci jednotlivých PR na 
následující roky, aby o ně MAS nepřišla 

 Apod. 
Proto nejsou navrhovány žádné změny SCLLD ze strany Dozorčí rady. 

 

                                                           
1 Hodnocení na škále 1 – velmi úspěšné/výrazný vliv až 5 – velmi neúspěšné/bez vlivu 
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- Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II 

Cílem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II je společné vytvoření 

a rozvinutí územního akčního plánu v oblasti vzdělávání, v rámci kterého bude rozveden systém 

sdílení a předávání aktivit stejně jako implementace těchto aktivit. Realizace těchto aktivit 

přispěje k dosažení cílů vzdělávací politiky v území, a to na základě místní potřebnosti 

a naléhavosti, lokálních přínosů, analýzy relevantních dat z území a ve spolupráci s místními 

aktéry rozvoje v oblasti vzdělávání. Projekt potrvá do 31. 7. 2022. 

 

- Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Židlochovice II 

Podobně jako u předchozího projektu MAP spolupracuje MAS Podbrněnsko také na tvorbě MAP 

pro SO ORP Židlochovice. Projekt byl zahájen 1. 9. 2018 a potrvá 48 měsíců. 

 

- Projekt MAS Režie 4.2 – výzva č. 6 IROP 

V souvislosti s nutností zabezpečení chodu kanceláře pro potřeby realizace SCLLD byl realizován 

projekt Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko II.  

Hlavními cíli projektu je implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Podbrněnsko a s tím související zabezpečení kvalitního a komplexního chodu Kanceláře MAS pro 

potřeby implementace SCLLD, k čemuž dojde plněním dílčích cílů: 

 využití integrovaného nástroje tj. komunitně vedeného místního rozvoje a realizace 

akčního plánu SCLLD (tj. programových rámců), 

 posílení a rozvoj animační činnosti MAS Podbrněnsko v dotčeném území, 

 zlepšení řídících a administrativních schopností žadatele, 

 a další aktivity spojené s realizací SCLLD. 

V roce 2020 byla ukončena první etapa projektu (od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2020), v rámci které byly 

proplaceny ze strany ŘO IROP veškeré nárokované výdaje.  

 

- Animace škol – Šablony 

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

a základním uměleckým 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 školám pomáhá zadávat žádost do systému 

ISKP a vypořádávat připomínky. MAS rovněž vypomáhá při realizaci projektů, podává odborné 

konzultace, pořádá školení. MAS takto spolupracuje s více než 25 školami na přibližně 

75 projektech zjednodušeného vykazování (Šablony I, Šablony II, Šablony III). 

 

- Projekt Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice 

Na konci ledna 2020 byl ukončen projekt Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice, který 

realizovala MAS Podbrněnsko společně s městem Židlochovice (partner bez finančního 

příspěvku). Cílem projektu bylo vytvořit kvalitní dokumenty, prohloubit a zefektivnit současný 

stav spolupráce klíčových aktérů, poskytnout rozvoj kvalifikace a kompetencí zainteresovaných 

subjektů podílejících se na procesu komunitního plánování, zajistit dostatečnou informovanost 

aktérům v sociálních službách i široké veřejnosti a nastavit efektivní koordinaci mezi obcemi 

a krajem. V rámci projektu byl v prosinci 2019 schválen nový Komunitní plán sociálních služeb 

SO ORP Židlochovice na období 2020-2023, včetně Akčního plánu sociálních služeb SO ROP 

Židlochovice na rok 2020. Díky úspěšné realizaci projektu a kvalitní spolupráce obou subjektů se 

MAS Podbrněnsko, spolek, stala součástí procesu Komunitního plánování sociálních služeb 

v SO ORP Židlochovice i po ukončení projektu. Viz memorandum o spolupráci s městem 

Židlochovice. 
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- Memorandum o spolupráci mezi MAS Podbrněnsko, spolek, a městem Židlochovice 

V listopadu uzavřela MAS Podbrněnsko, spolek, s městem Židlochovice memorandum 

o spolupráci spočívající ve vzájemné spolupráci v rámci procesu komunitního plánování 

sociálních služeb v SO ORP Židlochovice se zachováním principu triády jako hlavního principu 

komunitního plánování sociálních služeb. Aktivity navazují na projekt realizovaný MAS 

ve spolupráci s Městem. Za účelem prohloubení aktivit po úspěšně realizovaném projektu byla 

vytvořena Komise pro plánování sociálních služeb Radou Města Židlochovice (dále jen „Komise“), 

které se účastní i zástupci MAS. Komise své aktivity definuje ve svém Statutu a MAS jakožto 

platný člen tyto aktivity podporuje a aktivně se do nich zapojuje. S aktivitami Komise úzce 

souvisejí i akce organizované Komunitním centrem Židlochovice, kde MAS může rovněž 

participovat. 

 

- Krajská dotace na podporu činnosti MAS 

MAS Podbrněnsko v roce 2020 realizovala dotaci z dotačního programu Podpora rozvoje 

venkova Jihomoravského kraje pro rok 2020 v rámci dotačního titulu Podpora provozu místních 

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

režijních výdajů kanceláře MAS (nájem kanceláře, telefonní služby i licenční poplatky za účetní 

SW, pojištění aj.) a úhradu 

 mzdových výdajů IT specialisty a pomocné administrativní síly. 

 

- Malý LEADER 

MAS Podbrněnsko v roce 2020 podruhé vyhlásila na podporu drobných projektů v na území MAS. 

Žadatelé projektů nebyli limitováni svazujícími podmínkami, částka na projekty byla stanovena 

na rozmezí 3 až 10 tis. Kč. Do projektu se ovšem v roce 2020 na rozdíl od předchozí výzvy v roce 

2019 nikdo nepřihlásil. 

 

- Webová prezentace www.podbrnensko.cz a facebookové profily 

Místní akční skupina Podbrněnsko disponuje plně funkčními webovými stránkami, 

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

činnosti MAS. Zároveň se stará i o provoz facebookové skupiny MAP SO ORP Pohořelice II. 

 

- Příprava na nové programové období 2021-2027 – standardizace, SCLLD 21+ 

Místní akční skupina podala v říjnu roku 2020 žádost o standardizaci MAS Podbrněnsko na nové 

rozpočtové období 2021-2027. Standardizace byla schvalována Ministerstvem pro místní rozvoj 

a ke konci roku byly vypořádány připomínky k žádosti. Standardizace opravňuje MAS k její 

činnosti a poslání i v dalším rozpočtovém období a stanovuje územní působnost MAS (viz územní 

změny výše). Kromě Standardizace začaly práce i na přípravě nové strategie CLLD a to konkrétně 

na její koncepční části. Manažer MAS Podbrněnsko, který je členem výboru Krajského sdružení 

NS MAS JMK se stal mentorem pro JMK kraj v oblasti tvorby strategií, přičemž termín odevzdání 

koncepční části byl stanoven MMR na 30. 6. 2021. Proces tvorby nové SCLLD rovněž ovlivnily 

zákazy spojené se SARS-CoV-2. Dopady byly hlavně na možnost diskuze témat v pracovních 

skupinách a zapojení veřejnosti.  
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- Regionální značka 

V rámci projektu spolupráce Vyrobeno s klidem, přímo k lidem z Programu rozvoje venkova byla 

MAS Podbrněnsko oslovena k participaci na vytvoření regionální značky. Projekt je zaměřen na 

podporu lokální ekonomiky, konkrétně na pomoc podnikatelskému sektoru s reklamou, 

marketingem a nakonec i odbytem místních výrobků a služeb. Úvodní jednání probíhala na 

podzim spolu s MAS Slavkovské bojiště, MAS Brána Vysočiny, MAS Brána Brněnska a MAS 

Bobrava. Předmětem byla diskuze nad názvem značky, podmínkami pro udělování a rovněž byla 

přizvána zástupkyně z Asociace regionálních značek. Ta vedle původu v regionu zdůrazňuje 

ekologickou šetrnost a regionální jedinečnost jako důležité aspekty pro budoucí nositele značky. 

Jednání se odvíjela správným směrem, proto v následujícím roce plánuje MAS Podbrněnsko 

v aktivitách souvisejících s formulací regionální značky pokračovat.  

- Regiony sobě 

V uplynulém roce se MAS Podbrněnsko zapojila do kampaně Národní sítě MAS „Regiony sobě!“ 

která vznikla s cílem propojit lokální nabídku podnikatelů s místními konzumenty a s turisty. 

Iniciativa vzešla jako reakce na pandemii koronaviru SARS-CoV-2, abychom společnými silami 

přispěly k obnově místní ekonomiky a k podpoře a zviditelnění lokálních producentů v našem 

regionu. Z naší MAS bylo zapojeno celkem 12 subjektů, nejvíce z oblasti vinařství, zemědělství 

a řemesel.  

- Krajská síť a Národní síť MAS ČR 

Členství v krajském i národním sdružení MAS bylo rovněž ovlivněno pandemií a tak se řada 

plánovaných akcí neuskutečnila. Jednání probíhala povětšinou online, ale pár setkání proběhlo 

i prezenčně. Manažer MAS se účastnil fyzicky jednání Národní stálé konference a pracovníci MAS 

se rovněž zapojili do školení pořádaných NS MAS s názvem Akademie LEADER a MASky 

v obraze.  
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- Programy rozvoje obcí 

Stejně jako v minulosti, tak i nyní MAS pokračovala v nabídce tvorby strategických rozvojových 

dokumentů pro obce. Podle metodiky Obce PRO od MMR vytváří MAS pro 8 členských obcí 

a jednu mimo území MAS strategické rozvojové dokumenty. Tyto programy rozvoje obcí jsou 

základními rozvojovými dokumenty ve smyslu dikce zákona o obcích. Kromě standardních 

náležitostí pro město Pohořelice MAS zpracovala i prognózu vývoje počtu obyvatel se 

zaměřením na vývoj počtu obyvatel školního věku. 

 

- Další aktivity MAS Podbrněnsko v roce 2020: 

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

kde získávali potřebné aktuální informace pro svou činnost. Jednalo se o akce zaměřené na 

projektový management, aktuality z operačních programů (IROP, OP VVV, OPZ OPŽP, PRV) pro 

SCLLD, individuální potřeby atd., školení facilitace, školení účetnictví atd. Rovněž se MAS snaží 

rozvíjet své území i v jiných oblastech, proto úzce spolupracuje s místními sdruženími obcí 

a místními aktéry ve snaze řešit problémové oblasti regionu, aktivně vyhledává a informuje členy 

a místní aktéry o relevantních dotačních titulech a programech a další aktivity vedoucí 

ke kvalitativnímu rozvoji území. 
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4. Finanční zpráva  
 

Rozvaha k 31. 12. 2020 
 
Aktiva 

 
 
Pasiva  

 
  



 
 

            Výroční zpráva 

MAS Podbrněnsko           2020 

18 
 

Komentář k významným položkám rozvahy 
  

 Aktiva –  8 977 169,07 Kč 

 

A – Dlouhodobý hmotný majetek celkem 170 249,00 Kč 

Pořízení služebního vozidla Škoda RAPID 1.2 ve výši 349 000,00 Kč. 

Oprávky k dlouhodobému majetku ve výši – 178 751,00 Kč. 

 

B – Krátkodobý  majetek celkem 8 806 920,07 Kč 

 

Pohledávky celkem – částku 7 420 701,07 Kč tvoří: 

 7 420 701,07  Kč  - dohadné položky dotací za rok 2020 :     

režie CLLD 3 ve výši 2 772 363,48 Kč 

projekt MAP 2 ve výši 4 648 337,59 Kč 

 

Krátkodobý finanční majetek celkem – 1 351 219,00 Kč jsou peněžní prostředky deponované na 

jednom účtu v České spořitelně, a.s., ve výši 1 348 150,00 Kč a zůstatek hotovosti v pokladně MAS 

Podbrněnsko ve výši 3 069,00 Kč.  

 

Jiná aktiva celkem – 35 000,00 Kč jsou příjmy příštích období – vydaná faktura za  zpracování 
programu rozvoje obce Březina. 
 
 
 Pasiva – 8 977 169,07 Kč 

 

A – Vlastní zdroje celkem  

 

Výsledek hospodaření  –  148 064,14 Kč 

 

B - Cizí zdroje celkem – 7 863 978,81 Kč 

 

Dlouhodobé závazky celkem – 7 603 541,87 Kč  

Přijaté zálohy na dotace v roce 2020 : 

režie CLLD 3 ve výši 1 090 603,02 Kč (celkem 1 795 357,67 Kč) 

projekt MAP 2 ve výši 3 904 092,10 Kč (celkem 5 808 184,20 Kč) 

 

Krátkodobé závazky celkem – 260 436,94 Kč 

Účet Dodavatelé vykazuje částku 2 820,94 Kč,  

1 830,94 Kč faktura za telefonní služby za 12/2020 

990,00 Kč kvalifikovaný osobní certifikát Veselý (3letý) 

 

Dále spolek eviduje závazky z nevyplacených mezd za měsíc prosinec 2020 ve výši 158 289,00 Kč, dále 

závazky k institucím sociál. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění ve výši 69 318,00 Kč, 

zálohové a srážkové daně ve výši 30 009,00 Kč. 
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020 

 
Náklady 

 
Výnosy 
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Komentář k významným položkám výkazu zisku a ztráty 
 

Náklady v celkové výši 4 007 930,48 Kč, které lze položkově rozdělit takto: 

 

Spotřeba materiálu za 162 873,79 Kč 

  středisko celkem Kč   

SÚ 501 030x spotřeba 
materiálu (kancelářský a obd. 

materiál) 

MAS  265,00 

35 777,79 projekt MAP 2 34 221,79 

dotace JMK 1 291,00 

SÚ 501 040x drobný hmotný 
majetek  

projekt MAP 2 118 897,00 118 897,00 

SÚ 501 050x pohonné hmoty režie CLLD 3 8 199,00 8 199,00 

Celkem   162 873,79 162 873,79 

 

 

SÚ 501 40x drobný hmotný majetek – rozčlenění 

  zdroj celkem Kč Kč pořízení 

SU 501 040x 
drobný 
hmotný 
majetek 

p
ro

je
kt

 M
A

P
 2

  

118 897,00 

29 990,00 notebook DELL - kancelář MAS 

52 877,00 23 ks sluchátek - ZŠ Pohořelice 

3 990,00 monitor DELL - kancelář MAS 

21 890,00 notebook DELL Vostro - kancelář MAS 

5 660,00 mobilní telefon Xiaomi - kancelář MAS 

4 490,00 mobilní telefon POCO - kancelář MAS 

Celkem 118 897,00 118 897,00   

 

Cestovní náklady za 9 990,00 Kč 

  středisko celkem Kč 

SÚ 512 030x cestovné 

MAS  2 599,00 

projekt MAP 2 787,00 

režie CLLD 3 6 604,00 

Celkem 9 990,00 

 

Náklady na reprezentaci za 9 808,00 Kč 

  středisko celkem Kč 

SÚ 513 030x náklady na reprezentaci 

MAS 2 041,13 

MAP 2 5 174,00 

režie CLLD 3 1 976,00 

PPS 616,87 

Celkem 9 808,00 
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Ostatní služby ve výši 191 585,99 Kč: 

  středisko celkem Kč   

SÚ
 5

1
8

 0
3

0
x 

n
ák

u
p

 s
lu

že
b

 

MAS 1 750,00 emisní kontrola, STK - služební vozidlo  

MAS - 
spolufinancování k 
dotaci JMK 

17 488,50 
programové služby KEO-W a KEO4, 
servisní práce na referentském vozidle, 
on-line školení KEO, IT služby,  

dotace JMK 47 078,00 
nájemné kanceláře MAS, účetní 
konzultace, roční poplatek ABRA, hosting 
v datovém centru, roční poplatek KEO  

projekt MAP 2 33 732,00 
vzdělávací Workshopy pro školy, nákup 
služeb pro školy, účetní konzultace, 
autobusová doprava pro školy 

režie CLLD 3 55 219,00 
audit účetní závěrky, fa za ubytování, 
osobní certifikáty, účastnický poplatek 

projekt PPS 13 975,50 tisk brožury - Komunitní plán Židlochovice 

SÚ 518 032x nákup služeb                  
- telefonní služby 

MAS - 
spolufinancování k 
dotaci JMK 

20 512,05   

projekt MAP 2 915,47   

režie CLLD 2 915,47   

Celkem   191 585,99   

 

Mzdové náklady celkem za 3 496 309,00 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 

jiné ost. náklady 
KOOPERATIVA 

CELKEM 

MAS 44 792,00 779,00 173,00 45 744,00 

režie CLLD 3 1 365 107,00 350 072,59 4 902,00 1 720 081,59 

projekt MAP 2 1 367 785,00 235 023,00 3 580,00 1 606 388,00 

projekt PSS 108 928,00 13 292,41 488,00 122 708,41 

Celkem 2 886 612,00 599 167,00 9 143,00 3 494 922,00 

 

+Zákonné sociální náklady – 1 387,00 Kč 

Náklad za vstupní lékařské prohlídky nových zaměstnanců ve výši 900,00 Kč, nemocenské dávky ve 

výši 487,00 Kč. 

 

Daně a poplatky celkem za 1 500,00 Kč 

Jedná se o nákup dálniční známky ke služebnímu vozidlu za 1 500 Kč..  

 

Dary – ve výši 39 937,00 Kč 

Finanční dary v rámci Malých projektů v MASce na základě darovacích smluv ve výši 39 937,00 Kč po 

zaslání závěrečného vyhodnocení akce. 
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 Jiné ostatní náklady ve výši 20 640,00  Kč 

 povinné ručení na Škoda RAPID 1.2    15 155,00 Kč 

 bankovní poplatky k účtu u České spořitelny, a.s.     1 563,00  Kč 

 bankovní poplatek za debetní kartu          396,00 Kč 

 pojištění Generali – kancelář MAS       3 526,00 Kč 

 

Odpisy dlouhodobého majetku ve výši 49 884  Kč 

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

 

Poskytnuté příspěvky ve výši 25 000 Kč 

Jedná se o roční členské příspěvky NS MAS ČR ve výši 15 000 Kč a KS NS MAS ČR ve výši 10 000 Kč. 

 

Daň z příjmů ve výši  402,70 Kč – srážková daň - bankovní účet u ČS 

 

 

 

Výnosy v celkové výši 4 155 994,62 Kč realizovala MAS z hlavní činnosti. 

Výnosy z hlavní 
činnosti 

JMK CLLD 3 MAP 2 PSS MAS  CELKEM 

Tržby z prodeje 
služeb  

        230 000,00 230 000,00 

Úroky         2 119,56 2 119,56 

Ostatní výnosy         2 505,16 2 505,16 

Přijaté členské 
příspěvky 

        227 700,00 227 700,00 

Provozní dotace 51 000,00 1 704 835,86 1 800 533,26 137 300,78   3 693 669,90 

Celkem 51 000,00 1 704 835,86 1 800 533,26 137 300,78 462 324,72 4 155 994,62 

 

 

Komentář k výnosům z hlavní činnosti: 

Tržby z prodeje služeb ve výši 230 000,00 Kč souvisejí se zpracováním strategických dokumentů 

Programy rozvoje obcí pro obec Březinu, město Pohořelice,  obec Vojkovice, Loděnice, Pasohlávky, 

Holasice, Cvrčovice a zajištěním workshopu k SCLLD.     

 

V roce 2020 tvoří částku 2 119,56 Kč úroky k účtu vedenému u České spořitelny, a.s. 

 

Ostatní výnosy ve výši 2 505,16 Kč zahrnují vyplacené pojistné za opravu mobilního telefonu.  

 

Členské příspěvky za rok 2020 činily celkem 227 700,00  Kč (nadále činí výše členského příspěvku 5,- Kč 

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

 

O provozní dotaci bylo účtováno do výnosů v částce 3 693 669,90 Kč: 

- z toho částka 51 000,00 Kč souvisí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na realizaci akce „Provoz místní akční skupiny MAS Podbrněnsko 2020“ 

na základě Dotačního programu „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje  

- částka 1 704 835,86 Kč se vztahuje k Realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

MAS Podbrněnsko II, reg. číslo: CZ.06.4,59/0.0/0.0/15-003/0011919 
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-  částka 1 800 533,26 Kč se váže k projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP 

Pohořelice II, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008646  

- částka 137 300,78 Kč se vztahuje k projektu plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice, 

reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006562 

 

 

 

Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a příloha účetní závěrky MAS za účetní období 2020 podávající 

detailní obraz o majetkové struktuře, pohledávkách a závazcích a o hospodaření MAS jsou 

přílohami této výroční zprávy 
 

 

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

v roce 2021! 

 

 

 

___________________________________ 

Mgr. Ondřej Veselý 

(předseda MAS Podbněnsko, spolek) 


