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Zápis 
z jednání valné hromady ze dne 7. 12. 2021 

Čas:   17:00 hodin 
Místo:   Komunitní centrum Židlochovice Legionářská 950, 667 01 Židlochovice 
Přítomni:  viz prezenční listina  
 
Dle stanov je jednání usnášeníschopné při nadpoloviční většině všech členů spolku. Na základě plných 
mocí a prezenční listiny je přítomných 22 členů, jednání je tudíž usnášení schopné.   
 
Zapisovatel:  Renata Valášková 
Ověřovatel:  Vít Hrabina 
 
Program Valné hromady: 
 

1. Zahájení a úvod 
2. Aktuality (proběhlé akce, setkání MASek ve Křtinách, Leaderfest, výsledky auditu) 
3. Realizované a plánované projekty (Sdílená kancelář, Komise plánování sociálních služeb – 

Rada města Židlochovice, komunitní energetika, Regionální značka „BRNĚNSKO originální 
produkt®“, MAP ORP Pohořelice II a III, dotace JMK) 

4. Členství v MAS 
5. Výše členských příspěvků na rok 2022 
6. Volba členů orgánů MAS (volba člena dozorčí rady) 
7. Harmonogram výzev na rok 2022, nové programové období 2021 – 2027  
8. Různé 
9. Závěr 

 
 
Ad 1) Předseda MAS Podbrněnsko Mgr. Ondřej Veselý přivítal přítomné členy, poděkoval panu 
starostovi města Židlochovice, Ing. Janu Vitulovi, za poskytnutí krásných prostor nového komunitního 
centra pro možnost konání valné hromady a představil program jednání. Návrhy na doplnění 
programu nebyly vzneseny. Sčítáním hlasů byl pověřen Mgr. Martin Braun. 
 
Usnesení č. 1/2-2021:   
Valná hromada schvaluje program jednání bez úprav. 
Hlasování: Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se:  0 
 
Mgr. Veselý navrhl zapisovatelku Renatu Valáškovou a za ověřovatele zápisu pana Víta Hrabinu. 
 
Usnesení č. 2/2-2021:  
Valná hromada schvaluje zapisovatelku Renatu Valáškovou  
Hlasování: Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se:  0 
 
Usnesení č. 3/2-2021:  
Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu pana Víta Hrabinu. 
Hlasování: Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se:  0 
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Ad 2) Aktuality (proběhlé akce, setkání MASek ve Křtinách, Leaderfest, výsledky auditu) 
Předseda MAS seznámil přítomné členy s aktuálním vývojem v MAS:  

 tým zaměstnanců zůstává ve stejném složení; 

 provoz kanceláře MAS je finančně zajištěný;  

 v příštím roce se připravuje vyhlášení výzev jen z PRV – viz dále; 

 Schválena strategie MAS – koncepční část, akční plány pro jednotlivé operační programy se 
budou teprve tvořit; 

 Schváleny Standardy fungování MAS Podbrněnsko 21+, které umožňují MAS Podbrněnsko 
vypisovat dotační výzvy i v novém období 2021+; 

 proběhlo setkání 3 krajů - Setkání místních akčních skupin z krajů JMK, OL, ZL kraje – novinky 
z PRV a dalších ŘO, Příprava Akčních plánů 21+; 

 setkání JMK MAS ve Křtinách – naše MAS organizovala ve spolupráci s MENDELU, CSV a KS NS 
MAS JMK setkání KS NS MAS JmK ve školícím centru ve Křtinách (19 MAS z JmK) – na setkání 
předány základní informace o novém programovacím období 21+, příklady dobré praxe, 
možnosti spolupráce s MENDELU, založení neformálních PS pro jednotlivé OP a témata, která 
MAS řeší; 

 Leaderfest – proběhly prezentace novinek v dotační politice, Příklady dobré praxe; 

 komise pro plánování sociálních služeb – Rada města Židlochovice – tvorba akčního plánu, 
příklady dobré praxe – spolupráce komunitních center v okolí; 

 Výsledky auditu za rok 2020 – výsledný výrok proběhlého auditu byl bez nálezu; 
 
Usnesení č. 4/2-2021:  
Valná hromada bere na vědomí aktuality z MAS. 
Hlasování: Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se:  0 
 
 

Ad 3)  Realizované a plánované projekty (Sdílená kancelář, Komise plánování sociálních služeb – 
Rada města Židlochovice, komunitní energetika, Regionální značka „BRNĚNSKO originální 
produkt®“, MAP ORP Pohořelice II a III, dotace JMK) 

 
Předseda podrobněji informoval o projektech: 

 MAP ORP Pohořelice II v realizaci – zasažen pandemií Covid 19; 

 Spolupráce na MAP ORP ŽIDLOCHOVICE II – proběhla konference v regionálním vzdělávání 
v Židlochovicích; 

 Režie 4.2 – projekt v realizaci a probíhá standardně bez komplikací; 

 Dotace JMK na provoz MAS v letošním roce zaměřena na podporu regionální značky 
BRNĚNSKO originální produkt – viz dále; 

 Šablony pro ZŠ a MŠ II (cca 25 škol v MAS využívá bezplatných konzultací a pomoci); 

 Sdílená kancelář Pohořelice - Od 15. 11. 2021 funguje na Staré radnici v Pohořelicích Sdílená 
kancelář ve spolupráci s městem Pohořelice, kancelář pro všechny, kteří nemají doma klid na 
práci, školu, rozjíždějí podnikání a chtějí se s někým potkat a něco řešit. K dispozici je 
výpočetní technika, tiskárna, skener nebo kávovar. Kancelář si můžou pronajmout na hodinu, 
dvě, nebo na pár dní za symbolickou cenu. Více na www.podbrnensko.cz/sdilena-kancelar 

 Programy rozvoje obcí – MAS celkem ve 2 vlnách vytvořila 24 strategických dokumentů pro 
obce. Stále pokud máte zájem je možnost oslovit MAS a domluvit se na vlastním dokumentu. 

 Obdobně jako MAS psala PRO, bude nabízet tvorbu pasportů členským obcím. 
Pasporty pro obce = evidence hmotného/nehmotného majetku s detailním popisem v dané 
oblasti. Často povinnost legislativa / dotace. Období tvorby PRO pomalu „končí“, MAS by 
mohla nabídnout další služby členským obcí. Nápad vzešel od p. Vedrala, starosty obce 
Odrovice a zároveň navázána spolupráce s externím odborníkem. Typicky se jedná 

http://www.podbrnensko.cz/sdilena-kancelar
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o pasporty: Komunikací, Dopravního značení, Veřejného osvětlení, Hřbitova, Mobiliáře, 
Zeleně, Údržby ploch, Případně individuální konzultace k nějakému dalšímu druhu pasportu.  

 BRNĚNSKO originální produkt® - na jaře 2021 založilo 5 MAS v okolí Brna regionální značku 
tradičních kvalitních produktů z místních surovin. Certifikovány jsou nejenom výrobky, ale 
nově i služby a zážitky. Certifikováno již 19 výrobků. Více informací naleznete na 
www.podbrnensko.cz/regionalni-znacka.  

 Komunitní energetika – nové a do budoucna velké téma, kterého by se MAS ráda účastnila a 
byla součástí rozvoje energetické transformace na venkově. Koncept stojí na myšlence 
propojení lokálních výrobců z obnovitelných zdrojů energie s místními spotřebiteli. Kromě 
snížení poplatků za elektřinu má koncept i výhodu nezávislosti, environmentální šetrnosti a 
reinvestic financí ve venkovském prostoru a nevyvádění peněz mimo region, jak je tomu 
v současnosti. Za účelem rozjezdu energetického společenstva, takzvaného „enerkomu“ je 
třeba založit samostatný subjekt ve formě spolku. Po jeho založení je možné žádat finance 
z dotačních prostředků, které jsou určeny na financování energetického manažera, který 
spolek vede a propojuje obce, výrobce, spotřebitele ale i spolky a soukromé osoby. Bez 
založení spolku lze jen obtížně zajistit potřebné koncepce rozvoje zelené komunitní 
energetiky, akční plány (tzv. SECAPy) a čerpat ze značných dotačních prostředků určených 
pro výstavbu obnovitelných zdrojů. Koncept je v ČR v počátcích, ale jinde v Evropě již úspěšně 
funguje a je dobré být připraven, protože energetická transformace dříve nebo později stejně 
nastane. Z tohoto důvodu by MAS Podbrněnsko ráda v blízké době iniciovala vznik takového 
enerkomu s působností na území MAS a vstoupila do něj jako jeden ze zakládajících členů.  

 
Usnesení č. 5/2-2021:  
Valná hromada bere na vědomí informace o realizovaných a plánovaných projektech v MAS. 
Hlasování: Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se:  0 
 
 
Ad 4)  Členství v MAS 
Kancelář MAS přijala od poslední VH žádost o ukončení členství v MAS: 

 Myslivecký spolek Pohořelice 
 
Usnesení č. 6/2-2021:  
Valná hromada schvaluje ukončení členství Mysliveckého spolku Pohořelice v MAS Podbrněnsko. 
 
Hlasování: Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se:  0 
 
 
Ad 5) Výše členských příspěvků na rok 2022 
Předseda MAS Podbrněnsko  dle návrhu Výkonné rady představil návrh na zachování současné výše 
členských příspěvků ve výši 5 Kč na obyvatele pro členské obce a DSO a 250 Kč za Fyzickou nebo 
právnickou osobu: 
 
Usnesení č. 7/2-2021:  
Valná hromada schvaluje zachování současné výše členských příspěvků ve výši 5 Kč na obyvatele a 
250 Kč za člena fyzickou nebo právnickou osobu.  
Hlasování: Pro: 22 Proti:  0  Zdržel se:  0   
 
 
 
 
 
 

http://www.podbrnensko.cz/regionalni-znacka
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Ad 6)  Volba členů orgánů MAS (volba člena dozorčí rady) 
 
Z důvodu zániku členství Mysliveckému spolku Pohořelice je potřeba dovolit nového člena DR MAS 
Podbrněnsko pouze na dobu zbývající mandátu DR. Průzkumem mezi členy byl navržen kandidát na 
člena DR pan Lubomír Celnar.   
 
Usnesení č. 8/2-2021:  
Valná hromada schvaluje volbu členů Dozorčí rady MAS Podbrněnsko dle níže přiložené tabulky. 
Hlasování: Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se:  1 
 
Dozorčí rada 

  Název subjektu Nominovaný zástupce Sektor 

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

2. Mikroregion Rajhradsko Luboš Přichystal veřejný 

3. Obec Vojkovice RNDr. Ivan Pavlík veřejný 

4. Lubomír Celnar Lubomír Celnar soukromý 

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

 
 
Ad 7) Harmonogram výzev na rok 2022, nové programové období 2021 – 2027 
 
Valná hromada byla seznámena s harmonogramem výzev, který na svém posledním zasedání 
schválila Výkonná rada MAS Pobrněnsko. V roce 2022 se plánuje vyhlásit vzhledem k přechodnému 
období pouze jedna výzva: 

 Výzva PRV č. 6 – která obsahuje tyto fiche: Fiche 1 Podpora činností subjektů působících 
v zemědělství, Fiche 2 Podpora činností nezemědělských subjektů na venkově, Fiche 4 
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Fiche 6 Základní služby a obnova vesnic 

Kromě plánovaných výzev zmínil i Jan Oujeský zanedlouho uzavíranou výzvu č. 10 IROP Udržitelná a 
bezpečná doprava III., která byla poslední výzvou IROP v končícím programovém období.  
Dále bylo stručně představeno budoucí období, které ale nemá ještě závazně daná pravidla. 
Postupně byly představeny operační programy IROP 2021+, OPZ+, PRV/SZP 2021+, OP TAK, OP JAK, 
OP ŽP a modernizační fond.  
 
Usnesení č. 9/2-2021:  
Valná hromada bere na harmonogram výzev a informace o novém programovém období 2021 – 
2027. 
Hlasování: Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se:  0 
 
 
Ad 8) Různé  
Zástupci kanceláře rovněž zmínili snahu rozšířit povědomí o MAS mezi širší veřejnost a snahu více než 
dosud psát články do obecních a místních zpravodajů, které po regionu vycházejí v nepravidelném 
schématu.  
 
 
Ad 9) Závěr 
Po krátké diskuzi předseda MAS Podbrněnsko v 18:05 Valnou hromadu MAS Podbrněnsko ukončil, 
poděkoval přítomným za účast a popřál všem krásné Vánoce a šťastný vstup do nového roku 2022. 
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Zapsala:  Renata Valášková  …………………………………………….. 
 
 
 
Předseda VH:  Mgr. Ondřej Veselý  .…………………………………………. 
 
 
 
Ověřovatel:   Mgr. Vít Hrabina  …………………………………………… 


