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Zá pis  
z jedná ní  válne  hromády ze dne 28. 6. 2022 

Čas:   16:30 hodin 

Místo:   Kancelář MAS Podbrněnsko, Brněnská 2, Pohořelice  

Přítomni:  viz prezenční listina 

 
Dle stanov je jednání usnášeníschopné při nadpoloviční většině všech členů spolku. Na základě plných 
mocí a prezenční listiny je přítomných 30 členů, jednání je tudíž usnášení schopné.   
 

Zapisovatel:  Renata Valášková   

Ověřovatel:  Mgr. Helena Kloudová, DiS. 

 

Program jednání Dozorčí rady:  

 

1. Zahájení a úvod 

2. Aktuální informace z MAS 

3. Přijetí nových členů 

4. Výběr projektů PRV č. 6 

5. Projednání výroční zprávy za rok 2021 

6. Projednání roční účetní závěrky za rok 2021 

7. Volba členů orgánů MAS 

8. Příprava na nové programové období 2021-2027 

9. Různé 

10. Závěr 

 

1. ÚVOD 

 

Předseda MAS Mgr. Ondřej Veselý přivítal přítomné členy a ověřil s paní Valáškovou 

usnášeníschopnost Valné hromady. 

 
Mgr. Veselý navrhl zapisovatelku Renatu Valáškovou a za ověřovatele zápisu Mgr. Helenu Kloudovou. 
 
Usnesení č. 1/2-2022:  
Valná hromada schvaluje zapisovatelku Renatu Valáškovou  
Hlasování: Pro: 30 Proti: 0 Zdržel se:  0 
 
Usnesení č. 2/2-2022:  
Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Helenu Kloudovou, DiS. 
Hlasování: Pro: 30 Proti: 0 Zdržel se:  0 
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Usnesení č. 3/2-2022:  
Valná hromada schvaluje program jednání s přidáním bodů 3. Přijetí nových členů a 4. Výběr projektů 
PRV č. 6. 
Hlasování: Pro: 30 Proti: 0 Zdržel se:  0 
 

2. AKTUALNÍ INFORMACE Z MAS 

Předseda MAS seznámil přítomné členy s aktuálním vývojem v MAS:  
 
Komise pro plánování sociálních služeb Rady města Židlochovice: 

 MAS Podbrněnsko členem díky spolupráci na projektu Plánování sociálních služeb pro ORP 

Židlochovice a následně podepsanému memorandu o spolupráci. Komise funguje v menším 

počtu, než v rámci projektu, nicméně agenda je totožná, respektive větší. Vyjma tvorby 

strategických dokumentů dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, schvaluje i základní síť sociálních služeb na jednotlivé roky pro SO OPR 

Židlochovice, podniká Příklady dobré praxe a navazuje spolupráci s mimo regionálními 

subjekty (KC Branišovice), tvoří samostatnou PS Pobytová apod.  

Animace škol – Šablony I, II, III 

 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. V roce 2020 byla spuštěna 3. vlna 

šablon, kde MAS Podbrněnsko rovněž psala školám jejich žádosti a jedná se o 25 projektů. 

 Rovněž pomáhá administrovat žádosti i školám mimo území MAS. Jelikož se ale jedná o jiné 

území, již není možné animovat a administrovat zdarma. V roce 2021 se jednalo o 4 školy.  

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II 

 MAS Podbrněnsko realizuje navazující projekt MAP, který byl zahájen v srpnu 2018. 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 byl v roce 2020 a 2021 zásadně zasažen pandemií 

čínského koronaviru. Letos v červenci projekt končí, tudíž v současnosti jsme ve fázi finalizace, 

dokončování projektu. I přes problém s pandemií se podaří projekt úspěšně zrealizovat, splnit 

veškeré naplánované aktivity a projekt vyčerpat bez větších překážek.  

 Letos v dubnu byla v rámci projektu uspořádání Regionální konference ve vzdělávání  

Pohořelice 2022, Cílem bylo nejen sdílení zkušeností ve výuce, ale také představení 

inovativních přístupů a vzdělávacích pomůcek v oblasti výuky informatiky, přírodovědných, 

jazykovědných nebo humanitních předmětů, polytechnické výuky či netradičních přístupů 

k zdravotně nebo sociálně znevýhodněným dětem a žákům. Za zmínku stojí například 

workshopy a semináře na téma využití různých výukových aplikací a programů, termokamer, 
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3D tisku, mikro:bitů či tzv. Big shotu ve výuce, stejně tak jako zábavných míčových her nebo 

v čem je specifické vedení školy s environmentálním zaměřením. Jak již napovídá slovo 

regionální v názvu, potkat a navzájem se inspirovat zde mohli zejména učitelé z místních obcí. 

Akce byla pozitivně hodnocena, zúčastnilo se celkem 120 pedagogů ze škol v regionu i blízkého 

okolí. Počítáme, že se akce zopakuje nejpozději za 2 roky. Odkaz na video z konference 

(https://www.facebook.com/MestoPohorelice/videos/1732506416920022) 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Židlochovice II 

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

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. MAS rovněž zpracovala 

žádost MAP II pro ORP Židlochovice. Projekt končí rovněž v letošním roce v létě.  

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice III 

 MAS Podbrněnsko připravila a podala navazující projekt MAP II. Cílem projektu je pokračovat 

v plánování v oblasti vzdělávání do listopadu 2023. V tomto projektu nejsou možné aktivity na 

Implementaci Akčního plánu. Ale na tento projekt naváže z nového období MAP IV. (MAP I 

OP JAK), v rámci kterého bude implementace aktivit právě z MAP III.  

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Židlochovice III 

 Totožný projekt jako MAS Podbrněnsko, opět bude probíhat spolupráce MAS Podbrněnsko na 

projektu. Cílem projektu je pokračovat v plánování v oblasti vzdělávání do listopadu 2023. 

V tomto projektu nejsou možné aktivity na Implementaci Akčního plánu. Ale na tento projekt 

naváže z nového období MAP IV. (MAP I OP JAK), v rámci kterého bude implementace aktivit 

právě z MAP III.  

Regionální značka „BRNĚNSKO originální produkt“ 

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

byla MAS Podbrněnsko oslovena k participaci na vytvoření regionální značky. V rámci 

regionální značky bylo registrováno již 26 produktů a výrobků, kdy poslední certifikační komise 

udělila 6 osvědčení a z toho 2 pro území MAS Podbrněnsko. Medovinu od Křížů a víno a vinné 

produkty od Válků z Nosislavi, tak doplnily domácí těstoviny Cellesta z Bratčic od paní Hradecké 

a ručně vyráběné čokoládové pralinky od paní Geisselreiterové z Pohořelic. 

 Snažíme se regionální značku propagovat, kdy v polovině června jsme se účastnili Slavnostní 

města Pohořelice právě se všemi produkty regionální značky. Rádi bychom v blízké 

budoucnosti (úvaha o podzimu 2022) uspořádali regionální/farmářské trhy ve spolupráci 

s městem Pohořelice, kde by byli zastoupeni samotní certifikovaní výrobci. Rovněž se snažíme 

o užší spolupráci s Židlochovicemi, kde jsou Farmářské trhy zavedené. Rádi bychom značku 

rozvíjeli více.  

Programy rozvoje obcí a Prognózy vývoje počtu obyvatel 

 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. Letos v létě bude druhé 

kolo PRO dokončeno (v součastnosti není ze strany obcí zájem). 

https://www.facebook.com/MestoPohorelice/videos/1732506416920022)
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 Kromě standardních náležitostí pro město Pohořelice MAS zpracovala i prognózu vývoje počtu 

obyvatel se zaměřením na vývoj počtu obyvatel školního věku. Rovněž se stejnou poptávkou 

po prognóze vývoje počtu obyvatel jsme byli osloveni ze strany města Modřice, kdy během 

letních prázdnin bude z naší strany prognóza sestavena.  

Komunitní energetika  

 V rámci přípravy na nové programové období se místní akční skupiny zaměřují i na rozvoj 

komunitní energetiky a úsporu energií. Toto téma je pro MAS novou věcí a velkou příležitostí. 

Rovněž do této oblasti poputuje značná část finančních prostředků z Modernizačního fondu, 

který má adaptovat evropské ekonomiky na měnící se klima a snižovat vypouštěné emise. 

 Dne 3. 5. 2022 proběhla exkurze do rakouského města Wolkersdorfu. Zde jsme zhlédli 

praktické přednášky na téma obnovitelné zdroje energie ve městě. Jednalo se zejména 

na fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách, tepelná čerpadla a větrné elektrárny. 

Následovala exkurze do větrné elektrárny, moderní MŠ a bytového domu s obnovitelnými 

zdroji energií. Akce byla velmi pozitivně hodnocena účastníky. 

 Dne 28. 6. proběhne ustanovující schůzce a bude založen nový spolek ENORKOM Podbrněnsko. 

O založení spolku a vstup do spolku projevilo zájem 7 obcí z MAS Podbrněnsko (město 

Pohořelice, obec, Nosislav, Malešovice, Branišovice, Ivaň, Troskotovice a Šumice) dále 

o členství má zájem MŠ Pohořelice. Diskuze o vzniku samostatného spolku a vstupu MAS 

Podbrněnsko do něj proběhla na posledních 2 VH (12/2021 a 2/2022), kde nakonec bylo  

rozhodnuto, že MAS Podbrněnsko má být zakládajícím členem a má pokračovat v aktivitách 

vzniku spolku.  

SECAP – Akční plán pro udržitelnou energii a klima Podbrněnska 

 Ministerstvo životního prostředí schválilo MAS projekt Akční plán pro udržitelnou energii 

a klima Podbrněnska s rozpočtem 1.034.000 Kč. Realizace projektu je plánována na 24 měsíců, 

od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024. Hlavním výstupem bude akční plán s identifikací opatření na 

snížení dopadů klimatických změn (FTE, zateplené budov, úspory). Akční plán bude zpracován 

pro 6 obcí (město Pohořelice, obec Branišovice, Nosislav, Šumice, Malešovice a Troskotovice). 

ENERKOM Podbrněnsko 

 Z iniciativy MAS byl založen nový spolek ENERKOM Podbrněnsko, který se bude zabývat 

komunitní energetikou na území členských obcí. Jeho primární účel není generování zisku, ale 

naplňování i sociálních a environmentálních potřeb regionu v oblasti energetiky vedle těch 

ekonomických. Bude probíhat úzká spolupráce s MAS Podbrněnsko a to především ve fázi 

zavádění z hlediska odborné pracovní síly a zajištění provázanosti s tematicky provázaným 

Akčním plánem pro udržitelnou energetiku a klima - SECAPem. MAS Podbrněnsko je v novém 

spolku statutárem. 

Sbírka pro uprchlíky z Ukrajiny 

 MAS ukončila sbírku pro uprchlíky z Ukrajiny (válka na Ukrajině) pro město Pohořelice. 

Darované věcí byly poskytnuty uprchlíkům, kteří byli v Pohořelicích, popřípadě bydlí v SO ORP 

Pohořelice. Všem dárcům moc děkujeme. Vybralo se velké množství věcí, které pomáhají. 
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V roce 2022 vyhlášeny výzvy: 

IROP 

 Výzva č. 10 MAS Podbrněnsko, spolek - IROP – Udržitelná a bezpečná doprava III – 

poslední výzva v rámci SCLLD 2014-2020 v IROP – poslední finance  

 Celkem vyčerpáno, v závazku a realizaci 54 024 778,85 Kč = 100 % alokace 

PRV 

 Výzva MAS PRV č. 6 (zahrnovala Fiche č. 1: Investice do zemědělské infrastruktury, 

Fiche č. 2: Podpora činností nezemědělských subjektů na venkově, Fiche č. 4: 

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Fiche č. 6: Základní služby a 

obnova vesnic) s alokací 9 518 143 Kč – v současnosti bude probíhat výběr projektů a 

do konce června budou projekty předány a registrovány na SZIF 

Další plánované výzvy: 

 V letošním roce z období 2014-2020 již žádné výzvy nebudou vyhlášeny. 

Pravděpodobně příští rok bude vyhlášena výzva č. 7 PRV na zbývající prostředky 

období 2014-2020 a přechodného období – bude se jednat o poslední rok, kdy bude 

možné vyhlásit výzvu.  

 Z období 2021-2027 předpoklad prvních výzev na přelomu roku 2022/2023, a to 

v rámci IROP 21-27 a OP TAK. Ostatní až v příštím roce. 

 
Usnesení č. 4/2-2022:  
Valná hromada bere na vědomí aktuality z MAS. 
Hlasování: Pro: 30 Proti: 0 Zdržel se:  0 
 

3. PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ 

Kancelář MAS přijala od poslední VH 1 novou žádost o členství v MAS: 

 Mgr. Patrik Pařil, sektor soukromý, zájmová skupina fyzická osoba 

 

Usnesení č. 5/2-2022:  
VH schvaluje přijetí níže uvedených subjektů za partnery MAS: 

• Mgr. Patrik Pařil 

Hlasování: Pro: 30 Proti: 0 Zdržel se:  0 
 
Na základě přejetí nového člena Mgr. Patrika Pařila se počet přítomných členů zvýšil na 31.  
 

4. VÝBĚR PROJEKTŮ PRV Č. 6 

Na základě identifikovaného střetu zájmů, podjatosti členů v tomto bodě, Výkonná rada MAS 

Podbrněnsko nemohla učinit rozhodnutí o schválení projektů v rámci 6. výzvy Programu rozvoje 

venkova. Z tohoto důvodu nemohlo dojít také k přesunu alokací mezi Fichemi této výzvy. Podnět byl 

předán Dozorčí radě MAS Podbrněnsko, která potvrdila střet zájmů členů Výkonné rady a navrhla záležitost 

projednat nejvyšším orgánem MAS dle Interních postupů PRV.   

 

Mgr. Alžběta Havlíková představila Etický kodex PRV, který slouží k prohlášení členů valné hromady, že 

neexistuje střet zájmů k daným projektům a že hodnocení/výběr bude proveden objektivně a 
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nestranně. Střet zájmů nastává závislostí na žadateli ve formě: Partnerství, Smluvní vztahy, Rodinné 

důvody, Citové vazby, Politické a národní spřízněnosti, Hospodářské zájmy, Majetkový či jiný prospěch. 

Rovněž prohlašují, že na vypracování projektu(-ů) jsem se nepodílel (na žádosti, záměru atd.), v případě 

podpoření projektu se nebudu podílet na realizaci a nemám osobní zájem na realizaci. Zároveň 

upozornila na zachování mlčenlivosti o všech údajích a skutečnostech, které se při hodnocení dozvěděl.  

 

Po vyplnění a kontrole etických kodexů pan Bc. Miroslav Novák DiS., paní Mgr. Helena Kloudová, DiS., 

pan Mgr. Ondřej Veselý, pan Mgr. Vít Hrabina, pan Mgr. Patrik Pařil a paní Ing. Ivana Flajšingerová, 

Ph.D., paní Mgr. Monika Janičatová, pan Lubomír Celnar jsou dočasně vyloučeni z jednání VH z důvodu 

zjištěného střetu zájmů a opustili zasedání v 16:45 hodin. Počet jednajících členů VH klesl na 23 a VH 

je i nadále usnášeníschopná. 

Vedení Valné Hromady v tomto bodě byl pověřen Mgr. Jan Oujeský.   

Aby bylo možné podpořit maximum projektů, které prošly hodnocením, je třeba k schválení výběru 

projektů třech následujících postupových kroků: 

 
Přesun finančních prostředků mezi Fichemi 
Z důvodu vyššího zájmu žadatelů o Fichi č. 1 a Fichi č. 2 v této výzvě nad rámec aktuální alokace, je 
možné navýšit alokaci z nevyčerpaných finančních prostředků této výzvy ve Fichi č. 4 a Fichi č. 6.  
Viz následující:  

 Vyšší zájem o Fichi č. 1 Fichi č. 2 než je alokace.  

 Fiche č. 1 – nedostatek alokace ve výši 1 305 197 Kč (5 projektů). 

 Fiche č. 2 – nedostatek alokace  ve výši  1 188 227 Kč (4 projekty). 

 Nevyčerpaná alokace v souběžně vyhlášených Fichích č. 4 (274 000 Kč) a č. 6 (1 009 955 Kč), tj. 

celkem 1 283 955 Kč.  

 Fiche 1 – možno podpořit 2 projekty celkem za 499.500 Kč 

 Fiche 2- možno podpořit 3 projekty celkem za 899.100 Kč 

V souladu s Interními postupy PRV lze použít nedočerpané alokace ze souběžně vyhlášených Fichí.  

Usnesení č. 6/2-2022: 

Valná hromada schvaluje přesun finanční alokace v rámci výzvy MAS Podbrněnsko č. 6 PRV  rámci 

Fiche č. 1 a Fiche č. 2. Na Fichi č. 1 souhrnně přesouvá 430.197 Kč z Fiche č. 4 (274.000 Kč) a Fiche č. 

6 (156.197 Kč). Na Fichi č. 2 přesouvá 738.452 Kč z Fiche č. 6. 

Hlasování: Pro: 23  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 
Projektové žádosti z výzvy MAS Podbrněnsko č. 6 PRV byly po uzavření sběru žádostí vyhodnoceny, jak 

na straně pracovníků MAS po formální stránce, tak i prošly věcným hodnocením ze strany Výběrové 

komise MAS Podbrněnsko. Výsledek hodnocení je uveden v tabulce Seznam vybraných a nevybraných 

žádostí o dotaci (Příloha č. 3 Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci) a je rovněž přiložen i 

zápis z jednání Výběrové komise (Příloha č. 4 Zápis výběrová komise 15. 6. 2022), kde jsou projekty 

uvedeny v celkovém pořadí.  

Na základě navýšení alokace na Fichích 1. a 2. viz usnesení č.6/2-2022 je předložen Seznam vybraných 

a nevybraných žádostí o dotaci k hlasování po jednotlivých Fichích nepodjatým členům valné hromady.  
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Usnesení č. 7/2-2022: 

Valná hromada schvaluje výběr projektů podaných v rámci výzvy MAS Podbrněnsko PRV č. 6 Fiche 1 

a to na základě seznamu vybraných a nevybraných žádostí o dotaci. 

Hlasování: Pro: 23  Proti:  0  Zdržel se:  0 

 

Usnesení č. 8/2-2022: 

Valná hromada schvaluje výběr projektů podaných v rámci výzvy MAS Podbrněnsko PRV č. 6 Fiche 2 

to na základě seznamu vybraných a nevybraných žádostí o dotaci. 

Hlasování: Pro: 23  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 

Usnesení č. 9/2-2022: 

Valná hromada schvaluje výběr projektů podaných v rámci výzvy MAS Podbrněnsko PRV č. 6 Fiche 4 

a to na základě seznamu vybraných a nevybraných žádostí o dotaci. 

Hlasování: Pro: 23  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 

Usnesení č. 10/2-2022: 

Valná hromada schvaluje výběr projektů podaných v rámci výzvy MAS Podbrněnsko PRV č. 6 Fiche 6 

to na základě seznamu vybraných a nevybraných žádostí o dotaci. 

Hlasování: Pro: 23  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 

Po tomto hlasování se v 17 hodin vrátily do jednací místnosti osoby vyloučené z jednání z důvodu 

podjatosti v tomto bodu ve stejném složení. Tedy je přítomno 31 členů Valné hromady, Valná 

hromada je usnášeníschopná.  

5. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021 

Výroční zpráva byla zaslána členům před VH společně s pozvánkou. Předseda MAS sdělil, že Výroční 
zpráva byla projednána Dozorčí i Výkonnou radou MAS Podbrněnsko. Oba orgány nemají k dokumentu 
výhrady, a doporučují tedy VH schválení Výroční zprávy za rok 2021. 
 
Usnesení č. 11/2-2022:  
Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS Podbrněnsko za rok 2021 bez výhrad. 
Hlasování: Pro: 31  Proti:  0  Zdržel se:  0 

 

6. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2021 

Roční účetní závěrka za rok 2021 – příloha k účetní závěrce, rozvaha za rok 2021, výkaz zisku a ztráty 
za rok 2021. V příloze jsou uvedeny komentáře k položkám rozvahy i výkazu zisku a ztráty.  
 
Roční účetní závěrka za rok 2021 byla zaslána členům před VH společně s pozvánkou. Předseda MAS 
sdělil, že Roční účetní závěrka za rok 2021 byla projednána Dozorčí i Výkonnou radou MAS 
Podbrněnsko. Oba orgány nemají k dokumentu výhrady, a doporučují tedy VH schválení Roční účetní 
závěrky za rok 2021. Oba dokumenty poté krátce okomentovala účetní MAS paní Renata Valášková. 
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Usnesení č.12/2-2022: 
Valná hromada schvaluje Roční účetní závěrku MAS Podbrněnsko za rok 2021 bez výhrad. V rámci 
toho schvaluje výsledek hospodaření za rok 2021 SÚ 931 ve výši 2.100,84 Kč a jeho převod na SÚ 932 
– nerozdělený zisk. 
Hlasování: Pro: 31  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 

7. VOLBA ČLENŮ ORGÁNŮ MAS 

V letošním roce bylo potřeba hlasovat o složení všech řídících orgánů, tedy dozorčí rady, výběrové 
komise a výkonné rady, stejně tak jako o pozici předsedy a místopředsedy. 
 
Dozorčí rada 
Předseda navrhl a dal hlasovat o tom, aby v dozorčí radě místo pana Romana Osičky zaujala paní Eva 
Bechová. 

 
 
Usnesení č. 13/2-2022:  
Valná hromada MAS Podbrněnsko schvaluje návrh složení dozorčí rady. 
Hlasování: Pro: 31  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 
Výběrová komise 
Předseda vysvětlil a dal hlasovat o změně sektoru a zájmové skupiny současné členky výběrové komise 
Mgr. Lenky Ungrové ze sektoru veřejného na sektor soukromý, zájmová skupina Další Fyzická osoba. 
Další navrženou změnou bylo nahrazení Mgr. Jitky Benové Mgr. Lukášem Mertlíkem. 
  

Název subjektu 
Nominovaný 
zástupce 

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  soukromý Další FO 

5. Město Židlochovice Ing. Jana Richterová veřejný Místní samospráva 

6. Mgr. Jakub Janča  veřejný Vzdělávání a církve 

7. Mgr. et Mgr. Jana Daníčková  soukromý 
Sociální služby a 
rodinná politika 

 Partner MAS Zástupce MAS Sektor Zájmová skupina 

1. Eva Bechová  soukromý Vinařství 
a zemědělství 

2. Mikroregion Rajhradsko Luboš Přichystal veřejný Místní samospráva 

3. Obec Vojkovice Ing. Miroslava Floriánová veřejný Místní samospráva 

4. Lubomír Celnar  soukromý Vinařství 
a zemědělství 

5. Centrum digitálního tisku s.r.o. Ing. Tomáš Kratochvíl soukromý Další podnikatelé 
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Název subjektu 
Nominovaný 
zástupce 

Sektor Zájmová skupina 

8. 
Ing. Ivana Flajšingerová, 
Ph.D. 

 soukromý Další podnikatelé 

9. Obec Unkovice Zdeněk Pospíšil veřejný Místní samospráva 

10. Jan Kříž  soukromý 
Sport, volnočasové 
aktivity a kultura 

11. Mgr. Vít Hrabina  soukromý Další podnikatelé 

12. Martina Minaříková  soukromý 
Sport, volnočasové 
aktivity a kultura 

13. 
Základní škola a Mateřská 
škola Pohořelice, 
příspěvková organizace 

Mgr. Lukáš Mertlík veřejný Vzdělávání a církve 

 
Usnesení č. 14/2-2022:  
Valná hromada MAS Podbrněnsko schvaluje návrh složení výběrové komise. 
Hlasování: Pro: 31  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 
Výkonná rada 
Ke změnám ve složení výkonné rady nedošlo, proběhlo však hlasování o zachování předsednictví 
a místopředsednictví a to ve stejném složení Mgr. Ondřej Veselý (předseda) a  Region Židlochovicko 
(místopředseda). 
 
Usnesení č. 15/2-2022:  
VH volí za předsedu MAS Podbrněnsko pana Mgr. Ondřeje Veselého. 
Hlasování: Pro: 30  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 
Usnesení č. 16/2-2022:  
VH volí za místopředsedu MAS Podbrněnsko Region Židlochovicko. 
Hlasování: Pro: 31  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 
Dále byl podán návrh na zachování složení výkonné rady. 
  

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 

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. 

Mgr. Helena Kloudová, DiS. soukromý 
Sport, 
volnočasové 
aktivity a kultura 
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Partner MAS Zástupce v MAS Sektor Zájmová skupina 

7. Branišovická chasa Mgr. Marek Sovka soukromý 
Sport, 
volnočasové 
aktivity a kultura 

 
Usnesení č. 17/2-2022: 
Valná hromada MAS Podbrněnsko schvaluje návrh složení výkonné rady. 
Hlasování: Pro: 31 Proti:  0  Zdržel se:  0 
 
 
Členské příspěvky MAS Podbrněnsko 
Na DR 20. 6. 2021 a VR 21. 6. 2022 bylo diskutováno o navýšení členských příspěvků. Navýšení 

zdůvodněno nárůstem povinného spolufinancování režií kanceláře, spolufinancování projektu SECAP, 

nárůstem cen nákladů, které nelze hradit z projektů (pojištění auta, opravy auta atd.). Členský 

příspěvek se od založení MAS v roce 2013 neměnil.  

Proběhla úvaha o navýšení členských příspěvků na rok 2023, o kterých se bude hlasovat na VH 

v prosinci 2022: 

• Obce o 2 Kč více - přibližně o 90 000 Kč více (př. Město Pohořelice o cca 10 000 Kč více) 

• Ostatní členové o 50 Kč více 

Proběhla krátká diskuze, během které se členové vyjadřovali spíše pro navýšení příspěvků. Došlo 

ke shodě, že je o tomto bodu nutné ještě dále diskutovat a bude to předmětem Valné hromady za půl 

roku (ke konci roku 2022) 

 

8. PŘÍPRAVA NA NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021-2027 

SCLLD 2021-2027 – nové období EU  

 MAS již v roce 2020/2021 prošla procesem standardizace (formální kontrola a nastavení 

orgánů, procesů apod.), což je první krok pro možnost realizace Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje v novém období 21+ (vyhlašování výzev). 

 Rovněž v loňském roce byla sepsána Koncepční část SCLLD 21+, která byla rovněž schválena ze 

strany MMR. Jedná se o analýzu území MAS Podbrněnsko, definování potřeb, podmínek, 

silných a slabých stránek. Na Koncepční část bude navazovat Akční plán / Programový rámec 

jednotlivých Operačních programů, které je ale v řešení jednotlivých ministerstev. Obecně lze 

ale říci, že je opět zdržení na úrovni celé ČR.  

 IROP 21-27 – V současné chvíli není schválen PD, MAS bude mít možnost vyhlašovat výzvy 

ve více oblastech, ale získá menší alokaci financí (méně rozvinuté vs. více rozvinuté regiony). 

Pravděpodobně Dotace by ovšem měla zůstat na úrovni 95 % pro všechny žadatele skrze výzvy 

MAS. Změna modelu hodnocení (obdoba ITI – prvně soulad se SCLLD MAS na zjednodušeném 

projektovém záměru, teprve potom celý projekt do systému ISKP21+); změna přiřazení alokace 

(ze začátku pouze 70 % z alokace, zbývajících 30 % rezerva pro změnu kurzu a po úspěšném 

čerpání). Dle odhadu se bavíme o 42,5 mil. Kč (současné období 51,4 mil. Kč) – 70 % na začátek 

realizace je cca 29,8 mil. Kč. Předpoklad prvních výzev na straně MAS Podbrněnsko – přelom 

roku 2022/2023 (Integrované nástroje a MAS jsou poslední v pořadí, nutné vytvořit 

dokumenty pro veškeré procesy apod.), protože zatím není nic finálně schváleno.  
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 OPZ+ - Kompletní změna realizace. Již nebudou vyhlašované výzvy na straně MAS, ale 1 projekt 

na 3 roky v roli žadatele/příjemce MAS a jednotlivé aktivity budou realizovány 

partnery/zaměstnanci. Pro MAS je možnost získat max. 12 mil. Kč pro první 3 roky (následně 

by měl být další návazný projekt ve výši max. 8 mil. Kč). Proběhla několikerá jednání na úrovni 

aktérů v území MAS a členů MAS/orgánů – směřujeme projekt na podporu komunitní práce a 

komunitní sociální práce, podpora paliativní péče a zaměstnávání znevýhodněných osob na 

trhu práce. Výzva pro MAS bude vyhlášena červenec 2022 (plán podat co nejdříve), 

v současnosti je OPZ+ připravováno. Proběhla diskuze o povinnosti spolufinancování projektu 

na úrovni 5 %, zatím to vypadá jako 100% dotace, ale není ještě finálně jisté.  

 SZP – Prakticky se jedná o PRV v novém období – na úrovni EU stanoveno, že se nestíhá 

připravit (jedná se i o podporu zemědělců, platby na plochy atd.), proto pro MAS stanoveno 

tzv. Přechodné období (2021-2022 – budoucí peníze za současných podmínek) – realizace 

výzvy č. 6 právě z těchto financí – MAS získala přibližně 5,8 mil. Kč (alokace EU). Teprve teď se 

začíná připravovat SZP, aby od roku 2023/2024 začala realizace.  

 OPŽP – Pravděpodobně skončí u modelu animace ze strany MAS a podpory pouze 

připravených/nachystaných projektů, které se budou jen za pomoci MAS přihlašovat do výzvy 

ŘO. Původně uvažovaný model vyhlášení výzvy na úrovni MAS byl opuštěn z důvodu nízké 

alokace, ze které je možné podpořit projekty pro MAS (OPŽP složen ze 3 fondů, ale možné pro 

MAS jen z 1).  

 OPTAK – Podpora podnikatelů na úrovni automatizace, robotizace, inovace v jejich podnikání. 

Nový OP pro MAS, MPO s MAS chce spolupracovat. Budou to jednodušší projekty cca do 2 mil. 

Kč (50 % dotace, nebudou VZ apod.) na podporu podnikatelů v území. Zatím pro MAS v ČR 

připravena 1 mld. Kč, pokud se osvědčí, chtějí navýšit finance. MAS bude vyhlašovat vlastní 

výzvu, bude především kontrolovat propojenost projektů a MSP (budeme vpuštění do systémů 

a rejstříků MPO a API).  

 OP JAK – žádná změna, MAS pouze jako realizátor projektů, jako například MAP, či pomoc 

školám s realizací Šablony.  

 OPTP – financování provozu kanceláře MAS půjde pod OPTP (do teď IROP). Zjednodušení 

projektů, jednodušší čerpání, zachování přibližně podobné alokace jako v současnosti (2014-

2020 cca 13,5 mil. Kč, 2021-2027 přibližně 14,5 mil. Kč). Zůstává 5% spolufinancování, projekty 

využívající nepřímé náklady. Výzva bude na konci roku/začátku roku, kdy je ale nutné dočerpat 

původní alokace z Režie 4.2 IROP (jedna z podmínek). Zatím dle alokace podpora MAS do roku 

2028, ale pokud budeme spořit (například úsporou v současném IROP 4.2 Režie), tak i delší. 

Financování provozu kanceláře MAS – Režie 4.2 IROP 

 MAS se daří díky realizaci individuálních projektů „šetřit“ finance na Režie 4.2. Předpoklad 

ukončení projektu polovina příštího roku a návaznost na projekt z OPTP (nové období 2021-

2027). V rámci dříve realizovaných projektů bylo pořízeno služební auto, na kterém je 

udržitelnost 5 let od ukončení projektu – to nastane v roce 2023, do té doby je možné využívat 

automobil pouze pro potřeby realizace SCLLD. 

KS NS MAS ČR JMK a PS 

 MAS Podbrněnsko stále členem Krajského sdružení NS MAS ČR v Jmk, kdy jsme zastoupeni 

i ve Výboru. Z naší inciativy byly na podzim 2021 zřízeny PS IROP, PRV, OPZ a uvažuje 

se o vzniku PS komunitní energetika. Hned ve dvou byli naši zaměstnanci zvoleni jako vedoucí 
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PS (IROP a OPZ+). Kdy smyslem těchto PS je se pravidelně scházet a pomáhat si napříč krajem 

v realizaci SCLLD – za IROP například již vznikla příručka pro pracovníky (Udržitelnost projektů), 

sdílíme společně kritéria pro hodnocení projektů a vytvořili jsme jejich katalog, tvoříme 

společné postupy pro hodnocení, vznikne propagační materiál úspěšných podpořených 

projektů z IROP v období 2014-2020. V PS OPZ bylo sdílení zkušeností a přípravy na OPZ+, 

následně bude úzká spolupráce při realizaci jednotlivých projektů apod.  

 

Návrh usnesení č. 18/2-2022: 

Valná hromada bere na vědomí informace o novém období 2021-2027 a financování kanceláře MAS. 

Hlasování: Pro: 31  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 

9. a 10. RŮZNÉ A ZÁVĚR 

Po krátké diskuzi předseda MAS Podbrněnsko v 17:30 Valnou hromadu MAS Podbrněnsko ukončil, 
poděkoval přítomným za účast a popřál všem příjemné léto a mnoho zdraví. 
 

Pohořelice 28. 6. 2022 

 

 

Zapsal:     Renata Valášková  ………………………………………………  

 

Předseda VH:   Mgr. Ondřej Veselý   .…………………………………………. 
 

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

 

 

PŘÍLOHY ZÁPISU 

 

1. Prezenční listina VH 28. 6. 2022 

2. Prezentace ze zasedání VH 28. 6. 2022 

3. Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci 

4. Výroční zpráva Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek, za rok 2021 

5. Etické kodexy PRV 

6. Zápis z jednání dozorčí rady ze dne 23. 6. 2022 

7. Zápis jednání z výběrové komise zde dne 15. 6. 2022 

 


