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MAS Brána Vysočiny zapsána na rejstřík 1.1.2014 

Změny u partnerů MAS a členů orgánů MAS 2015-2020 

VH 2015 – volba PgV, KK i VK, 2016 – volba VK, 2 členů PgV, podzim 2016 volba člena KK 

2017 – volba PgV, VK, KK, 2018 – volba VK, člen PgV, 2019 – volba PgV, člena KK, VK 

2020 – volba VK, člen KK 

2021 – volba VK, KK i PgV, mandát běží 2 roky (do r. 2023) 

Zájmové skupiny byly schváleny 31. března 2015. 

 

- Kontrolní komise - změny členů v orgánu  

předseda: Ing. Miroslav Pálka, soukromý sektor, zájmová skupina Rozvoj podnikání a zemědělství, 
2015-2017, nahrazen v r. 2017 Mgr. Zdeňkou Dohnálkovou, soukromý sektor nepodnikatelský, 
Zájmová skupina Místní prostředí a regionální rozvoj 

Městys Deblín, Jiří Vitanovský, veřejný sektor, zájmová skupina Místní prostředí a regionální rozvoj 
2015-2017, nahrazen v r. 2017-2019 MANEO AGRO s.r.o., Ing. Gabriela Ošťádalová, soukromý sektor, 
zájmová skupina Rozvoj podnikání a zemědělství, v r. 2020 nahrazeno SVČ Inspiro, Mgr. Ivana 
Kroutilová, veřejný sektor, zájmová skupina Kultura, vzdělávání, sport a volný čas 

Miloslav Ondráček, soukromý sektor nepodnikající, zájmovou skupinu neměl určenu, 2015-2016, 
nahrazen r. 2016 Oblastní charita Tišnov, soukromý sektor nepodnikající, zájmová skupina Sociální 
soudržnost, Ing. Aneta Ambrosová, v r. 2017 nahrazena Ing. Marcelou Dvořákovou a v r. 2019 Ing. 
Jaroslavou Klapalovou 

27.2.2019  Členové kontrolní komise  Mgr. Zdeňka Dohnálková, fyzická osoba, Zájmová skupina 
Místní prostředí a regionální rozvoj, soukromý sektor, MANEO AGRO s.r.o., Gabriela Ošťádalová, 
Zájmová skupina Rozvoj podnikání a zemědělství, soukromý sektor podnikatelský,  Diecézní charita 
Brno, Ing. Jaroslava Klapalová, Zájmová skupina Sociální soudržnost, soukromý sektor nepodnikající. 

4.3.2020 K datu valné hromady odstupuje jako člen kontrolní komise Maneo agro s.r.o., zastoupené 
Ing. Gabrielou Ošťádalovou, soukromý sektor podnikatelský, Zájmová skupina Rozvoj podnikání a 
zemědělství. Zvoleno místo ní je Inspiro - Středisko volného času Tišnov, zastoupené Mgr. Ivanou 
Kroutilovou, veřejný sektor, Zájmová skupina Kultura, vzdělávání, sport a volný čas. 

 

- Výběrová komise MAS - změny členů v orgánu  

předseda: SŠ a ZŠ Tišnov, Ing. Rudolf Mašek, veřejný sektor, zájmová skupina Kultura, vzdělávání, 

sport a volný čas 

obec Svatoslav, František Woppat, starosta, veřejný sektor, zájmová skupina Místní prostředí a 

regionální rozvoj 



Ing. Karel Weigl, podnikatel Deblín, soukromý sektor, zájmová skupina Rozvoj podnikání a 

zemědělství 

Petr Malášek, podnikatel Hájek, soukromý sektor, zájmová skupina Rozvoj podnikání a zemědělství 

Michal Kadlec, podnikatel Jamné, soukromý sektor, zájmová skupina Rozvoj podnikání a zemědělství, 

nahrazen v r. 2018, Mgr. Tomášem Blahou, fyzická osoba, soukromý sektor nepodnikatelský, zájmová 

skupina Rozvoj podnikání a zemědělství 

SK Tenis Tišnov, Zdeněk Kunický, soukromý sektor nepodnikatelský, zájmová skupina Kultura, 

vzdělávání, sport a volný čas 

Za sebevědomé Tišnovsko, Ing. Hana Ondrušková, soukromý sektor nepodnikatelský, zájmová 

skupina Místní prostředí a regionální rozvoj 

Mgr. Viktorie Šťastná, Ph.D., fyzická osoba, soukromý sektor nepodnikatelský, zájmová skupina 

Kultura, vzdělávání, sport a volný čas 

Miloš Sysel, fyzická osoba, soukromý sektor nepodnikatelský, zájmová skupina Místní prostředí a 

regionální rozvoj, nahrazen v r. 2017 Městys Deblín, Jiří Vitanovský, starosta, veřejný sektor, zájmová 

skupina Místní prostředí a regionální rozvoj 

Obec Borovník, Petr Vojtěch, starosta, veřejný sektor, zájmová skupina Místní prostředí a regionální 

rozvoj 

AK Tišnov, Mgr. Martin Sebera, Ph.D., soukromý sektor nepodnikatelský, zájmová skupina Kultura, 

vzdělávání, sport a volný čas 

- Programový výbor MAS - změny členů v orgánu  

předseda: Město Tišnov, Bc. Jiří Dospíšil, starosta, veřejný sektor, zájmová skupina Místní prostředí a 

regionální rozvoj, nahrazen v r. 2020 Mgr. Ondřejem Konečným, Ph.D., fyzickou osobou, soukromý 

sektor nepodnikatelský, zájmová skupina Místní prostředí a regionální rozvoj 

1. místopředseda: Ing. Marek Štěrba, podnikatel Deblín, soukromý sektor, zájmová skupina Rozvoj 

podnikání a zemědělství 

2. místopředseda: RC Studánka z.s., Mgr. Pavel Vranka, soukromý sektor nepodnikatelský, zájmová 

skupina Kultura, vzdělávání, sport a volný čas 

Obec Lažánky, Ing. Lubomír Katolický, starosta, veřejný sektor, zájmová skupina Místní prostředí a 

regionální rozvoj, r. 2019 nahrazen obcí Vohančice, Ing. Petr Blahák, veřejný sektor, zájmová skupina 

Místní prostředí a regionální rozvoj 

Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D., fyzická osoba, soukromý sektor nepodnikatelský, zájmová skupina 

Místní prostředí a regionální rozvoj  

TJ Sokol Deblín, Zdeněk Wünsch, soukromý sektor nepodnikatelský, zájmová skupina Kultura, 

vzdělávání, sport a volný čas. Od 2021 nahrazeno obec Předklášteří, zastoupeno Petra Bendová, 

veřejný sektor, zájmová skupina  Kultura, vzdělávání, sport a volný čas.  

Základní škola a Mateřská škola, Deblín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Mgr. Břetislav 

Svozil, PhD., veřejný sektor, zájmová skupina Kultura, vzdělávání, sport a volný čas, v r. 2016 

nahrazeno Edunika, z.s., Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D., soukromý sektor nepodnikatelský, zájmová 

skupina Kultura, vzdělávání, sport a volný čas 



Ing. Tomáš Komprs, fyzická osoba, soukromý sektor nepodnikatelský, zájmová skupina Rozvoj 

podnikání a zemědělství, nahrazen v r. 2018 Základní škola a Mateřská škola, Deblín, okres Brno-

venkov, příspěvková organizace, Mgr. Iveta Kosová – v 2019 změna příjmení na Štamberová, veřejný 

sektor, zájmová skupina v 2018 , zájmová skupina Kultura, vzdělávání, sport a volný čas a v 2019 

zájmová skupina Místní prostředí a regionální rozvoj 

2015-2016 ZČ HB 1. Brďo Tišnov GINGO, Ing. Zuzana Brzobohatá, soukromý sektor nepodnikatelský, 

zájmová skupina Kultura, vzdělávání, sport a volný čas, poté r. 2016 Hnízdo - spolek pro komunitní 

vzdělávání, Mgr. Zuzana Kostřicová, nahrazena v r. 2018 Mgr. Tomášem Laušmanem, soukromý 

sektor, zájmová skupina Kultura, vzdělávání, sport a volný čas 

 

 


