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Zápis z jednání Valné hromady MAS Brána Vysočiny, z.s. 
Datum konání: 28. února 2018, 17.00 
Místo konání: velká zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov 
 

1. Prezence, kontrola mandátů 
Při příchodu byli účastníci požádáni o předložení oprávnění k hlasování za členské subjekty.  
Po doložení náležitostí bylo vydáno 23 mandátních lístků pro oprávnění k volbám ve 
struktuře:  
- Veřejný a soukromý sektor: Veřejný sektor 10, Soukromý sektor neziskový 9 a 

Soukromý sektor podnikatelský 4 
- Zájmové skupiny: Zájmová skupina Místní prostředí a regionální rozvoj 8, Zájmová 

skupina Rozvoj podnikání a zemědělství 5, Zájmová skupina Kultura, vzdělávání, sport 
a volný čas 9, Zájmová skupina Sociální soudržnost 1. 

Jednání zahájil místopředseda, M. Šterba, přivítal přítomné. Seznámil přítomné se způsobem 
hlasování. 
Členové kontrolující mandáty P. Vranka a Z. Wünsch seznámili VH s počtem přítomných a 
s počtem hlasů s právem hlasovat. Rekapitulace podle prezenčních listin. Počet členů 23 a 
počet členů s právem hlasovat - 23. 
Podmínka 49 % hlasů byla dodržena u zájmových skupin i veřejného sektoru. 
Je přítomna více než polovina členů (min. 22), Valná hromada je usnášeníschopná. Kvórum 
pro přijetí usnesení: 12 hlasů (nadpoloviční většina přítomných) 
 

2. Místopředseda, M. Štěrba seznámil přítomné s upraveným programem  
1. Prezence, kontrola mandátů 
2. Zahájení jednání, seznámení s programem  
3. Volba zapisovatele, ověřovatelů 
4. Členská základna, členské příspěvky 
5. Zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření MAS 
6. Zpráva kontrolní komise MAS, audit spolku i projektu 
7. Volba členů výběrové komise 
8. Volba člena programového výboru 
9. Schválení nové směrnice Vedení účetnictví a finanční hospodaření 
10. Dotace – finance, IROP Provozní a animační výdaje SC 4.2, realizace SCLLD, 

animace škol  
11. Různé – akce a dotace 2017/2018 

Hlasování: pro 22 proti 0, zdrželo se 1. 
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení: VH schvaluje program jednání. 
 

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Zapisovatelem je navržena Sylva Veselá. 
Hlasování: pro 22, proti 0, zdrželo se 1. 
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení: VH schvaluje zapisovatelem Sylvu Veselou. 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Tomáš Blaha a Lubomír Katolický.  
Hlasování: pro 22, proti 0, zdrželo se 1. 
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení: VH schvaluje ověřovatele zápisu Tomáše Blahu a L.ubomíra Katolického. 
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4. Členská základna, členské příspěvky 
 
Manažerka Libuše Beranová seznámila VH s aktuální členskou základnou, která má ke dni 
konání valné hromady 43 členů (6 soukromý sektor, 20 neziskový sektor a 17 veřejný 
sektor). V roce 2017 došlo ke změně v členské základně:  
9.5.2017 vystoupení podnikatele Libora Urbánka z Katova, Miloslava Ondráčka a paní Věry 
Dvořákové jako fyzických osob z členství MAS  
6.9.2017 schválil výbor odstoupení spolku Házená Tišnov.  
12.6.2017 PgV schvaluje členství v MAS Brána Vysočiny pro Mgr. Tomáše Blahy, nar. 
5.3.1987, jako fyzické osoby do zájmové skupiny Rozvoj podnikání a zemědělství.   
21.2.2018 pak vystoupil z MAS Michal Kadlec, podnikatel Jamné, zájmová skupina Rozvoj 
podnikání a zemědělství. 

 
Manažerka Libuše Beranová informovala o členských příspěvcích, v roce 2018 zůstávají 
stejné jako v roce 2017 s termínem úhrady do 31.3.2018 (fyzické osoby 200 Kč, neziskové 
organice 600 Kč, podnikatelé 1200 Kč, obce 10 Kč na občana – výše příspěvků obcí se 
počítá dle počtu obyvatel v obci k datu 1.1. na daný rok). 

 
Diskuze: paní Dohnálková podotkla, že by bylo dobré zaměřit se na získání více členů jako 
podnikatelských subjektů – pan Pálka navrhl zvážit výši členských příspěvků pro fyzické 
osoby podnikající a pro právnické osoby – úkol pro PgV.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o členské základně a členských 
příspěvcích na rok 2018. 
Hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 1. 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o členské základně a členských 
příspěvcích na rok 2018. 
 

5. Zpráva o činnosti a hospodaření MAS (vč. zprávy o činnosti programového výboru) 
 

Zpráva o činnosti MAS  
Manažerka L. Beranová MAS poslala před valnou hromadou Zprávu o činnosti MAS včetně 
zprávy o činnosti programového výboru za rok 2017.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti MAS včetně zprávy o činnosti 
programového výboru za rok 2017. 
Hlasování: pro 23, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti MAS včetně zprávy o činnosti 
programového výboru za rok 2017. 
 

Zpráva o hospodaření MAS 
Manažerka L. Beranová MAS poslala před valnou hromadou Zprávu o hospodaření MAS za 
rok 2017. Výsledek hospodaření za rok 2017 je zisk 232 598,38 Kč, tento zisk bude 
převeden na neuhrazenou ztrátu minulých let. 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření MAS za rok 2017. 
Hlasování: pro 23, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření MAS za rok 2017. Výsledek 
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hospodaření za rok 2017 je zisk 232 598,38 Kč, tento zisk bude převeden na 
neuhrazenou ztrátu minulých let.  
 
Zpráva o činnosti a hospodaření bude použita jako podklad pro vytvoření kompletní zprávy 
MAS za rok 2017. 

6. Zpráva kontrolní komise MAS, audit spolku i projektu 
 
Zpráva kontrolní komise MAS  
Kontrola - kontrolní komise se sešla 14. 2. 2018 a zkontrolovala účetnictví za 9-12/2018 a 
poté 26.2.2018, aby připravila zprávu pro VH 28.2.2018.  
Zpráva kontrolní komise byla dodána před jednáním valné hromady. Mgr. Zdeňka 
Dohnálková, předsedkyně kontrolní komise, stručně představila zprávu kontrolní komise a 
závěry z ní vyplývající.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu kontrolní komise MAS Brána Vysočiny, 
za rok 2017. 
Hlasování: pro 23, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu kontrolní komise MAS Brána Vysočiny, 
za rok 2017. 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje závěry a doporučení vyplývající ze Zprávy 
kontrolní komise MAS Brána Vysočiny, za rok 2017. 
Hlasování: pro 23, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení: Valná hromada schvaluje závěry a doporučení vyplývající ze Zprávy 
kontrolní komise MAS Brána Vysočiny, za rok 2017. 

Audit ú četní závěrky spolku i ověření projektu Zlepšení řídících a administrativních 
schopností MAS Brána Vysočiny“ poskytnuté v rámci Integrovaného operačního 
programu na rok 2017 
Za rok 2017 byl pro MAS povinný audit účetní závěrky a zároveň audit projektu IROP 
Provozní a animační výdaje MAS. Cenový marketing vyhrála firma AUDIT – DANĚ, spol. 
s r. o. Výsledky auditu přednesla účetní MAS Ing. Kateřina Skoupá. Výsledkem byl kladný 
výrok auditora k účetní závěrce, která podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Místní 
akční skupiny Brána Vysočiny, z.s. k 31. 12. 2017 a nákladů, výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy. 

Pro předsedu a členy spolku byl zpracován dopis s nedostatky a doporučeními. Zpráva 
nezávislého odborníka ověřila čerpání dotace projektu na rok 2017, které je v souladu 
s podmínkami projektu. 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu nezávislého auditora za rok 2017 a 
Zprávu nezávislého odborníka.  
Hlasování: pro 23, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato.  
Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu nezávislého auditora za rok 2017 a 
Zprávu nezávislého odborníka. 

7. Volba členů výběrové komise 
Mandát výběrové komise je dle stanov na 1 rok, výběrová komise byla zvolena 21.2.2017. 
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Členové výběrové komise budou voleni veřejnou volbou v bloku (nikoliv jmenovitě). 
Navržení členové: 

• SŠ a ZŠ Tišnov, Ing. Rudolf Mašek, ředitel  
• obec Svatoslav,  František Woppat, starosta  
• Ing. Karel Weigl, podnikatel Deblín  
• Petr Malášek, podnikatel Hájek  
• Mgr. Tomáš Blaha, fyzická osoba 
• SK Tenis Tišnov, Zdeněk Kunický 
• Za sebevědomé Tišnovsko, Ing. Hana Ondrušková 
• Mgr. Viktorie Šťastná, Ph.D., fyzická osoba 
• Obec  Borovník, Petr Vojtěch, starosta 
• AK Tišnov, Mgr. Martin Sebera, Ph.D. 
• Městys Deblín, Jiří Vitanovský, starosta 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje tyto členy výběrové komise: SŠ a ZŠ Tišnov, Ing. 
Rudolf Mašek, ředitel, obec Svatoslav,  František Woppat, starosta , Ing. Karel Weigl, 
podnikatel Deblín, Petr Malášek, podnikatel Hájek, Mgr. Tomáš Blaha, fyzická osoba, SK 
Tenis Tišnov, Zdeněk Kunický, Za sebevědomé Tišnovsko, Ing. Hana Ondrušková, Mgr. 
Viktorie Šťastná, Ph.D., fyzická osoba, Obec  Borovník, Petr Vojtěch, starosta, AK Tišnov, 
Mgr. Martin Sebera, Ph.D. a Městys Deblín, Jiří Vitanovský, starosta. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 3. 
Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: Valná hromada schvaluje tyto členy výběrové komise: SŠ a ZŠ Tišnov, Ing. 
Rudolf Mašek, ředitel, obec Svatoslav,  František Woppat, starosta , Ing. Karel Weigl, 
podnikatel Deblín, Petr Malášek, podnikatel Hájek, Mgr. Tomáš Blaha, fyzická osoba, 
SK Tenis Tišnov, Zdeněk Kunický, Za sebevědomé Tišnovsko, Ing. Hana Ondrušková, 
Mgr. Viktorie Š ťastná, Ph.D., fyzická osoba, Obec  Borovník, Petr Vojtěch, starosta, 
AK Tišnov, Mgr. Martin Sebera, Ph.D. a Městys Deblín, Jiří Vitanovský, starosta. 
 
Po jednání valné hromady proběhlo jednání výběrové komise, která si ze svého středu zvolí 
předsedu této komise. 
 

8. Volba člena programového výboru 
Mandát programového výboru je dle stanov na 2 roky, výbor byl zvolen 21.2.2017. Dnes 
28.2.2018 odstoupil Ing. Tomáš Komprs z programového výboru jako fyzická osoba, 
zájmová skupina Rozvoj podnikání a zemědělství.  
Navržení členové, kteří ještě nejsou v žádném orgánu MAS: 
Základní škola a Mateřská škola, Deblín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace  – 
Mgr. Iveta Kosová, veřejný sektor,  zájmová skupina Místní prostředí a regionální rozvoj. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odstoupení Ing. Tomáš Komprse z programového 
výboru a schvaluje nového člena programového výboru, a to Mgr. Ivetu Kosovou, 
zastupující Základní školu a Mateřskou školu, Deblín, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace  . 
Hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 1. 
Usnesení bylo přijato. 
Usnesení: Valná hromada schvaluje odstoupení Ing. Tomáš Komprse z programového 
výboru a schvaluje nového člena programového výboru, a to Mgr. Ivetu Kosovou, 
zastupující Základní školu a Mateřskou školu, Deblín, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace . 
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Odchod Ivety Kosové v 17.40, počet členů 22. 
 

9. Schválení nové směrnice Vedení účetnictví a finanční hospodaření 
Směrnice byla zaslána valné hromadě předem, obsahem směrnice je upřesnění používaných 
metod účtování, doplnění bodů jako časového rozlišení nákladů a výnosů, stanovení 
konkrétních hranic stravného pro cestovní náhrady, úprava ustanovení o vedení účetnictví, 
jelikož je vedeno v plném rozsahu, ne ve zjednodušeném; dále úprava účetní závěrky, 
inventarizace majetků a závazků; účtování darů a dotací.  Dotazy zodpověděla účetní MAS 
Ing. Kateřina Skoupá.  
Pan Pálka doporučil zvážit začlenění cestovného i pro členy MAS. 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje aktualizovanou směrnici Vedení účetnictví a 
finanční hospodaření MAS Brána Vysočiny. Případné další aktualizace, změny, úpravy a 
doplnění této směrnice bude schvalovat programový výbor MAS. 
Hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 

Usnesení:  Valná hromada schvaluje aktualizovanou směrnici Vedení účetnictví a 
finanční hospodaření MAS Brána Vysočiny. Případné další aktualizace, změny, 
úpravy a doplnění této směrnice bude schvalovat programový výbor MAS. 

 
10. Dotace – finance, IROP Provozní a animační výdaje SC 4.2, realizace SCLLD, animace 

škol  
 
Dotace IROP SC 4.2. je dotace s názvem Posílení kapacit komunitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS. 
 
Průběžné žádosti o proplacení předkládány v r. 2017 po měsíci, od října po 2 měsících (limit 
pro podání žádosti zvýšen na 150 000 Kč). Nyní čekáme na proplacení října a listopadu, 
prosinec bude uhrazen na základě žádosti o platbu až v létě 2018. Do 15.3.2018 bude 
podána zpráva o realizaci a žádost o platbu za rok 2017 (etapa projektu).  

Zaměstnanci  
Vedoucí pracovník SCLLD na 1,0 úvazek (L. Beranová), koordinátorka OP Z a IROP 0,5 
úvazek od 1.1.2017 do 30.9.2017 a od 1.10.2017 nově i PRV a 1,0 úvazek (S. Veselá), 
účetní a fin. manažerka od 1. 1. 2017 DPP/DPČ a od 1.11.2017 0,4 úvazek (K. Skoupá), 
asistent pro PRV 0,5 úvazek (O. Melichar) od 1.5.2017 do 17.10.2017. 
Všem členům povinných orgánů MAS se připraví dohoda o provedení práce za konkrétní 
činnost v rámci realizace SCLLD, konkrétně pro výběrovou komisi (hodnocení projektů) a 
pro programový výbor (výběr projektů). 
 
Příprava SCLLD 
Na dokončení strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se pracovalo i 
v roce 2017. 
Dokument SCLLD byl podán do 2. a následně 3. kola hodnocení, po 3. kole věcného 
hodnocení byl ke dni 29.3.2017 ze strany IROP a 10.4.2017 ze strany PRV a OPZ schválen. 
Dodatky k akceptačnímu dopisu byly vydány k 1.8.2017 ze strany IROP a k 13.7.2017 ze 
strany OPZ.  Dne 20.6.2017 byla podána žádost o změnu strategie z důvodu podmínek 
Akceptačních dopisů od OPZ a IROP.   Doplňovali se údaje absorpční kapacity u OPZ a 
indikátorů u OPZ a IROP.  Žádost o změnu strategie byla 17.7.2017 schválena a byl vydán 
1. dodatek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Výzvy 
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OP Z  
Výzva na Podporu prorodinných opatření I. s číslem 095/03_16_047/CLLD_15_01_259 
byla vyhlášena 5.6.2017 s alokací 4 mil. Kč. Příjem žádostí byl ukončen 9.7.2017.   
 
Výzva na Podporu sociálních služeb-II. s číslem 119/03_16_047/CLLD_15_01_259 byla 
vyhlášena 16.6.2017 s alokací 3 mil. Kč. Příjem žádostí byl ukončen 21.7.2017.   
 
Výzva na Podporu prorodinných opatření - Dětská skupina - III., číslo 
203/03_16_047/CLLD_15_01_259 byla vyhlášena 20.10.2017 s alokací 3,2 mil. Kč. Příjem 
žádostí byl ukončen 8.12.2017. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti proběhla 
12.12.2017. Věcné hodnocení proběhlo až v lednu 2018. 
 
Již na podzim roku 2017 se podařilo vybrat k podpoře první 2 projekty z 1. a 2. výzvy 
v OPZ. 1. Výzva na podporu prorodinných opatření  
žadatel: Inspiro - středisko volného času Tišnov 
projekt: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007499 Inspiro  - dětský klub a příměstské tábory  
částka schválená ŘO OPZ: 3 252 880 Kč 
2.Výzva na podporu sociálních služeb  
žadatel: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Tišnov  
projekt: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007528 Rozšíření služeb Nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež a odborného sociálního poradenství  
částka schválená ŘO OPZ: 2 999 790 Kč 

IROP  
1. výzva na podporu Infrastruktury vzdělávání byla vyhlášena 23.10.2017 s alokací 5 mil. 
Kč. Příjem žádostí byl ukončen 8.12.2017.   
Dále je připraven ke kontrole ze strany Řídícího orgánu IROP (ŘO IROP) text výzvy na 
infrastrukturu sociálních služeb. Připravuje se revize interních postupů dle aktualizace 
pravidel k 1.1.2018. Výzva na infrastrukturu dopravy se plánuje v roce 2018. 

PRV 
Výzva v Programu rozvoje venkova nebyla v roce 2017 vyhlášena. 
V lednu 2018 byla vyhlášena 1. výzva v Programu rozvoje venkova na všechny 4 fiše 
(Investice do zemědělských podniků, Investice do zemědělských produktů, Diverzifikace v 
zemědělství a Spolupráce subjektů). Výzva byla vyhlášena 2.1.2018. Začínáme domlouvat i 
projekt spolupráce v opatření 19.3.1 Spolupráce mezi MAS (nápady na spolupráci 
s Korunou Vysočiny a 9 MAS východní Moravy (mlynářská a pivní stezka, geoparky, 
regionální značka, marketing, konference – máme 314 000 Kč). 

OP ŽP 
V rámci Operačního programu Životní prostředí bylo schváleno rozšíření aktivit pro CLLD 
s alokací 10 mil. Kč, a to: - založení a zlepšení funkčnosti biocenter a biokoridorů ÚSES 
nebo jejich částí, - realizace protierozních opatření a - zakládání/obnova veřejně přístupné 
sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch). 
Nositelé ISg (MAS se schválenou strategii CLLD) mají možnost rozšířit své strategie 
o Programový rámec OPŽP.  
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozšíření strategie MAS Brána Vysočiny 
o Programový rámec OPŽP. 
Hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení:  Valná hromada schvaluje rozšíření strategie MAS Brána Vysočiny 
o Programový rámec OPŽP. 
 

Plán výzev pro rok 2018:  
Do 28.3. -  registrace vybraných projektů na RO SZIF (PRV) 
Jaro 2018 – výzva Infrastruktura sociálních služeb IROP 
Léto 2018 - výzva Infrastruktura dopravy IROP 
Podzim 2018 -  výzva Infrastruktura sociálních služeb IROP 
Zima 2018 – výzva Infrastruktura vzdělávání II. IROP 

Animace škol 
3.5.2017 se konal seminář pro příjemce šablon pro školy. Příjemci získali informace o 
zprávách o realizaci a žádosti o platbu, žádostech o změnu a další. Devět mateřských a 
základních škol na území MAS Brána Vysočiny šablony realizuje, tři školy žádost nepodaly 
vůbec. Nyní bylo zveřejněno avízo na šablony II., výzva má být vyhlášena 28.2.2018 (nově 
zde budou i ZUŠ a SVČ). 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o dotaci IROP – Provozní a 
animační výdaje SC 4.2, přípravě a realizaci strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje, vyhlášených i připravovaných výzvách a animaci škol na území MAS Brána 
Vysočiny. 
Hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o dotaci IROP – Provozní a 
animační výdaje SC 4.2, přípravě a realizaci CLLD, vyhlášených i připravovaných 
výzvách a animaci škol. 
  

11. Různé – akce a dotace 2017/2018 
 
Stav bankovního účtu ke dni VH 219 527,58 Kč 
 
Dotační poradenství 2017 - vyhledání vhodných dotačních titulů, konzultace záměrů:  
Spolek Continuum vitae, ZUZU angličtina, TIC Tišnov, Vokounova vyhlídka a DS Koruna 
Vysočiny, Základní škola a Mateřská škola Nedvědice a další. 
Příprava žádosti šablony do škol  ZŠ a MŠ Doubravník, ZŠ a MŠ Drásov, ZŠ a MŠ a ZUŠ 
Lomnice, ZŠ a SŠ Tišnov, Základní škola Brumov, LABYRINTH - základní škola, s.r.o. 
 
Akce 2017 - prezentace 
Naše MAS se účastnila 18.-22.4.2017 poznávací exkurze na sdílení zkušeností 
s implementací SCLLD v rámci PRV v Estonsku. 
 
MAS se v termínu od 21.-22.4.2017 účastnila společné akce konané v Tišnově (Inspiro, 
náměstí) při příležitosti oslavy Dne Země, kde měla svůj stánek s recyklotvořením. 
 
Spolupráce s Celostátní sítí pro venkov (CSV) 
Seminář Regionální produkty - podpora místních farmářů (podmínky vzniku regionální 
značky) - termín 26.4.2017. 
Exkurze na ekologickou farmu Drysice - zpracování mléka - termín 5.5.2017. 
Exkurze na farmě Ráječek - pěstování zeleniny, možnosti odbytu z farmy - termín 
27.5.2017. 
Exkurze na farmě v Bořitově - ukázka pěstování zeleniny, krátké odbytové řetězce - termín 
16.6.2017. 
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Dne 18.6.2017 pak MAS měla svoji účast i na oblíbené akci TraktorŠOU v Borovníku 
(stánek s úkoly a aktivitami pro děti).  
 
Ve čtvrtek 23. 11. 2017 uspořádala Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Místní akční 
skupinou Brána Vysočiny konferenci na téma Krátké dodavatelské řetězce - Možnosti 
odbytu ve venkovském prostoru. Dopolední program byl spíše teoretický, odpolední 
program byl pak zaměřen na příklady krátkých řetězců a možnosti odbytu z praxe. Při 
konferenci byly také zajištěny ochutnávky místních a regionálních produktů. Konference se 
zúčastnilo přes 70 osob nejen z Tišnovska, ale i z území celého Jihomoravského kraje. 
 
V roce 2017 bylo v rámci spolupráce s CSV zpracováno několik typů propagačních 
materiálů – brožura Krátké dodavatelské řetězce, informační banner MAS, pexeso a pexetrio 
pro děti na téma Místní produkty 
 
Další akce 
Účastnili jsme se akce LeaderFEST 2017, která se konala od 30. 5. - 1. 6. 2017 v Hlinsku v 
Pardubickém kraji. Konference LeaderFEST je mezinárodním setkáním zástupců Místních 
akčních skupin a dalších příznivců venkova.  
 
V rámci navazujícího projektu Milion stromů pro JMK – Zasaď strom II. uspořádala MAS 
Brána Vysočiny dne 20. 10. 2017 (Den stromů)  přednášku na téma Ovocné stromy a jejich 
role v krajině.  V pátek 3. 11. 2017 se pro veřejnost na cyklostezce Tišnov – Železné konala 
výsadba jabloní. Pro děti byl připraven program – soutěže, úkoly, pro všechny pak malé 
občerstvení. Do výsadeb a doprovodného programu se zapojili i další subjekty z Tišnova – 
Za sebevědomé Tišnovsko, ZŠ ZaHRAda, Lesní rodinný klub na Tišnovsku a Brďo Gingo.  
 
V sobotu 19.8.2017 se uskutečnil již 3. ročník orientačního cyklomaratonu Bludný kruh. 
MAS Brána Vysočiny pořádala nově v rámci této akce závod pro rodiny. Akce se zúčastnilo 
25 dvojčlenných družstev v dospělácké kategorii a 7 (2-5 členných) družstev v dětské 
kategorii. Rodinná družstva si díky sponzorům odvezla startovací balíček a odnesla si také 
odměny za účast na závodu. MAS připravila pro děti doprovodný program, omalovánky, 
vyrábění, tetování a dětem byl na závěr akce promítán v sále pod kinem film.  

 
Plán akcí a dotací na rok 2018 
Celostátní síť venkov – 3-8/2018 
Seminář seznámení s KPZ Tišnov a plánování nadcházející sezóny a rozvoje 1.3.2018 
TraktorŠou – Borovník  2018 (pátý ročník) 
Praktická brožura Ivan Hrbek „Zpracování mléka na farmě“ 
Exkurze na Slovensko „Výměna zkušeností“ 
Trhová slavnost – jarní zvířecí trhy (fauna trhy) 
Návštěva farmy Vařejkův dvůr jako příklad dobré praxe krátkého dodavatelského řetězce.  
Rozpočet: cca 250 000 Kč 
 
Dotace 
JMK – podala se žádost na 200 000 Kč na provoz MAS – mzdy a režijní výdaje kanceláří 
(nově je zde 50 % spoluúčast)  
Město Tišnov – podána žádost o dotaci na Milion ovocných stromů pro JMK III. a Stromy 
svobody -  výsadba 20 třešní na ulici Na Nové k nádraží do Hradčan na jaře 2018 s akcí pro 
veřejnost. Mapování starých stromů v Tišnově, jejich stavu a vytvoření brožurky o starých 
stromech. Celkem: 40 300 Kč  (30% spoluúčast MAS)  

 




