
 

 

 
Zápis z jednání Valné hromady MAS Brána Vysočiny, z.s. 
Datum konání: 2. března 2022 
Místo konání: kavárna Coffein, Tišnov, Mlýnská 152, od 17.00 hod. 
 

 

1. Prezence, kontrola mandátů 
 
Při příchodu byli účastníci požádáni o předložení oprávnění k hlasování za členské subjekty. 
 
Po doložení náležitostí bylo vydáno 29 mandátních lístků pro oprávnění k volbám ve 
struktuře: 
 
- Veřejný a soukromý sektor:  
Veřejný sektor: 41,38 %, Soukromý sektor neziskový 48,28 % a soukromý podnikatelský 10,34 % 
 
- Zájmové skupiny:  
Zájmová skupina Místní prostředí a regionální rozvoj 48,28 %, Zájmová skupina Rozvoj podnikání a 
zemědělství 3,45 %, Zájmová skupina Kultura, vzdělávání, sport a volný čas 13,79 %, Zájmová 
skupina Sociální soudržnost 34,48 %. 
 
Jednání zahájil předseda MAS, O. Konečný. Přivítal přítomné a seznámil je se způsobem hlasování. 
 
Členové kontrolující mandáty Tomáš Laušman a Ondřej Konečný seznámili VH s počtem přítomných 
a s počtem hlasů s právem hlasovat. Rekapitulace podle prezenčních listin. Počet členů 29 a počet 
členů 29 s právem hlasovat.  
 
Podmínka 49 % byla dodržena u zájmových skupin i veřejného sektoru. 
Byla přítomna více než polovina členů (min. 24), valná hromada byla usnášeníschopná. Kvórum pro 
přijetí usnesení: 15 hlasů (nadpoloviční většina přítomných). 
 

2. Zahájení jednání, seznámení s programem 
 
Manažerka, L. Beranová, seznámila přítomné s navrženým programem. 

 

1. Prezence, kontrola mandátů 
2. Zahájení jednání, seznámení s programem  
3. Volba zapisovatele, ověřovatelů  
4. Schválení zápisů mimořádných VH  
5. Členská základna, členské příspěvky  
6. Vedení účetnictví – interní výměr na rok 2022 
7. Audit spolku a audit projektu IROP 4.2  
8. Výroční zpráva MAS, účetní závěrka, výsledek hospodaření a jeho zaúčtování  
9. Zpráva kontrolní komise MAS  
10. Volba členky programového výboru   
11. Volba členky kontrolní komise  
12. Standardizace na 2021+, CLLD na 2021+ 
13. Dotace – finance, IROP 4.2, realizace CLLD, animace škol  
14. Různé – akce a dotace 2021, plán na 2022  

 
 
 



 

 

 

Usnesení: VH schvaluje program jednání. 

 

Hlasování: pro 29, proti 0, zdrželo se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

Zapisovatelem je navržena Jaroslava Klapalová.  

 

Usnesení: VH schvaluje zapisovatelem Jaroslavu Klapalovou. 

 

Hlasování: pro 29, proti 0, zdrželo se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Tomáš Laušman a Ondřej Konečný.  

 

Usnesení: VH schvaluje ověřovatele Tomáše Laušmana a Ondřeje Konečného. 

 

Hlasování: pro 29, proti 0, zdrželo se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

4. Schválení zápisů mimořádných VH  
 
3. - 5. 3. 2021 proběhla řádná valná hromada – per rollam (emaily). 

Program: 

• Zahájení jednání, seznámení s programem  

• Volba zapisovatele, ověřovatelů  

• Schválení zápisů mimořádných VH  

• Členská základna, členské příspěvky  

• Vedení účetnictví – interní výměr na rok 2021 a směrnice na vedení účetnictví a finanční 

hospodaření 

• Audit spolku a audit projektu IROP 4.2  

• Výroční zpráva MAS, účetní závěrka, výsledek hospodaření a jeho zaúčtování  

• Zpráva kontrolní komise MAS  

• Úprava jednacích řádů orgánů MAS 

• Volba členů programového výboru   

• Volba členů výběrové komise 

• Volba členů kontrolní komise  

• Standardizace na 2021+, CLLD na 2021+ 

• Dotace – finance, IROP 4.2, realizace CLLD, animace škol  

• Různé – akce a dotace 2020, plán na 2021 

 

Usnesení: VH schvaluje zápis z řádné VH per rollam ze dne 6. 3. 2021. 

 

 

 

 



 

 

Hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

22. - 24. 6. 2021 proběhla mimořádná valná hromada – per rollam (emaily) 

řešila se zde volba členů programového výboru, volba členů výběrové komise a volba členů 

kontrolní komise.  

 

Usnesení: VH schvaluje zápis z mimořádné VH per rollam ze dne 24. 6. 2021. 

 

Hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

16.- 18. 8. 2021 proběhla mimořádná valná hromada – per rollam (emaily) 

byla schválena Koncepční část Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021–

2027 pro Místní akční skupinu Brána Vysočiny, z.s. a to, že případné připomínky od ŘO ke Koncepční 

části Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021–2027 pro Místní akční 

skupinu Brána Vysočiny, z.s. zapracuje kancelář MAS a každou finální verzi CLLD schválí programový 

výbor. 

 

Usnesení: VH schvaluje zápis z mimořádné VH per rollam ze dne 19. 8. 2021. 

 

Hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Členská základna, členské příspěvky 
 
Manažerka Libuše Beranová seznámila VH s aktuální členskou základnou, která má ke dni konání 

valné hromady 47 partnerů (13 obcí, 8 FO, 13 NNO, 7 podnikatelů, 4 školy, mikroregion, SVČ). Dalších 

8 obcí není partnerem MAS, ale souhlasilo se zařazením svého území pod územní působnost MAS.  

 
Došlo k rozšíření území MAS o obec Předklášteří, Řikonín, Unín a Hluboké Dvory.  
Odstoupila firma ELVEKO.  
2. 3. 2021 se stala členem MAS další obec – Předklášteří, zastupuje veřejný sektor a zájmovou skupinu 
kultura, vzdělávání, sport a volný čas.  
 
Všichni členové byli rozděleni do čtyř zájmových skupin (Místní prostředí a regionální rozvoj; Rozvoj 

podnikání a zemědělství; Kultura, vzdělávání, sport a volný čas; Sociální soudržnost). 

 

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o členské základně. 

 

Hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Naše MAS je v roce 2022 zapojená do řady projektů  (přeshraniční spolupráce Podpora lidových tradic 

500 000 Kč, 5 seminářů na jaře a 4 na podzim na farmách jako vzdělávací akce SZIF 360 000 Kč, studie 

na klima pro 4 obce v rámci MŽP 850 000 Kč), což zvyšuje tlak na financování MAS.  

MAS také pravidelně pořádá akce a semináře, vydává publikace, propaguje podnikatele a zemědělce 

(reg. značka, Regiony sobě) , věnuje se výsadbám stromů, pomáhá s dotacemi, vyhlašuje Malý leader 

pro neziskovky (letos asi dáme 100 000 Kč pro 7 projektů) a další. Také se letos zapojujeme do 

projektu Podnikni to na Tišnovsku (120 000 Kč) a do mapování bioregionu Tišnovska. 



 

 

Proto bychom chtěli, abychom se společně pobavili nad možnostmi zvýšit podporu od obcí, a to tak, 

že od roku 2022, by byl členský příspěvek 20 korun na obyvatele obce. Příspěvky jsou od doby vzniku 

MAS (rok 2012) v nezměněné výši. Věříme však, že zvýšení posílí a stabilizuje naší MAS a zlepší její 

cashflow, možnosti spolufinancování dotací a ustání si i ex post plateb v dotacích. 

 

Členské příspěvky v roce 2022 - termín úhrady do 31. 5. 2022. Obcím budou vystaveny faktury. Výše 

příspěvků: obce 20 Kč na občana (dle počtu obyvatel v obci k datu 1. 1. 2022), fyzické osoby 200 Kč, 

neziskové organice 600 Kč, podnikatelé 1200 Kč. 

 

Usnesení: Valná hromada schvaluje členské příspěvky na rok 2022 ve výši: obce 20 Kč na občana 

(dle počtu obyvatel v obci k datu 1. 1. 2022), fyzické osoby 200 Kč, neziskové organice 600 Kč, 

podnikatelé 1200 Kč s datem úhrady do 31. 5. 2022. 

 
Hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Vedení účetnictví – interní výměr na rok 2022 
 
Dle zákona se aktualizoval interní výměr na rok 2022 jako příloha směrnice na vedení účetnictví a 

finanční hospodaření. 

 

Usnesení: Valná hromada schvaluje aktualizovaný interní výměr na rok 2022. 

 
Hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

7. Audit spolku a audit projektu IROP 4.2  
 
Výrok auditora k auditu účetní závěrky spolku i k ověření projektu IROP SC 4.2 byl kladný.  

 

Podepsaný kladný výsledek bude rozeslán členům. 

 

Usnesení: Valná hromada schvaluje audit spolku a audit projektu IROP 4.2.  

 

Hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

8. Výroční zpráva MAS, účetní závěrka, výsledek hospodaření a jeho zaúčtování  
 
Zpráva o činnosti a hospodaření spolku byla předem zaslána. Valné hromadě bylo auditem 
doporučeno schválit i samostatně účetní závěrku, výsledek hospodaření a jeho zaúčtování. Výsledek 
hospodaření vypořádán, zisk za rok 2021 byl převeden na nerozdělený zisk minulých let. 
 

Usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, účetní závěrku, výsledek hospodaření a jeho 

zaúčtování. 

 

Hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 1 

Usnesení bylo přijato. 

 



 

 

9. Zpráva kontrolní komise MAS 
 
Kontrolní komise se sešla 9. 2. 2022 a zkontrolovala účetnictví za 7-12/2021. 

Zpráva kontrolní komise pro valnou hromadu byla dodána před jednáním VH. Byla stručně 

představena zpráva kontrolní komise, závěry a doporučení z ní vyplývající.  

 

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu kontrolní komise MAS Brána Vysočiny za rok 2021. 

 

Hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Kontrolní komise doporučuje rozšířit informace o Modernizačním fondu RES+ MŽP i mezi širší 

veřejnost (bytové domy, SVJ) v zapojených obcích. 

 

Usnesení: Valná hromada schvaluje závěry a doporučení vyplývající ze Zprávy kontrolní komise 

MAS Brána Vysočiny za rok 2021. 

  
Hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

10. Volba členky programového výboru   
 
Programový výbor byl zvolen na období 12. 7. 2021 – 4. 3. 2023. 
Člen ZŠ a MŠ Deblín podal předsedovi programového výboru rezignaci k 1. 3. 2022, namísto něj je na 
období 2. 3. 2022 – 4. 3. 2023 navržena členka Ing. Veronika Kropáčková. 
 

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí rezignaci člena programového výboru ZŠ a MŠ Deblín. 

 

Hlasování: pro 27, proti 0, zdrželi se 2 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: Valná hromada schvaluje novou členku programového výboru Ing. Veronikou 
Kropáčkovou na období 2. 3. 2022 – 4. 3. 2023. 

 

Hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 1 

Usnesení bylo přijato. 

 
 

11. Volba členů kontrolní komise  
 
Kontrolní komise byla zvolena na období 12. 7. 2021 – 4. 3. 2023 kromě člena Inspiro – středisko 
volného času Tišnov, který byl zvolen již 4. 3. 2020 a nyní mu končí dvouletý mandát. Navržený člen 
na období 4. 3. 2022 – 4. 3. 2023: 

 

• Inspiro – středisko volného času Tišnov 
 

Usnesení: Valná hromada schvaluje člena kontrolní komise Inspiro – středisko volného času 
Tišnov na období 4. 3. 2022 – 4. 3. 2023. 

 

 



 

 

Hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 1 

Usnesení bylo přijato. 

 
 

12. Standardizace na 2021+, CLLD na 2021+ 
 

Změny strategie 2014-2020 

• 12. žádost o změnu 22. 4. 2021 - v IROP byla provedena aktualizace čerpání v jednotlivých 
letech podle předložených projektových žádostí. Nevyčerpané částky byly přesunuty do roku 
2021 a 2022. 

• 13. žádost o změnu 15. 12. 2021 na základě vstupu PRV 2014-2020 do dvouletého přechodného 
období dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/2220 dostala naše MAS dle 
výpočtu MZe možnost navýšit alokaci o 1 953 300 Kč. Spolu s finančními prostředky, zbylými z 
předchozích výzev, budeme mít k dispozici 2 015 524 Kč. V roce 2022 chceme vyhlásit výzvu na 
Fiche B a F, v roce 2023 pak výzvu na Fichi C.  V rámci článku 20 Základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech bylo přidáno podopatření b) Mateřské a základní školy. 

 
Standardizace na 2021+  

• Změny programového výboru a kontrolní komise byly zveřejněny na rejstříku. 

• Byl proveden zápis do evidence skutečných majitelů. 

• Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS 22605568 Místní akční skupina Brána Vysočiny, 
z.s. byla schválena 5. 2. 2021. 

 
SCLLD na 2021+ 

• Proběhlo jednání o strategii na 2021+ formou dotazníku pro starosty a občany od 19 let, 
podnikatele, mládež od 12 do 19 let i představitele neziskových organizací do 9. 4. 2021. 

• Pracovní skupiny zasedly 18. 5. 2021 - Rozvoj zemědělství a podnikání, 5. 5. 2021 - Vzdělávání a 
volný čas, 23. 4. 2021 - Sociální oblast, 10. 5. 2021 - Rozvoj obcí.  

• Schválení koncepční části valnou hromadou proběhlo ve dnech 16. - 18. 8. 2021. 

• 20. 10. 2021 žádost splnila požadovaná kritéria a koncepční část strategie CLLD pro období 
2021-27 byla ze strany MMR-ORP schválena, 20. 1. 2022 pak byla formálně schválena i v novém 
informačním systému. 

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o strategii CLLD na 2021+ a standardizaci 

2021+. Přípravu programových rámců, akčních plánů a dalších podkladů k CLLD na období 2021-

2027 zadává zaměstnancům MAS a její schválení předává na programový výbor. 

 

Hlasování: pro 27, proti 0, zdrželi se 2 

Usnesení bylo přijato. 

 

13. Dotace – finance, IROP 4.2, realizace CLLD, animace škol  
 
Finance - Veškeré finance jsou součástí zprávy o hospodaření. 
 



 

 
 
IROP SC 4.2 - Dotace z IROP do roku 2023 – Provozní a animační výdaje. Proplácena průběžně 
během roku 2021. Za listopad a prosinec 2021 bude proplacena žádost v rámci žádosti o platbu a 
zprávy o realizaci za etapu 2021. Další ZoR bude v 3/2022. 
 
Realizace SCLLD 2014-2020 
 
OP Z: 

• Výzva č. 1 Podpora prorodinných opatření 

• Výzva č. 2 Podpora sociálních služeb 

• Výzva č. 3 Podpora prorodinných opatření  

• Výzva č. 4 Rozvoj sociálního podnikání 

• Výzva č. 5 Rozvoj prorodinných opatření  

 

• Výzva č. 6 Podpora sociálních služeb 

 
IROP: 

• Výzva č. 1 Infrastruktura vzdělávání 

• Výzva č. 2 Infrastruktura sociálních služeb 

• Výzva č. 3 Infrastruktura dopravy 

• Výzva č. 4 Infrastruktura dopravy (v realizaci chodníky obec Borovník) 

• Výzva č. 5 Infrastruktura vzdělávání (v realizaci venkovní učebna ZŠ Smíškova) 

• Výzva č. 6 Infrastruktura vzdělávání III (schválen projekt Multimediální učebna v knihovně 
                      v Tišnově) 

 

PRV: 

• Výzva č. 1 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje 
venkova na období 2014-2020 

• Výzva č. 2 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje 
venkova na období 2014-2020 

• Výzva č. 3 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje 
venkova na období 2014-2020 (článek 20), podopatření Veřejná prostranství v obcích (Borovník, 
Vohančice)  

• Výzva č. 4 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje 
venkova na období 2014-2020 (článek 20), podopatření Kulturní a spolkové zařízení včetně 
knihoven (Březina, Hnízdo, Vohančice) 

• Výzva č. 5 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje 
venkova na období 2014-2020 (článek 20), Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven a 
podopatření Mateřské a základní školy – vyhlášena do 13. 5. 2022 

 
OP ŽP: 

• Výzva č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření 

• Výzva č. 2 Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně – zrušena 

• Výzva č. 3 Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 
 

Animace škol 

• 10 škol podalo do výzvy 80 OP VVV své projekty na šablony III a realizuje je. 

• Většina škol ukončila své projekty z výzvy 63 OP VVV své projekty na šablony II, i ZUŠ a Inspiro. 

• MAS realizuje od 1. 1. 2020 dotaci reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013330 s názvem 

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání na Tišnovsku na 3 roky pro 9 neziskových organizací, 

které se věnují neformálnímu vzdělávání na Tišnovsku. Dotace činí 10 629 806 Kč. 



 

 

14. Různé – akce a dotace 2021, plán na 2022  
 
Dotace, dary pro MAS 
 

• Dotace JMK – v programu rozvoje venkova na projekt Podpora zavádění místní značky a  

                      animace v území (dotace 100 000 Kč). 

• Dotace JMK v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2021 na projekt 
Zalej MAS Brána Vysočiny (80 000 Kč). 

• MAS dostala mimořádnou dotaci od města Tišnova ve výši 50 000 Kč na činnost MAS – 5% 
spoluúčast v IROP (vyúčtování podáno). 

• Řádná dotace z města Tišnova na Projekt Veletrh zaměstnavatelů (35 700 Kč dotace), ukončena 
v roce 2021. 

• Druhá řádná dotace z města Tišnova na Sdílené on-line mapy zajímavá místa na Tišnovsku a 
Studánky na Tišnovsku II. (21 000 Kč dotace), ukončena v roce 2021. 

• Dotace z IROP do roku 2023 – Provozní a animační výdaje – SC 4.2. byla proplácena průběžně 
během roku 2021. Za listopad a prosinec 2021 bude proplacena žádost v rámci závěrečné 
žádosti o platbu za r. 2021 v květnu 2022.  

• Dotace MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt Zvyšování kvality 

neformálního vzdělávání na Tišnovsku na období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 ve výši 10 629 806 Kč.  

• Dotace z Fondu malých projektů na projekt Sdílení lidových tradic v celkové výši 17 600 €, jejíž 
účelem je podpora lidových tradic na Tišnovsku i na Žitnom ostrove. Tento projekt bude 
realizován v období 1. 11. 2021 - 31. 10. 2022 

• Dotace SFŽP na projekt Výsadba na území MAS Brána Vysočiny – lokalita Tišnov v celkové výši 

90 126 Kč na vysazení listnatých stromů (ořešáků) v Tišnově. Tato dotace byla vyúčtována a 

vyčerpána v plné výši.  

• Dotace Nadace Veronika na projekt Společně pro obnovu historické polní cesty Tišnov-Rohozec 
ve výši 20 000 Kč. 

• Finanční dar ve výši 49 000 Kč, byl použit na projekt Bludný kruh. 

• Finanční dar ve výši 26 500 Kč, byl použit na projekt Kniha Tišnovskem v cukuletu. 

• Finanční dar ve výši 10 000 Kč na spoluúčast projektu Růzcká cesta.  

 
Aktivity 

• V roce 2021 proběhl Malý leader s alokací 70 000 Kč – podpořeny byly projekty: 

- Katolická vzdělávací jednota pod ochranou sv. Josefa v Tišnově, z.s. - Dětské kroje na hody a 
další tradiční akce v Tišnově a okolí (3-9/2021) 

- NaŽivo, z.s. - Za přírodou na svých nohou (29. 5.-30. 5. 2021) 
- Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s. - Tenis pro všechny (5-9/2021) 
- Za sebevědomé Tišnovsko, z.s. - Den lesních školek v Tišnově aneb "V přírodě je bezpečně" 

(5-6/2021) 
- Dobromysl Předklášteří - Krojované Předklášteří. I Předklášteří už má svůj kroj (6. 6. 2021) 
       http://www.masbranavysociny.cz/index.php/maly-leader  

 

• Projekt Klimagreen – v rámci Interreg  V – A ČR a Rakousko je v udržitelnosti výsadeb, 2x ročně 

se podávají zprávy o sledování výsadeb.  

• Podíleli jsme se na obnově Růzcké cesty z Tišnova do Jamného, u vodárny na Čimperku byla 

umístěna lavička a cedule, vydán pracovní list k cestě a mapa cesty –  k dispozici v TIC, ve školách, 

na webu: Mapa cesty, Pracovní list k mapě (akce byla podpořena Nadací Veronika, senátorkou 

Vítkovou). 



 

 

• Zorganizovali jsme Veletrh středních škol, profesí a firem, který se konal 9. 11. 2021 v Tišnově. 

http://www.masbranavysociny.cz/index.php/veletrh-zamestnavatelu   

• Byla vytvořena on-line mapa zajímavých míst na Tišnovsku – Živá mapa zde:  
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/ziva-mapa-tisnovska  

• Podíleli jsme se na vydání knihy Tišnovskem v cukuletu.  

• Započal projekt FMP Sdílení lidových tradic, proběhlo setkání s SK, připravuje se zpěvník, bannery 

i výjezdy http://www.masbranavysociny.cz/index.php/sdileni-lidovych-tradic-s-sk. 

• Do výzvy Interreg CZ a SK byl podán projekt na Řemesla v muzeu interaktivně!  

• Podíleli jsme se na akci Zahrada pozemských rozkoší H. Bosche v parku pod kostelem. 

• Spoluorganizovali jsme 5. ročník cyklozávodu Bludný kruh. 

• MAS Brána Vysočiny se také účastnila mnoha seminářů, přednášek, kulatých stolů, valných 
hromad, setkání NS MAS a KS MAS JMK a dalších akcí. Mnoho z akcí probíhalo on-line 

• Díky společnosti TechSoup byly pořízeny Office 365 a nové emaily MAS. 
 

Spolupráce s podnikateli 
 

• Na základě poptávky Tišnovských novin byl připraven tematický záměr propagačních článků o 
zajímavých producentech nejenom z území MAS Brána Vysočiny.  

• Ve spolupráci s MAS Slavkovské bojiště, MAS Bobrava, z.s., Místní akční skupina Brána 

Brněnska, z.s., MAS Podbrněnsko jsme založili regionální značku BRNĚNSKO originální produkt. 

V roce 2021 byla udělena Řeznictví a uzenářství Jůza a Ekofarmě Nelepeč. Nyní se sbírají záměry 

do další výzvy, certifikace se týká výrobků a nově i ubytovacích/stravovacích služeb a zážitků. 

http://www.masbranavysociny.cz/index.php/regionalni-znacka. 

• V rámci kampaně Regiony sobě jsme se snažili o podporu regionů zaměřenou na lokální 

ekonomiku, jako nástroj pomoci řemeslníkům, živnostníkům a dalším venkovským 

podnikatelům v této době. 

• Na městě Tišnov byl představen projekt Podnikni to jako takový preinkubátor podnikatelů. 

https://podniknito.cz/ Prvním krokem k byznysu není získání IČ a peněz na rozjezd, ale schopnost 

dívat se na svět podnikavě a naučit se realizovat své nápady s minimem rizika. 

Životní prostředí, udržitelný rozvoj 
 

• Do výzvy z národního programu Životní prostředí bude podána žádost na zpracování Akčního 

plánu pro udržitelnou energii a klima, zájem mají obce Vohančice, Heroltice, Březina, Předklášteří 

(MAS podepsala pakt starostů a primátorů), do 31. 1. 2023 musíme v rámci Partu starostů a 

primátorů zveřejnit studii a do r. 2030 splnit, co se v ní naplánuje za aktivity. V rámci akce 

proběhnou i dny na klima (semináře pro školy, veřejnost, starosty, bannery o klimatu a 

energetice).  Máme objednávky na služby a smlouvu z veřejné zakázky na zpracování studie. 

• Proběhla výsadba stromů (23 ořešáků) podél hlavní silnice z Tišnova směrem Hradčany.  

• Vysazujeme i další stromy – Maršov, Vohančice. 

• Podíleli jsme se na projektu „Zalej mě!“.  Jde o inciativu, která se snaží zapojit obyvatele do 
péče o veřejnou zeleň, zejména pak zalévání stromů vhodnou ušetřenou vodou z domácnosti. 
Na území naší MAS se zapojily obce Tišnov, Předklášteří, Vohančice, Braníškov, Maršov, Níhov a 
Borovník. http://www.masbranavysociny.cz/index.php/zalej-me 
 

Spolupráce s Celostátní sítí pro venkov (CSV) 

• Smlouvy a objednávky s Celostátní sítí pro venkov se postupně plní. Připravilo se 10 
propagačních karet na Prezentace úspěšných realizací projektů PRV 2014 – 2020 (tisk 2021).  

• Zpracování ovoce a zeleniny na farmě: Praktická brožura byla připravena, tisk 2021.  



 

 

• Konaly se webináře na téma Realizace Programu rozvoje obcí s podporou PRV (14. 6. 2021 a 11. 
6. 2021), webinář s názvem Pozemkové úpravy z pohledu obcí 11. 5. 2021. Dále se konal 
seminář Pozemkové úpravy v praxi 21. 9. 2021 na Kyjovském Slovácku. 
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/csv-2021  

• Koncem roku byl vydán kalendář s projekty PRV pro JMK MAS.  

• 3x také zasedala Tematická pracovní skupina na krátké řetězce, výjezdní zasedání 3. - 4. 11. 
2021 zajistila naše MAS. http://www.masbranavysociny.cz/index.php/csv-temat-prac-skup-kdr-
2021-2023 

 Plány na rok 2022 

• MAS vyhlásila Malý leader na 2022 s alokací 60 000 Kč. Obdrželi jsme 7 žádostí za 100 000 Kč. 

• V 2022 zapojení do „Bioregionu“ s Impact HUBem a Hnutím DUHA a Hojností. 

• Projekt „Podnikni to“ jako preinkubátor podnikatelů, MAS jej zrealizuje v roce 2022 (2-7/2022), 
pak bude po kladných výstupech pokračovat na rok město Tišnov.  

• Dotace Město Tišnov – kultura (mobilní planetárium, kniha o pí Komárkové), ostatní zájmová 
(veletrh SŠ, videovizitky, e-mapa firem), životní prostředí (vratné kelímky na teplé a studené 
nápoje, vycházky – PL a metodiky, bioregion) 

• Dotace JMK – klima (údržba výsadeb MAS), EVVO (vratné kelímky), pro MAS (místní značky, 
podnikatelé…) 

• Energetika – zjišťujeme stavy veřejných budov u obcí, sbíráme další záměry, ENKIS pomáhá 

• připravuje se seminář k energetice, tip udělat další seminář na komunitní energetiku 

• Další plány na výsadby stromů 

• Podíl na akcích v parku pod kostelem v létě 2022 

• Semináře pro zemědělce: 
Na jaře 2022 (duben – květen) máme v plánu realizovat 5 vzdělávacích seminářů: 
- farma Bovine: zpracování mléka, odbyt mléčných výrobků 
- farma Jan Kaman: zpracování masa 
- farma Drysice: zpracování mléka, odbyt mléčných výrobků 
- farma Netěchovice: zpracování masa 
- ekofarma Bošina: zpracování masa 
Na podzim (listopad – prosinec) máme v plánu realizovat 4 vzdělávací semináře: 
- farma Menšík: zpracování mléka na farmě 
- farma Markéta Šedivá: zpracování mléka na farmě 
- biofarma Sasov: zpracování masa na farmě 
- Svobodný statek Na Soutoku: zpracování ovoce/zeleniny na farmě 

• Akce Celostátní síť pro venkov 
- kalendář na r. 2023 
- dvoudenní exkurze jiný kraj – energetika, PRV 
- seminář – odbyt, maso 
- tematická pracovní skupina Krátké dodavatelsko-odbytové řetězce 

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o financích, dotacích, dotaci IROP 4.2, 

realizaci SCLLD, výzvách a animaci škol.  

 

Hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Další valná hromada bude 1. 3. 2023 v 17.00. 

 

 



 

 

 

V Tišnově, 2. 3. 2022 

 

 

Zapsal: 

Ing. Jaroslava Klapalová 

 

 

____________________ 

 

Ověřili: 

              Mgr. Tomáš Laušman 

 

 

              ____________________ 

 

             Mgr. Ondřej Konečný, PhD. 

 

 

             ____________________ 

 

 


