
 

Zápis z jednání Valné hromady MAS Brána Vysočiny, z.s. 
 Datum konání: 3.-5. března 2021 
Místo konání: per rollam (emaily) 
 

1. Zahájení jednání, seznámení s programem  
Jednání zahájil předseda MAS Ondřej Konečný. Seznámil přítomné se způsobem hlasování. Valná 
hromada proběhne formou prezentace dle bodů programu. Po skončení prezentace bude všem 
členům MAS zaslán mail s návrhy usnesení k bodům programu a členové budou mít do pátku 
5.3.2021 čas na hlasování emaily (per rollam). Pak bude zaslán zápis i výsledek hlasování všem členům 
na emaily a zápis podepsán zapisovatelem a ověřovateli a zveřejněn na webu MAS. 
 
Předseda, O. Konečný, seznámil přítomné s navrženým programem  

1. Zahájení jednání, seznámení s programem  
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů  
3. Schválení zápisů mimořádných VH  
4. Členská základna, členské příspěvky  
5. Vedení účetnictví – interní výměr na rok 2021 a směrnice na vedení účetnictví a finanční 

hospodaření 
6. Audit spolku a audit projektu IROP 4.2  
7. Výroční zpráva MAS, účetní závěrka, výsledek hospodaření a jeho zaúčtování  
8. Zpráva kontrolní komise MAS  
9. Úprava jednacích řádů orgánů MAS 
10. Volba členů programového výboru   
11. Volba členů výběrové komise 
12. Volba členů kontrolní komise  
13. Standardizace na 2021+, CLLD na 2021+ 
14. Dotace – finance, IROP 4.2, realizace CLLD, animace škol  
15. Různé – akce a dotace 2020, plán na 2021  
 

Hlasování: pro 32, proti 0, zdrželo se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: VH schvaluje program jednání. 

 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

Zapisovatelem je navržen Pavel Vranka.    

 

Hlasování: pro 31, proti 0, zdrželo se 1. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: VH schvaluje zapisovatelem P. Vranku. 

 

Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Zdeňka  Dohnálková a Rudolf Mašek.  

 

Hlasování: pro 32, proti 0, zdrželo se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: VH schvaluje ověřovatele Zdeňku Dohnálkovou a Rudolfa Maška. 

 

3. Schválení zápisů mimořádných VH  
Zápis z mimořádné valné hromady per  rollam ze dne 22. 9. 2020: 



 

 

Usnesení znělo: VH schvaluje změnu území MAS Brána Vysočiny, z.s. na období 2021-2027, a to 

přidání obcí Unín a Hluboké Dvory k území MAS Brána Vysočiny, z.s. 

 

Hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: VH schvaluje zápis z mimořádné VH per rollam ze dne 22. 9. 2020. 

 

Zápis z mimořádné valné hromady per rollam ze dne 18. 12. 2020: 

 

Usnesení znělo: VH schvaluje změnu území MAS Brána Vysočiny, z.s. na období 2014-2020, a to 

přidání obcí Unín a Hluboké Dvory k území MAS Brána Vysočiny, z.s. 

 

Hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: VH schvaluje zápis z mimořádné VH per rollam ze dne 18. 12. 2020. 

 

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

valné hromady 48 partnerů (13 obcí, 8 FO, 13 NNO, 8 podnikatelů, 4 školy, mikroregion, SVČ). Dalších 

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

6. 5. 2020 PgV schvaluje nové členy MAS – Pivovar Tišnov s.r.o., PO, zájmová skupina rozvoj podnikání 

a zemědělství a Ing. Veronika Kropáčková (Ekofarma Nelepeč), FO podnikající, zájmová skupina rozvoj 

podnikání a zemědělství. 

2. 3. 2021 se stala členem MAS další obec – Předklášteří, zastupuje veřejný sektor a zájmovou skupinu 
kultura, vzdělávání, sport a volný čas. 
 
Kvůli pravidlům standardizace jedna osoba nemůže současně jako člen MAS zastupovat soukromý a 

veřejný sektor. 31. 8. 2020 byla schválena změna zástupce u člena Tigal, z.s., nově bude spolek 

zastupovat Kamila Dubská na základě plné moci a změna zástupce u člena Místní Občanský Spolek 

Tišnováků (MOST), nově bude spolek zastupovat Aleš Navrátil na základě plné moci. 

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). 

 

Hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

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

 

Členské příspěvky v roce 2021 - termín úhrady do 30. 4. 2021. Obcím budou vystaveny faktury. Výše 

příspěvků: obce 10 Kč na občana (dle počtu obyvatel v obci k datu 1. 1. 2021), fyzické osoby 200 Kč, 

neziskové organice 600 Kč, podnikatelé 1200 Kč. 

 

Hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: Valná hromada schvaluje členské příspěvky na rok 2021 ve stejné výši jako v roce 2020 

s datem úhrady do 30. 4. 2021. 



 

 

5. Vedení účetnictví – interní výměr na rok 2021 a směrnice na vedení účetnictví a finanční 
hospodaření 
Dle zákona se aktualizoval interní výměr na rok 2021 jako příloha směrnice na vedení účetnictví a 

finanční hospodaření. 

 

Hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 1. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: Valná hromada schvaluje aktualizovaný interní výměr na rok 2021. 

 
Dle doporučení auditora byla provedena změna v článku XIII. směrnice na vedení účetnictví a 
finanční hospodaření, týkající se dohadných položek. 

 
Hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: Valná hromada schvaluje auditorem doporučenou změnu v článku XIII. směrnice na 

vedení účetnictví a finanční hospodaření, týkající se dohadných položek. 

 
 

6. Audit spolku a audit projektu IROP 4.2  
Audit účetní závěrky spolku i ověření projektu IROP SC 4.2 

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

 

Hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

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

 
 

7. 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 2020 byl převeden na nerozdělený zisk minulých let. 
 

Hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

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

zaúčtování. 

 

8. Zpráva kontrolní komise MAS 
Kontrolní komise se sešla 10. 2. 2021 a zkontrolovala účetnictví za 7-12/2020. 

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

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

 

Hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 



 

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu kontrolní komise MAS Brána Vysočiny za rok 2020. 

 

Hlasování: pro 32, 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 2020. 

  

9. Úprava jednacích řádů orgánů MAS 
MAS má ve Stanovách schválených 31. 8. 2020 u všech orgánů MAS možnost hlasovat „per rollam“, 

avšak v jednacích řádech je tato možnost uvedena pouze u Programového výboru. Navrhujeme 

schválit úpravu jednacích řádů: Kontrolní komise, Valné hromady a Výběrové komise ve smyslu 

doplnění možnosti hlasovat „per rollam“, aby Stanovy MAS a jednací řády povinných orgánů byly 

v souladu. Dojde i k drobné úpravě jednacího řádu programového výboru. 

 

Hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 1. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: Valná hromada schvaluje upravené jednací řády pro valnou hromadu, výběrovou 

komisi, programový výbor i kontrolní komisi. 

 

10. Volba členů programového výboru   
Mandát programového výboru je dle stanov 2 roky, výbor byl zvolen 27. 2. 2019.  
Členové programového výboru budou voleni veřejnou volbou v bloku (nikoliv jmenovitě).  
Navržení členové: 

• Město Tišnov, Bc. Jiří Dospíšil, starosta 

• Ing. Marek Štěrba, podnikatel Deblín  

• RC Studánka z.s., Mgr. Pavel Vranka 

• Obec Vohančice, Ing. Petr Blahák, starosta 

• Edunika, z.s., Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D. 

• Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D., fyzická osoba  

• Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání, Mgr. Tomáš Laušman 

• ZŠ a MŠ Deblín, Mgr. Iveta Štamberová, ředitelka 

• Obec Předklášteří, MgA. Petra Bendová, starostka  
 

Hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: Valná hromada schvaluje tyto členy programového výboru – Obec Vohančice, Ing. Petr 
Blahák, starosta, Edunika, z.s., Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D., Ing. Marek Štěrba, podnikatel Deblín, 
Rodinné centrum Studánka z.s., Mgr. Pavel Vranka, Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D., fyzická osoba, 
město Tišnov, Bc. Jiří Dospíšil, starosta, Obec Předklášteří, MgA. Petra Bendová, starostka, Hnízdo 
– spolek pro komunitní vzdělávání, Mgr. Tomáš Laušman, Základní a mateřská škola Deblín, Mgr. 
Iveta Štamberová, ředitelka. 

Po jednání valné hromady proběhne per rollam jednání programového výboru, který si ze svého 
středu zvolí předsedu, 1. a 2. místopředsedu tohoto výboru. 
 

11. Volba členů výběrové komise 
Mandát výběrové komise je dle Stanov 1 rok, výběrová komise byla zvolena 4. 3. 2020. Po této volbě 
bude ale dne stanov platných od 31.8.2021 mandát na 2 roky. 



 

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 
 

Hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 2. 

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 Šťastná, 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 proběhne per rollam jednání výběrové komise, která si ze svého středu 
zvolí předsedu této komise. 
 

12. Volba členů kontrolní komise  
Mandát kontrolní komise je dle Stanov 2 roky, komise byla zvolena 27. 2. 2019, dne 4.3. 2020 byla 
„převolena“ jedna členka komise. 

            Členové kontrolní komise budou voleni veřejnou volbou v bloku (nikoliv jmenovitě).  
Navržení členové: 

• Mgr. Zdeňka Dohnálková, fyzická osoba 

• Inspiro – středisko volného času Tišnov, Mgr. Ivana Kroutilová 

• Diecézní charita Brno, Ing. Jaroslava Klapalová 
 

Hlasování: pro32, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: Valná hromada schvaluje tyto členy kontrolní komise MAS Brána Vysočiny: Mgr. 
Zdeňka Dohnálková, fyzická osoba, Inspiro – středisko volného času Tišnov, Mgr. Ivana Kroutilová 
a Diecézní charita Brno, Ing. Jaroslava Klapalová. 

Po jednání valné hromady proběhne per rollam jednání kontrolní komise, která si ze svého středu 

zvolí předsedu této komise. 

 

13. Standardizace na 2021+, CLLD na 2021+ 
 
Změny strategie 2014-2020 

• Územní působnost MAS 2014-2020 - přidány obce Unín a Hluboké Dvory 

• 6. žádost o změnu 20. 4. 2020 IROP převody financí mezi A B a C 

• 7. žádost o změnu 18. 5. 2020 změna orgánů MAS 

• 8. žádost o změnu 15. 6. 2020 přidání článku 20 (fiše F) do CLLD MAS Brána Vysočiny, přesun 
alokací mezi fišemi 



 

• 9. žádost o změnu 29. 6. 2020 převod ušetřených financí po výběrových řízeních 4 projektů 2. výzvy 
PRV (rok 2020) na 3. výzvu fiše F v PRV (rok 2021) 

• 10. žádost o změnu 28. 9. 2020 hlášení změn u partnerů MAS a členů orgánů MAS 

• 11. žádost o změnu 7. 1. 2021 změna územní působnosti MAS Brána Vysočiny na základě mid-term 
evaluace kvůli přistoupení obcí Unín a Hluboké Dvory jako bílých míst do územní působnosti MAS 
už na období 2014-2020. 

 
Standardizace na 2021+ 

• opravené stanovy (z 31. 8. 2020) byly zveřejněny na rejstříku 

• aktuální mapa území, zápisy z VH, KK, PgV a VK i změny v členech a zájmových skupinách jsou 
zveřejněny na webu MAS 

• 31. 8. 2020 VH schválila přistoupení 2 nových obcí (Předklášteří a Řikonín) 

• 22. 9. 2020 VH schválila přistoupení 2 nových obcí (Unín a Hluboké Dvory) 

• byl podepsán od 21 obcí Souhlas obcí se zařazením správního území obcí do území působnosti 
SCLLD dotčené MAS na období 2021+ 

• 24. 9. 2020 byla podána žádost o kontrolu dodržování standardů MAS 

• 23. 11. 2020 přišly první připomínky a 26. 11. 2020 pak byly vypořádány a žádost byla podána znovu 

• Koncem ledna byly vypořádány připomínky k doplnění webových stránek. 

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

 
SCLLD na 2021+ 

• Územní působnost MAS na 2021+ - přidáno Předklášteří a Řikonín 

• Nyní se připravuje dotazníkové šetření, budou následovat jednání pracovních skupin a pak se 
zpracuje koncepční část strategie. 

• Následovat bude zpracování dalších částí strategie po zveřejnění programových rámců. 

• Přípravu strategie (SCLLD) na 2021+ zadává valná hromada zaměstnancům MAS a její schválení 
předává na programový výbor z důvodu četnosti setkávání.  

• První výzvy se předpokládají až v r. 2022. 
 

Hlasování: pro 31, proti 1, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

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

Přípravu strategie CLLD na období 2021-2027 zadává zaměstnancům MAS a její schválení předává na 

programový výbor. 

 

14. 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 
2020. Za listopad a prosinec 2020 byla proplacena žádost v rámci žádosti o platbu     a zprávy o realizaci 
za etapu 2020. Další ZoR bude v 3/21. 
 
Realizace SCLLD 
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  

http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz#vyzva_1
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz#vyzva_2
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz#vyzva_3
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz#vyzva_4
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz#vyzva_5


 

• 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  

• Výzva č. 5 Infrastruktura vzdělávání  
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) 

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 
 

Výzvy harmonogram 2021:  

• IROP Infrastruktura vzdělávání III. 

• PRV 19.2.1 čl. 20 
 
Animace škol 

• 6 škol podalo do výzvy 80 OP VVV své projekty na šablony III 

• 12 škol realizuje z výzvy 63 OP VVV své projekty na šablony II, realizuje 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. 

 

15. Různé – akce a dotace 2020, plán na 2021  
 
Dotace pro MAS 
 

• Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje 
pro rok 2020. Podpora provozu místních akčních skupin ve výši 51 000 Kč dotace 
(vyúčtování podáno). 

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

• Další řádná dotace z města Tišnova na Projekt Veletrh zaměstnavatelů (21 000 Kč dotace) 
bude ukončena v roce 2021.  

• Druhá řádná dotace z města Tišnova na Sdílené on-line mapy zajímavá místa na Tišnovsku a 
Studánky na Tišnovsku II. (49 000 Kč dotace) bude ukončena v roce 2021. 

http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz#vyzva_6
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-irop#vyzva_1
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-irop#vyzva_2
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-irop#vyzva_3
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-irop#vyzva_1
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-prv#vyzva_1
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-prv#vyzva_1
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-prv#vyzva_2
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-prv#vyzva_2
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-prv#vyzva_2
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-prv#vyzva_2
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-op-zp#vyzva_1
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-op-zp#vyzva_2
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-op-zp#vyzva_3


 

 
Aktivity 

• Vyhlásili jsme výzvu „Malý LEADER MAS Brána Vysočiny“ pro rok 2020. Byl podpořen Níhovský 
triatlon konaný 25. 7. 2020 (dotace 14 292, 60 Kč) a Den Charity Tišnov dne 23. 9. 2020 (dotace 
14 000 Kč). V prosinci 2020 pak byl vyhlášen Malý leader na 2021 s alokací 60 000 Kč pro NNO. 

• Projekt Klimagreen – v rámci Interreg  V – A ČR a Rakousko je v udržitelnosti výsadeb, 2x ročně 
se podávají zprávy o sledování výsadeb.  

• Proběhla další setkání ke sdílené kuchyni, komunitní zpracovně.  

• 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. 

• Podíleli jsme se na akci obnova Růzcké cesty z Tišnova do Jamného.  
 

Spolupráce s podnikateli 
 

• Započali jsme přípravu regionální značky Brněnsko s dalšími 4 MAS v okolí Brna.  

• 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. 

• 2021: JMK – Podpora zavádění místní značky a animace v území MAS Brána Vysočiny (dotace 

100 000 Kč ze 144 000 Kč).  Cílem akce bude podpora zavádění místní značky na propagaci 

místních produktů, služeb i zážitků – proběhnou jednání, semináře, značení ve spolupráci s 

turistickými destinacemi a ARZ.  Také dojde k animaci v území pro zvýšení podpory KDŘ, 

místních trhů, odbytu, spolupráce, propagace turistických cílů a místních výrobců, proběhne 

veletrh zaměstnavatelů, dojde ke spolupráci s dalšími subjekty a projekty (HK, TD, Podnikni to, 

Regiony sobě, Asociace RZ, RRA apod.) 

• Městu Tišnov byl představen projekt Podnikni to jako preinkubátor podnikatelů, MAS nabídla 
50 000 Kč na tento projekt.  

• Do výzvy Interreg CZ a SK byl podán projekt na Spolupráci zaměstnavatelů a firem  
 
Životní prostředí, udržitelný rozvoj 
 

• Státní fond životního prostředí vypsal předregistrační Výzvu k předkládání projektových záměrů 
v rámci programu 2 (RES+) - fotovoltaika, elektrárny, tepelná čerpadla, akumulační systémy. 
Byla podána žádost na 418 mil. Kč na nové obnovitelné zdroje v energetice na území MAS 
Brána Vysočiny 

• 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) 

• MŽP výsadba stromů (50 ořešáků) Tišnov směr Hradčany kolem SÚS silnice 250 000 Kč 

• Také jsme se podíleli na iniciativě „Zalej mě!“. Jedná se o inciativu, která se snaží zapojit 
obyvatele do péče o veřejnou zeleň, zejména pak zalévání stromů vhodnou ušetřenou vodou z 
domácnosti.  

• Plány na rok 2021 
o Město Tišnov – dotace s názvem  Zalej MAS Brána Vysočiny, z.s. na  rozšíření projektu 

zalejme.cz na území MASky (dotace 50 400 Kč ze 72 000 Kč) 
o JMK – s názvem Zalej MAS Brána Vysočiny, z.s.na  rozšíření projekt zalejme.cz na území 

MASky (dotace 80 000 Kč ze 100 000 Kč) 

 
Spolupráce s Celostátní sítí pro venkov (CSV) 
 

• Připravilo se 10 propagačních karet na Prezentace úspěšných realizací projektů PRV 2014 – 
2020. Budou vytisknuty v roce 2021. 

• Zpracování ovoce a zeleniny na farmě Praktická brožura byla připravena, tisk bude v roce 2021.  

https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2347


 

• Cyklus Podpora rozvoje zpracování masa na farmách - v rámci této aktivity měly být na podzim 
zorganizovány 2 semináře - Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků. Proběhl jen 
ten první, a to 23. září v penzionu Trnavský grunt s exkurzí na rodinnou farmu Bílkovi s.r.o. 
v Chornici. 

• Nová tematická pracovní skupina při NUTS 2 Jihovýchod (dále jen TPS) s názvem „Krátké 
dodavatelské řetězce a komunitou podporované zemědělství“ se sejde až v roce 2021.  

  
Plán na 2021 
Akce Celostátní síť pro venkov 

• z r. 2020 – Brožura zpracování ovoce a zeleniny (do 3/21), karty 10 projektů PRV (do 5/21) 

• seminář - plán rozvoje obce 

• pozemkové úpravy (seminář, exkurze) 

• Tematická pracovní skupina Krátké dodavatelsko-odbytové řetězce 

 

Hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 1. 

Usnesení bylo přijato. 

 

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

realizaci SCLLD, výzvách a animaci škol.  

 

 

 

V Tišnově, 6. 3. 2021 

 

 

Zapsal: 

Mgr. Pavel Vranka 

 

 

____________________ 

 

Ověřili: 

 

Mgr. Zdeňka Dohnálková 

 

 

____________________ 

 

Ing. Rudolf Mašek 

 

 

____________________ 

 

 


