
 

Zápis z jednání Valné hromady MAS Brána Vysočiny, z.s. 
Datum konání: 4. března 2020, 17.00 hod. 
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 vydáno27  mandátních lístků pro oprávnění k volbám ve 
struktuře:  
 
- Veřejný a soukromý sektor: Veřejný sektor: 48,39 %, Soukromý sektor _neziskový 

48,39 % a soukromý podnikatelský 3,23 % 
- Zájmové skupiny: Zájmová skupina Místní prostředí a regionální rozvoj 48,39%, 

Zájmová skupina Rozvoj podnikání a zemědělství 6,45%, Zájmová skupina Kultura, 
vzdělávání, sport a volný čas 41,94%, Zájmová skupina Sociální soudržnost 3,23%. 
 

Jednání zahájil původní předseda MAS, J. Dospíšil, přivítal přítomné. Seznámil přítomné se 
způsobem hlasování. 
 

Členové kontrolující mandáty O. Konečný a Z. Wünsch seznámili VH s počtem přítomných 
a s počtem hlasů s právem hlasovat. Rekapitulace podle prezenčních listin. Počet členů 31 a 
počet členů 31 s právem hlasovat. 
 
Podmínka 49 % byla dodržena u zájmových skupin i veřejného sektoru. 
Je přítomna více než polovina členů (min. 23), Valná hromada je usnášeníschopná. Kvórum 
pro přijetí usnesení: 16 hlasů (nadpoloviční většina přítomných) 
 

2. Zahájení jednání, seznámení s programem  
Předseda, J. Dospíšil seznámil přítomné s navrženým programem  

  1. Prezence, kontrola mandátů  
2. Zahájení jednání, seznámení s programem  
3. Volba zapisovatele, ověřovatelů  
4. Předseda MAS  
5. Členská základna, členské příspěvky  
6. Vedení účetnictví – aktualizace směrnice, interní výměr na rok 2020  
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. Změny CLLD  
11. Volba členů výběrové komise  
12. Volba člena kontrolní komise  
13. Územní působnost MAS 2021+  
14. Dotace – finance, IROP 4.2, realizace CLLD, animace škol  
15. Různé – akce a dotace 2019, plán na 2020  
 
Hlasování: pro 31, proti 0, zdrželo se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 



 

Usnesení: VH schvaluje program jednání. 
 

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Zapisovatelem je navržen Petr Blahák.    
Hlasování: pro 31, proti 0, zdrželo se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: VH schvaluje zapisovatelem P. Blaháka. 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: I. Kroutilová, J. Klapalová.  
Hlasování: pro 31, proti 0, zdrželo se 0. 

Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení: VH schvaluje ověřovatele zápisu I. Kroutilovou a J. Klapalovou. 
 

4. Předseda MAS 
Původní předseda město Tišnov, zastoupen Bc. Jiřím Dospíšilem představil nového 
předsedu MAS Mgr. Ondřeje Konečného, Ph.D., fyzickou osobu. Byl zvolen 4. 3. 2020 
v 16.30 před VH. 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o novém předsedovi. 
 
Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o novém předsedovi. 
Hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 1. 

Usnesení bylo přijato. 

 
 

5. Členská základna, členské příspěvky 
 
Manažerka L. Beranová seznámila VH s aktuální členskou základnou, která má ke dni 
konání valné hromady 45 členů (soukromý sektor – 14 členů: 8 fyzické osoby, 6 
podnikatelů, 12 NNO, veřejný sektor – 19 členů).  

2. 4. 2019 PgV schvaluje ukončení členství Odyssea Tišnov, Zájmová skupina Kultura, 
vzdělávání, sport a volný čas, soukromý sektor. 

13. 5. 2019 PgV schvaluje nového člena MAS Brána Vysočiny Hojnost, z.s., Zájmová 
skupina Místní prostředí a regionální rozvoj. 
 
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). 
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o členské základně. 
Hlasování: pro 30, proti 1, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

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

Členské příspěvky v roce 2020 - termín úhrady do 30. 4. 2020 (obce 10 Kč na občana – výše 
příspěvků obcí se počítá dle počtu obyvatel v obci k datu 1. 1. na daný rok). Obcím již 
nebudou vystaveny výměry, ale faktury. 

Hlasování: pro 30, proti 1, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato. 



 

Usnesení: Valná hromada schvaluje členské příspěvky na rok 2020 ve stejné výši jako 
v roce 2019 s datem úhrady do 30. 4. 2020. 
 
Městys Deblín bude informovat MAS o tom, zda by příspěvek zaplatili až v květnu, kdy 
mají jednání zastupitelstva. Také se diskutovalo o případném navýšení čl.příspěvků od obcí 
na úhradu dluhu a půjček od obcí. 
 

6. Vedení účetnictví – aktualizace směrnice, interní výměr na rok 2020 
Došlo dle připomínek auditu i dle reálných potřeb k aktualizaci směrnice na vedení 
účetnictví a finanční hospodaření.  
Také se dle zákona aktualizovaly přílohy směrnic, interní výměr na rok 2020. 

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

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: Valná hromada schvaluje aktualizované Interní směrnice na vedení 
účetnictví a finanční hospodaření a interní výměr na rok 2020. 

 
 

7. 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 31, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

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

 

8. Výroční zpráva MAS, účetní závěrka, výsledek hospodaření a jeho zaúčtování  
 

Byla předem zaslána zpráva o činnosti a hospodaření spolku. Valné hromadě bylo auditem 
doporučeno schválit i samostatně účetní závěrku, výsledek hospodaření a jeho zaúčtování. 
 

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

Usnesení bylo přijato. 

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

 
V diskuzi se řešil dluh vůči město Tišnov a možnost jeho vyrovnání za pomoci mimořádné 
dotace města Tišnova.  

 

9. Zpráva kontrolní komise MAS 
 

Kontrola - kontrolní komise se sešla 7. 2. 2020 a zkontrolovala účetnictví za 7-12/2019. 

Zpráva kontrolní komise pro valnou hromadu byla dodána před jednáním VH. Byla stručně 
představena zpráva kontrolní komise a závěry z ní vyplývající.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu kontrolní komise MAS Brána Vysočiny, 
za rok 2019. 
 
Hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 0. 



 

Usnesení bylo přijato. 

 
Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu kontrolní komise MAS Brána Vysočiny, 
za rok 2019. 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje závěry a doporučení vyplývající ze Zprávy 
kontrolní komise MAS Brána Vysočiny, za rok 2019. 
 
Hlasování: pro 31, 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 2019. 

  

10. Změna CLLD  

Od 1. 1. 2019 schválena 3. změna CLLD (dle Informace ŘO OPZ pro MAS č. 18 povoleno 
navýšení o 15 mil. Kč a vyhlášení výzvy na soc. podnikání) 

23. 7. 2019 schválena 4. změna CLLD (Hlášení změn ve členech povinných orgánů a v 
partnerech Místní akční skupiny Brána Vysočiny, z.s., které se udály od schválení CLLD) 

1. 8. 2019 schválena 5. změna CLLD (IROP změna finančního plánu, kvůli kurzu euro snížení 
alokace, PRV zrušení fiše D, přesuny financí z fiše D do A a C, nové rozdělení financí do fiší 
A 2 200 000 Kč, B 254 000 Kč, C 1 500 000 Kč, doplňuje se Programový rámec o úvod a o 
další principy pref. kritérií, OP ŽP chyba v zadání v MS v Kč) 

Evaluační zpráva MAS byla schválena  
Dne 1. 4. 2019 byla Ministerstvem pro místní rozvoj schválena Evaluační zpráva ze 
střednědobé evaluace činnosti MAS Brána Vysočiny, z. s. Schválením byl završen proces 
vyhodnocení  
- naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje ze strany MAS 
- samotné činnosti MAS 
- přínosů vyhlášených výzev a realizovaných projektů MAS  
Pro získání relevantních informací provedla rozhovory s realizátory projektů a zorganizovala 
jednání fokusní skupiny za účasti realizátorů projektů, zástupců MAS, zástupců obcí, 
odborníků z území MAS a dalších partnerů. Tímto bychom všem chtěli za jejich účast a pomoc 
poděkovat. Se získanými poznatky a nápady budeme dále pracovat. Tímto jsme získali 
podklad pro provedení změn ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, pro zacílení 
výzev, které MAS plánuje vyhlásit v roce 2019 (tak, aby realizované projekty přinesly 
maximální efekt pro obyvatele na území MAS) a pro další směřování práce MAS. Evaluační 
zprávu si můžete přečíst v sekci Strategie 2014-2020, část Evaluační zpráva, případně využijte 
odkaz: http://masbranavysociny.cz/images/files/sclld/evaluacni_zprava_final.pdf. 
Po jejím odeslání na ŘO lze požádat o změnu strategie. 

 

Schválení přesunu ušetřené alokace z 2. výzvy na čl. 20 a projektu spolupráce fiše e/ na čl. 
20, zavedení čl. 20 do strategie 

 
Návrh změn: 

- IROP – 6. žádost o změnu 
- MAS k 31. 12. 2019 zjistila úspory v realizovaných projektech a jeden projekt 

(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007424), který měl vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
odstoupil od realizace. Tím se uvolnila alokace ve výši 2 183 763,- Kč. 



 

- Alokace v opatření IROP C (doprava) je navyšována z důvodu, že u ukončené výzvy na 
bezpečnost dopravy byly projekty, na které nebyla dostatečná alokace výzvy.  MAS se 
rozhodla o navýšení alokace v opatření IROP C a zvýšené podpoře v oblasti bezpečnosti 
chodců v obcích. MAS navyšuje alokaci o 1 200 000,- Kč na 4 910 867,- Kč. 

- Alokace v opatření IROP B (vzdělávání) je navyšována z důvodu zájmů možných žadatelů 
(ve formálním i neformálním/celoživotním vzdělávání). Proto se MAS rozhodla o navýšení 
alokace v opatření IROP B a zvýšené podpoře v oblasti zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání. MAS navyšuje alokaci o 983 763,- Kč na 4 694 630,- Kč. 
 
Hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 1. 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: Valná hromada schvaluje přesun ušetřených financí z výzev IROP ve výši 
2 183 763,- Kč na výzvu infrastruktura vzdělávání II. a bezpečnost v dopravě II. 

 
- PRV – 7. žádost o změnu 
- převod ušetřených financí z 2. výzvy a fiše spolupráce MAS na článek 20 PRV 
- přidat do CLLD čl. 20 a podpořit obce a malý projekt 
- z projektu spolupráce máme 314 000 Kč, z fiše A 64 627 Kč a z fiše C 143 386 Kč, celkem 

522 013 Kč.  
- Diskuze – do CLLD začlenit adaptaci na klimatické změny a zjistit i zájem o Investice do 

rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů v rámci PRV 
 
Hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: Valná hromada schvaluje převod ušetřených financí z výzev PRV a fiše 
spolupráce v celkové výši 522 013 Kč na článek 20, který bude nově přidán do 
strategie.  

 

Valné hromadě se předkládají potřebné změny strategie. Další úpravy dle ŘO či dle potřeby 
přenechává VH na programový výbor, aby tyto změny byly pružnější. 
 

Hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 1. 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: Valná hromada pověřuje programový výbor dalšími úpravami strategie dle 
vyjádření řídících orgánů či dle potřeby, aby tyto změny byly pružnější. 

Po VH také bude podána žádost o změnu - Hlášení změn ve členech povinných orgánů a v 
partnerech Místní akční skupiny Brána Vysočiny, z.s., které se udály od poslední VH. 

 

11. Volba členů výběrové komise 
 
Mandát výběrové komise je dle Stanov 1 rok, výběrová komise byla zvolena 27. 2. 2019. 
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 30, proti 0, zdržel se 1. 

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, 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 jednání výběrové komise, která si ze svého středu zvolí 
předsedu této komise. 

12. Volba členky kontrolní komise 
 
K datu valné hromady odstupuje jako člen kontrolní komise Maneo agro s.r.o., zastoupené 
Ing. Gabrielou Ošťádalovou. Nominováno místo ní je SVČ Inspiro, zastoupené Mgr. Ivanou 
Kroutilovou. 

Hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 1. 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí  odstoupení členky kontrolní komise Maneo 
agro s.r.o., zastoupené Ing. Gabrielou Ošťádalovou. Valná hromada volí novou členku 
kontrolní komise, a to Inspiro – středisko volného času Tišnov, zastoupené Mgr. 
Ivanou Kroutilovou. 
Po jednání valné hromady proběhne jednání kontrolní komise, která si ze svého středu zvolí 
předsedu této komise. 

 
13. Územní působnost MAS 2021+  

 

Byly osloveny stávající obce, zda v MAS na 2021+ zůstanou. 
Dále byla oslovena bílá místa územně související s MAS, zda by k nám nechtěla vstoupit. 
Také byly osloveny obce v okolí Tišnova o zvážení vstupu do naší MAS (jsou členy MAS 
Brána Brněnska jako mikroregiony – Čebínka a Porta). Další jednání proběhne 11. 3. 2020. 
 

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

Usnesení bylo přijato. 



 

Usnesení: Valná hromada pověřuje manažerku MAS k oslovení stávajících obcí, bílých 
míst i okolních obcí Tišnova s možností členství v MAS BV či schválení územní 
působnosti obcí v MAS BV. 

14. Dotace – finance, IROP 4.2, realizace CLLD, animace škol  
 

Dotace z IROP do roku 2023 – Provozní a animační výdaje – SC 4.2. Proplácena průběžně 
během roku 2019. Za listopad a prosinec 2019 bude proplacena žádost v rámci žádosti o 
platbu a zprávy o realizaci za etapu 2019.  

Realizace CLLD 
Výzvy: tabulka předložena všem členům valného hromady 
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 
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 
OP ŽP: 
Výzva č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření 
Výzva č. 2 Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 
Výzva č. 3 Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

 
Výzvy harmonogram 2020:  
Jaro 2020 IROP vzdělávání II. 
Jaro 2020 IROP doprava II. 
Jaro 2020 – PRV čl. 20 
 
Animace škol 

Byla prováděna animace škol a školských zařízení (pomoc s výzvou č. 02_18_063 - Šablony 
II - mimo hlavní město Praha, osobní, telefonické a emailové konzultace). Nově podaly ZUŠ, 
Inspiro.  

MAS v roce 2019 získala 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.  Projekt má za cíl podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím 
neformálního vzdělávání. Umožní pedagogům a pracovníkům neformálního vzdělávání, vč. 
dobrovolníků rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem 
práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém 
či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém využívání ICT a v neposlední 
řadě i v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti. 



 

 

– Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání 
– Hiporehabilitace Brno, z. s. 
– Jezdecký klub Ranč Loučka, spolek 
– Freedom Art, z. s. 
– Základní článek hnutí Brontosaurus 1. BRĎO TIŠNOV - GINGO 
– Flow, z. s.  
– Hojnost z.s.  
– Za sebevědomé Tišnovsko, z. s. - Lesní rodinný klub na Tišnovsku 
– Rodinné centrum Studánka, z. s.  

 

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o dotacích, financích, dotaci 
IROP 4.2, realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, výzvách a animaci škol 
na území MAS Brána Vysočiny. 

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

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o dotacích, výzvách, dotaci IROP 
4.2, realizaci CLLD, výzvách a animaci škol.  
 

15. Různé – akce a dotace 2019, plán na 2020  

 
Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje 
pro rok 2019. Podpora provozu místních akčních skupin ve výši 100 000 Kč (termín ukončení 
31. 12. 2019). 

MAS dostala mimořádnou dotaci od města Tišnova ve výši 50 000 Kč na činnost MAS – 5% 
spoluúčast v IROP (termín ukončení 31. 12. 2019). 

Další řádná dotace z města Tišnova na Projekt Studánky na Tišnovsku - Atlas studánek na 
Tišnovsku (termín ukončení 31. 12. 2019). 

Vyhlásili jsme výzvu „Malý LEADER MAS Brána Vysočiny“ pro rok 2020: 
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/maly-leader. Cílem je posílit rozvoj občanské 
společnosti a zlepšit kvalitu života obyvatel v území MAS Brána Vysočiny, z. s. 
prostřednictvím podpory aktivit, které přispívají k rozvoji regionu realizovanými nevládními 
neziskovými organizacemi. Místo realizace projektu musí být na území MAS Brána 
Vysočiny, alokace výzvy: 50 000 Kč (0% spoluúčast). Žádosti bylo možno podávat do            
31. 12. 2019. 

Projekt Klimagreen – v rámci Interreg  V – A ČR a Rakousko (proběhl 3. seminář v Tišnově 
ve spolupráci s JmK dne 12. 3. 2019, sledují se 2 výsadby v Tišnově a Borovníku dle 
zpracovaných pasportů).  

Ve dnech 9. – 14. 6. 2019 se MAS Brána Vysočiny zúčastnila spolu s dalšími MAS zahraniční 
exkurze v Chorvatsku s názvem „Možnosti spolupráce v oblasti zemědělské produktivity v 
Chorvatsku“.  
 
Proběhla další setkání ke sdílené kuchyni, komunitní zpracovně. 
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/novinky/128-komunitni-prostor-pro-
zpracovani-a-odbyt-potravin-v-tisnove 



 

MAS Brána Vysočiny se také účastnila mnoha seminářů, přednášek, kulatých stolů, valných 
hromad, setkání NS MAS a KS MAS JMK, Leaderfestu a dalších akcí. 
 

Spolupráce s Celostátní sítí pro venkov (CSV) 

Cyklus seminářů: 

1. setkání z cyklu na téma Úvod do zemědělského podnikání, základní povinnosti, zahajování 
zemědělské činnosti proběhlo 20. 3. 2019 ve Václavovicích 
2. setkání z cyklu na téma Zpracování živočišné produkce, požadavky na zpracování, odbyt 
vlastní produkce proběhlo 30. 4. 2019 v Drysicích 
3. setkání z cyklu na téma Zkušenosti s prodejem, odbyt, marketing, obchodní strategie 
proběhlo 15. 5. 2019 v Hustopečích 
4. setkání z cyklu na téma Zpracování rostlinné produkce (vlastní, službou), požadavky na 
zpracování, odbyt vlastní produkce 7. 6. 2019 ekofarma Vlkaneč 
5. setkání z cyklu na téma Místní prodej, krátké dodavatelské řetězce (KDŘ), možnosti 
spolupráce proběhlo 9. 9. 2019 v Bořitově 
6. setkání z cyklu na téma Nové možnosti ve zpracování a odbytu produktů z farmy – 
diverzifikace činností proběhlo 4. 10. 2019 biofarma Sasov 
 

2 semináře ke zpracování masa na farmě: 
1. seminář je zaměřený na problematiku zpracování masa na farmě a výrobu uzenářských 
výrobků, sdílení příkladů dobré praxe, spolupráci zemědělců a zpracovatelů, možnosti 
finančních odpor z PRV proběhl 29. 4. 2019 na Mitrově 
2. praktický seminář zaměřený na legislativu uvádění masa a masných výrobků na trh, sdílení 
příkladů dobré praxe, spolupráci zemědělců a zpracovatelů proběhl 22. 10. 2019 v Tišnově 

 
Exkurze na Krátké dodavatelské řetězce a místní trhy, inspirace potravinových iniciativ v ČR 
ve dnech 14 – 15. 10. 2019 v Příboru a jeho okolí. 
 
Plán na 2020: 
Akce Celostátní síť venkov 
 
Z loňska – brožura maso 

2 semináře na zpracování masa 

Brožura zpracování ovoce a zeleniny 

Karty 10 projektů zemědělci 

Rozpočet: 215 000 Kč 

TPS KDŘ – 600 000 Kč na 2 roky  

Dotace 

Město Tišnov 2 dotace – vycházky na Tišnovsku, veletrh zaměstnavatelů (28. 4. 2020) 
JMK provoz a činnost 

 
Valná hromada ukončena v 18.30 hod. 

V Tišnově, 4. 3. 2020 




