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Kdo jsme

MAS Brána Vysočiny o. s. 

je občanské sdružení, které vzniklo 

v červenci 2012. Sdružuje obce,

podnikatele a neziskové organizace 

i fyzické osoby.

 

Hlavní cíle

• Vytvoření platformy aktivních občanů podílejících se prostřednictvím MAS 

Brána Vysočiny na společném rozvoji venkova. 

• Pořádání neformálních setkání podnikatelů a pracovníků veřejné správy 

– vytváření funkčních sítí.

• Umožnění neziskovým organizacím a podnikatelům se na daném území 

aktivně zapojit do tvorby prostředí, ve kterém pracují a žijí.

• Možnost podílet se na přípravě strategie rozvoje území obcí v širším okolí 

Tišnova s důrazem na neinvestiční projekty.

• Příprava strategií rozvoje území obcí a podání kvalitních projektů pro rozvoj 

regionu v rámci MAS Brána Vysočiny. 

• Práce v souladu s evropsky ověřenými metodami, v intencích iniciativy 

LEADER+, s respektem ke specifickým rysům vymezeného území a k trvale 

udržitelnému rozvoji venkovského prostoru.

• V novém programovém období 2014–2020 chce být MAS Brána Vysočiny 

jednou z podpořených MAS v České republice a přinést do území MAS finanční 

dotace z EU.
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Co je to MAS?

Místní akční skupina (MAS) je právnická osoba, nejčastěji občanské 

sdružení, založená na principech místního partnerství za účelem podpory 

a rozvoje venkovského regionu.

Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské 

sféry a veřejné správy (obce, svazek obcí a instituce veřejné moci), které spolu-

pracují na rozvoji venkova i při získávání finanční podpory z EU a z národních 

programů pro svůj region.

Snaží se koordinovat rozvoj venkova vytvořením integrované strategie místního 

rozvoje s ohledem na místní potřeby a potenciál.

Na základě této strategie pak MAS vyhlašuje, posuzuje a vybírá jednotlivé typy 

aktivit a projektů. Následně potom zprostředkovává financování z výše zmíně-

ných veřejných zdrojů. Žádosti o financování  projektů mohou podávat občané 

či organizace působící na území obce, které bylo rozhodnutím jejího zastupitel-

stva poskytnuto konkrétní MAS.
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LEADER

Pojem LEADER je zkratkou francouzského „Liaison Entrée Actions de Dévelop-

pement de l´Économie Rurale“, tedy „Propojení rozvojových aktivit a ven-

kovské ekonomiky“. Tato iniciativa Evropské unie vznikla již roku 1991 s cílem 

dopomáhat k rozvoji venkovských oblastí cestou zapojení místních subjektů.

Od roku 2003 jsou principy LEADER uplatňovány i při rozvoji venkova u nás. 

Základní myšlenkou metody LEADER je přesvědčení, že jedině místní spole-

čenství dobře znají silné a slabé stránky daného regionu a jsou schopna dobře 

řešit své problémy. Z tohoto důvodu se stala oficiálně metoda LEADER součástí 

Programu rozvoje venkova České republiky. V období 2014- 2020 je navrženo, 

aby se metoda LEADER stala součástí všech budoucích operačních programů, 

které budou realizovat své cíle ve venkovském prostoru.
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Území MAS  

16 obcí 

katastrální území obcí Braníškov, 

Březina, Deblín, Heroltice, Katov, 

Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, 

Lažánky, Lubné, Maršov, Nelepeč -Žer-

nůvka, Níhov, Svatoslav, Tišnov, Úsuší 

a Vohančice.
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Organizační schéma 

MAS

Valná hromada – členové 

– v roce 2014 měla MAS 41 členů. 

Město Tišnov, Městys Deblín, Mikroregion Bílý potok, Obec Braníškov,

Obec Lažánky, Obec Lubné, Obec Maršov, Obec Nelepeč-Žernůvka,

Obec Níhov, Obec Svatoslav, Obec Úsuší, ZŠ Tišnov, nám. 28. října,

SŠ a ZŠ Tišnov, ZŠ Deblín, ZUŠ Tišnov, Ing. Miroslav Pálka – podnikatel, 

ELVEKO CZ s.r.o., Ing. Karel Souček – podnikatel, Ing. Karel Weigl – podnikatel,

Ivana Zapletalová - podnikatelka, Ing. Marek Štěrba – podnikatel, Michal 

Kadlec – podnikatel, Mgr. Martin Sebera Ph.D. – podnikatel, Jana Nakládalová 

– podnikatelka, Atletický klub AK Tišnov, RC Studánka o.s., Sportovní klub 

Tenis Tišnov, TIGAL, o.s., TJ Sokol Deblín, Za sebevědomé Tišnovsko, o.s., 

Základní článek hnutí Brontosaurus 1. BRĎO TIŠNOV – GINGO, SK HC Tišnov, 

MOST Tišnov, Jana Helánová, Mgr. Renata Pleskačová, Ing. Miloslav Ondráček, 

Miloš Sysel, Ing. Tomáš Komprs, Bc. Zdenek Krutek, Mgr. Zdeňka Dohnálková, 

Mgr. Ondřej Konečný

Vedení MAS

předseda: Jan Schneider – starosta města Tišnova

1. místopředseda: Ing. Lubomír Katolický – obec Lažánky

2. místopředseda: Ing. Marek Štěrba – podnikatel Deblín 

a)

b)
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Programový výbor 

Ing. Lubomír Katolický – starosta obce Lažánky

Ing. Tomáš Komprs – fyzická osoba

RNDr. Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D. – ředitel ZŠ Deblín

Ing. Marek Štěrba – podnikatel Deblín

Mgr. Pavel Vranka – RC Studánka

Mgr. Ondřej Konečný – fyzická osoba

Jan Schneider – SK HC Tišnov

Ing. Petr Bábor, Ph.D. – město Tišnov

PaedDr. Radmila Zhořová – ZŠ Tišnov, nám. 28. října

Výběrová komise

předseda: Jiří Vitanovský – městys Deblín

František Woppat – starosta obce Svatoslav

Ing. Rudolf Mašek – ředitel SŚ a ZŠ Tišnov

Ing. Karel Weigl – podnikatel Deblín

Ivana Zapletalová – podnikatel Tišnov

Michal Kadlec – podnikatel Jamné

Zdeněk Kunický – SK Tenis Tišnov

Mgr. Monika Krištofová – RC Studánka

Mgr. Martin Sebera, Ph.D.  – AK Tišnov

Kontrolní komise

předseda: Bc. Zdeněk Krutek –  fyzická osoba

Zdeněk Šotola – obec Braníškov

Ing. Karel Souček – podnikatel

c)

d)

e)

Pracovní skupiny

ochrana krajiny, kulturní dědictví, životní prostředí a cestovní ruch

vedoucí skupiny: Ing. Lubomír Katolický 

zemědělství a podnikání

vedoucí skupiny: Ing. Marek Štěrba

kultura, vzdělávání, sport a volný čas

vedoucí skupiny: RNDr. Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D.

sociální služby

vedoucí skupiny: Ing. Petr Bábor, Ph.D.

Zaměstnanci MAS

Manažerkou byla v roce 2014 Mgr. Barbora Kulhánková 

a účetní Helena Adamcová.

f)

g)
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Zpráva o činnosti 

MAS Brána 

Vysočiny
 

Činnost programového výboru

Činnost programového výboru dokumentují zápisy z jednání programového 

výboru, v roce 2014 se programový výbor sešel celkem na deseti jednáních, 

jejichž obsahem bylo zejména řešení situace na realizovaných projektech. 

V první polovině roku probíhaly práce na dokončení realizace projektu Místní 

akční skupina rozvíjí venkov hrazeného z prostředků Státního zemědělského 

investičního fondu. Od měsíce května se programový výbor zabýval zejména 

realizací projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje pro území MAS Brána Vysočiny, na jehož realizaci získala MAS podporu 

z Operačního programu technická pomoc. V listopadu byla náplní činnosti 

práce Programového výboru příprava Valné hromady, která se uskutečnila 

dne 24. 11. 2014.

Práce na projektech

a) Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

 (závazný termín ukončení – 31. 12. 2013)

•  Smlouva o poskytnutí dotace byla ze strany MAS vypovězena 

(poskytnuté finance byly vráceny).

•  Důvody: krátká lhůta na vypracování materiálů při „nejasné metodice 

zpracování CLLD“, přičemž toto rozhodnutí neovlivní konečný výsledek 

– tedy vypracování strategie.

a)

b)
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b) Projekt Místní akční skupina rozvíjí venkov 

 (závazný termín ukončení – 30. 6. 2014)

 3. 12. 2013 byla podepsána Smlouva o poskytnutí návratné finanční 

 výpomoci z rozpočtu města  s termínem vrácení financí do 31. 12. 2014,  

 finance byly vráceny městu  17. 12. 2014

 

 V rámci tohoto projektu bylo nutné se zaměřit na několik zásadních bodů:

• Vyhotovení průběžné žádosti o platbu ve výši 85 561 Kč, která zahrnovala 

úhradu doposud vzniklých nákladů v průběhu realizace projektu a byla 

na SZIF odeslána ke dni 30. 12. 2013. 

• Realizace tréninkové výzvy – na tréninkovou výzvu byla dle rozpočtu 

projektu vyhrazena částka 150 000 Kč. Do tréninkové výzvy se zapojilo 

celkem 8 subjektů, z nichž bylo v rámci tréninkové výzvy podpořeno 

7 a mezi žadatele o dotaci byla rozdělena částka 137 014 Kč. Vzhledem 

k tomu, že tato částka nepřevýšila původně stanovenou částku 

v rozpočtu projektu, mohla být dotace vyplacena všem žadatelům 

v plné výši bez jakýchkoliv omezení. Žádost spolku Čas pro sebe byla 

výběrovou komisí vyřazena z důvodu nedodržení termínu pro před-

kládání žádostí stanoveném v tréninkové výzvě. O této skutečnosti 

byl žadatel písemně informován. Jednotlivé akce podpořené v rámci 

tréninkové výzvy byly realizovány v období od 15. 2. do 15. 5. 2014 tak, 

jak bylo ve výzvě uvedeno. Bodové ohodnocení Výběrové komise je 

doloženo v zápise Výběrové komise ze dne 23. 1. 2014. Na doporučení 

Výběrové komise následně Programový výbor schválil na svém jednání 

dne 28. 1. 2014 předložené žádosti o dotaci. 
• Vytvořeny podkladové materiály pro zpracování analytické a návrhové 

části strategie

  (1) Koordinace za programový výbor: Ondřej Konečný

  (2) Formou DPP a externí služby se podíleli: studenti magisterského  

   programu „Regionální rozvoj a podnikání“ Mendelovy univerzity 

   (6 studentů), absolvent výše uvedeného programu (1 osoba)

  (3) Tyto podklady byly dále využity v rámci finalizace strategie 

•  Vytvořeny dotazníky zachycující percepci obyvatel, zástupců veřejné 

správy, soukromého a neziskového sektoru a jejich následný sběr

  (1) Promítnutí v analytické a návrhové části

• Propagace a komunitní plánování

  (1) Setkání členů MAS a veřejnosti za účelem přípravy a vypracování  

   strategie

  Podrobná finanční bilance projektu je součástí Zprávy o hospodaření.

Žadatel Název projektu Výše přiznané dotace

Dům dětí a mládeže 

Tišnov
Sedím a jedu! 14 534 Kč

Ing. Miroslav Pálka 

– Servis počítačů PC
TIŠNOV ŽIJE! 12 000 Kč

Rodinné centrum 

Studánka o. s.
Studánka sportuje 10 080 Kč

ZŠ Tišnov, nám. 28. října 

1708, Tišnov

Poznej region MAS 

Brána Vysočiny, místo, 

kde žiji

24 500 Kč

Diecézní charita Brno 

– Oblastní charita 

Tišnov

Filmové představení 

pro koledníky, dobro-

volníky a veřejnost

14 000 Kč

Atletický klub 

AK Tišnov
Běhej pro zdraví 16 900 Kč

TJ Sokol Deblín Hody 2014 45 000 Kč

  Dům dětí a mláděže Tišnov – Sedím a jedu!
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c) Projekt Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního  

 rozvoje pro území MAS Brána Vysočiny byl realizován v měsících květen  

 až srpen 2014 a jeho cílem bylo vytvořit kvalitní strategii komunitně 

 vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020. Na realizaci tohoto  

 projektu MAS spolupracovala s firmou SPF Group s.r.o. Ústí nad Labem,  

 která byla vybrána v rámci Výzvy k předkládání nabídek ze tří uchazečů. 

 Byl vytvořen zpracovatelský tým strategie ze zástupců MAS a externí firmy:

  (1) Vypracování a práce na strategii za programový výbor: Pavel Vranka 

   a Ondřej Konečný

  (2) Administrativa: Manažerka MAS Barbora Kulhánková, Miriam 

   Jedličková

  (3) Firma SPF Group (znalost území;  zpracování strategie – město  

   Tišnov) 

• Komunitní plánování

  (1) Setkání pracovních skupin, příprava strategie, důraz na návrhovou část

• Vypracovaná strategie podle požadavků projektu a aktuální metodiky 

SCLLD, která je zveřejněna na www stránkách MAS Brána Vysočiny.

• Pozn. aktuálně nejsou stále zveřejněny finální verze relevantních 

programů (OP, PRV), číselník monitorovacích indikátorů – finální 

strategie bude dopracována po jejich zveřejnění (předpoklad 

léto/podzim 2015).

Na základě pochybení (nezveřejnění strategie na webu pracovních skupin 

ke dni 31. 8. 2014) nebyla dotace ve výši 700 000 Kč proplacena. Finanční 

výdaje projektu byly hrazeny dle smlouvy z 23. 7. 2014 o poskytnutí návratné 

finanční výpomoci z rozpočtu města Tišnova, která je splatná ke dni 

30. 6. 2015.  Na další valné hromadě budou předloženy návrhy na řešení 

této situce.

  ZŠ Tišnov, nám. 28. října – Poznej region MAS Brána Vysočiny, místo, kde žiji

   TJ Sokol Deblín – Hody 2014
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  Kulatý stůl ke strategii MAS, 5. 8. 2014 

Valná hromada

• Dne 24. 11. 2014 proběhla Valná hromada MAS, na které však nebyly 

Zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření schváleny. Členové MAS 

vznesli k oběma předkládaným dokumentům připomínky 

a vyzvali Programový výbor, aby doložil chybějící údaje týkající se 

zejména finanční bilance a realizace projektů, které v roce 2014 v MAS 

probíhaly. Programový výbor proto nejpozději do 28. 2. 2015 

uspořádá mimořádnou valnou hromadu. 

c)
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Zpráva 

o hospodaření 

k 31. 12. 2014

Místní akční skupina Brána Vysočiny 

(dále jen MAS) hospodařila v roce 2014 

s finančními prostředky ze tří přiděle-

ných dotací a s finančními prostředky 

vlastními.

 

Z dotačních prostředků se jednalo o dotaci ze Státního zemědělského inves-

tičního fondu v celkové výši 500 000 Kč. Tato dotace byla již vyúčtována 

na základě dvou monitorovacích zpráv. První monitorovací zpráva byla 

předložena SZIF ke dni 20. 12. 2013 s žádostí o proplacení výdajů ve výši 

85 561 Kč a druhá monitorovací zpráva byla předložena dne 20. 6. 2014 

s žádostí o proplacení výdajů ve výši 329 285 Kč. Přiznaná dotace byla tedy 

vyčerpána pouze částečně, a to ve výši 414 846 Kč.  Ke dni 14. 11. 2014 byly 

schváleny a proplaceny obě monitorovací zprávy. Finanční půjčka, kterou 

poskytlo Město Tišnov na krytí nákladů spojených s realizací projektu 

Osvojování ve výši 500 000 Kč na činnost tohoto projektu, byla vrácena 

ve třech splátkách na účet poskytovatele do 31. 12. 2014.
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Druhá dotace měla být poskytnuta z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 

Operačního programu technická pomoc na realizaci projektu Podpora vzniku 

strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Brána 

Vysočiny.  Přiznané prostředky ve výši 700 000 Kč byly v průběhu realizace 

projektu vyčerpány. Také na krytí nákladů v rámci této dotace poskytlo 

Město Tišnov dne 30. 7. 2014 MAS finanční půjčku splatnou ke dni 30. 6. 2015. 

Na základě pochybení (nezveřejnění strategie na webu pracovních skupin 

ke dni 31. 8. 2014) nebyla dotace ve výši 700 000 Kč proplacena. 

Třetí dotace byla poskytnuta z Města Tišnova v celkové výši 50 000 Kč. 

Tato dotace byla použita na podporu rozvoje MAS.  K 31. 12. 2014 byla 

dotace zcela vyčerpána. Dotace je čerpána převážně na ostatní služby, 

nájemné, vzdělávání a spotřební materiál. 

MAS Brána Vysočiny hospodaří také s vlastními finančními prostředky. 

Tyto prostředky získává prostřednictvím členských příspěvků od podnikatelů, 

neziskových organizací a fyzických osob. Dalšími příjmy jsou úroky z bankov-

ního účtu. V roce 2014 bylo na členských příspěvcích vybráno 68 435 Kč.
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Tabulky 

o hospodaření

Bankovní účet

Zůstatek k 1.1.2014 558 273,79 Kč 

Příjmy 1 237 910,05 Kč 

Výdaje 1 649 337,17 Kč 

Stav k 31.12.2014 146 846,67 Kč  

Pokladna

Zůstatek k 1.1.2014  826,00 Kč 

Příjmy 12 500 Kč 

Výdaje 10 962 Kč 

Stav k 31.12.2014 2 364 Kč 
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Hospodářský výsledek

HV 2012 - 55,57 Kč 

HV 2013 71 481,36 Kč 

HV 2014 63 507,88 Kč 

Stav k 31.12.2014 134 933,67 Kč 

Mzdy v Kč

manažerka
admin. pracovnice

/účetní

Projekt SZIF 60 000 Kč 20 000 Kč

Projekt OP TP 40 000 Kč 24 000 Kč

Dotace MěÚ Tišnov 9 500 Kč 11 907 Kč

Celkem 109 500 Kč 55 907 Kč
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Kontakty

Adresa sídla MAS
MAS Brána Vysočiny o.s.

náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

e-mail: manager@masbranavysociny.cz

www.masbranavysociny.cz

IČ 22605568 

Bankovní spojení 3224225309/0800, Česká spořitelna, a.s.

Grafický návrh a sazba: 

Juraj Zeman

design.georgius.cz

http://design.georgius.cz/

